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УВОД
Чланом 45. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), утврђена је обавеза Владе да поднесе Народној скупштини извештај о раду за
протеклу годину.
Извештај о раду Владе за 2021. годину заснован је на извештајима органа државне управе, сагласно члану 78. став 4. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 −
пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19 - др. уредба). Извештаји органа државне управе су припремљени у складу са Инструкцијама за
сачињавање Извештаја о раду Владе за 2021. годину, које је донео Генерални секретар Владе 08 Број: 021-00-1115/2022 од 8. фебруара 2022. године, којима је утврђена
методологија, поступак и структура извештаја.
Извештај је исказан по министарствима, посебним организацијама и службама Владе и садржи:
- податке о органу државне управе;
- наративни део;
- табеле са актима које је Влада предложила Народној скупштини;
- табеле са актима које је донела Влада;
- табеле са прописима које је донео орган државне управе;
- програме/пројекте, са постигнутим резултатима;
Посебно су наведени закони о потврђивању међународних уговора, према делокругу органа државне управе.
Заједничко код свих табела, осим под редним бројевима 1) и 2) су последње две колоне у које се уноси податак да ли је акт, односно активност био предвиђен Планом рада
Владе за 2021. годину, са понуђеним одговором „Да“ или „Не“, и у зависности од одговора је колона у којој се образлаже зашто акт, односно активност, није донет, односно
није реализована уколико је био предвиђен Планом рада Владе за 2021. годину, односно ако није био планиран, разлог за његову неопходност.
Извештај о раду Владе за 2021. годину је допуњен ознакама:
-

„ЈР” - када је у поступку припреме акта спроведена јавна расправа, у складу са Пословником Владе;
„АП” - ова ознака је унета, иза назива програма/програмске активности/пројекта/нормативне активности када су истима остварени приоритетни циљеви утврђени у Акционом
плану за спровођење Програма Владе, који је усвојен 9. новембра 2017. године, Закључком 05 Број: 021-10807/2017-2;
„ЕРП” - све што је дефинисано Програмом економских реформи за период од 2020. до 2022. године који је Влада донела 30. јануара 2020. године, Закључком 05 Број: 4638/2020-2;
У колони „Референтни документ/НПАА” је наведена усвојена политика, стратегија, акциони план или нека друга обавеза Владе која се спроводи доношењем акта, односно
конкретном активношћу. Такође, унета ознака НПАА значи да је акт садржан у Националном програму за усвајање правних тековина Европске уније у Прилогу А – План
усклађивања законодавства Републике Србије са правним тековинама Европске уније.
Извештај о раду Владе за 2021. годину припремио је Генерални секретаријат Владе.
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

2. Министар

Синиша Мали

3. Делокруг

Министарство финансија обавља послове државне управе који се односе на: републички буџет; утврђивање
консолидованог биланса јавних прихода и јавних расхода; систем и политику пореза, такси, накнада и
других јавних прихода; основе система доприноса за социјално осигурање и обезбеђивање финансирања
обавезног социјалног осигурања; уређење изворних прихода аутономне покрајине и јединица локалне
самоуправе; политику јавних расхода; управљање расположивим средствима јавних финансија Републике
Србије; координацију система управљања и спровођења програма финансираних из средстава Европске
уније; јавни дуг и финансијску имовину Републике Србије; макроекономску и фискалну анализу,
квантификацију мера економске политике; финансијске ефекте система утврђивања и обрачуна плата и
зарада које се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне
самоуправе и фондова организација обавезног социјалног осигурања; надзор над радом Централног
регистра обавезног социјалног осигурања; јавне набавке; спречавање прања новца; игре на срећу; фискалне
монополе; девизни систем и кредитне односе са иностранством; надзор над применом прописа који се
односе на промет роба и услуга са иностранством и обављање делатности у иностранству са становишта
девизног пословања и кредитних односа са иностранством и друге послове девизне инспекције, у складу са
законом; систем финансијских односа са иностранством и међународним финансијским организацијама;
припрему, закључивање и примену међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања; царински
систем, царинску тарифу, мере ванцаринске заштите и слободне зоне; кредитно-монетарни систем;
банкарски систем; осигурање имовине и лица; учествовање у управљању банкама, друштвима за осигурање
и другим финансијским иснтитуцијама чији је акционар Република Србија, као и организовање и
спровођење поступка продаје акција у истим; систем плаћања и платни промет; хартије од вредности и
тржиште капитала; систем рачуноводства и ревизије рачуноводствених исказа; књиговодство;
приватизацију и санацију банака и других финансијских организација; пријављивање у стечајним
поступцима потраживања Републике Србије; уређивање права јавне својине; својинско-правне и друге
стварно-правне односе, изузев припреме закона којим се уређује право својине и друга стварна права;
експропријацију; заштиту имовине Републике Србије у иностранству; примену Споразума о питањима
сукцесије; остваривање алиментационих потраживања из иностранства; пружање правне помоћи поводом
стране национализоване имовине обештећене међународним уговорима; буџетску контролу свих средстава
буџета Републике Србије, територијалне аутономије и локалне самоуправе и организација обавезног
социјалног осигурања и јавних предузећа; хармонизацију и координацију финансијског управљања и
контроле и интерне ревизије у јавном сектору; управни надзор у имовинско-правним пословима;
другостепени управни поступак у областима из делокруга министарства, у складу са законом; обезбеђивање
средстава солидарности, као и друге послове одређене законом.
Пореска управа, као орган управе у саставу Министарства финансија, обавља стручне послове и послове
државне управе који се односе на: регистрацију и вођење јединственог регистра пореских обвезника;
утврђивање пореза; пореску контролу; редовну и принудну наплату пореза и споредних пореских давања;
откривање пореских кривичних дела и њихових извршилаца; примену међународних уговора о избегавању
двоструког опорезивања; јединствени порески информациони систем; пореско рачуноводство, као и друге
послове одређене законом.
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Управа царина, као орган управе у саставу Министарства финансија, обавља послове државне управе и
стручне послове који се односе на: царињење робе, царински надзор и друге послове контроле путника и
промета робе и услуга са иностранством, као и друге послове одређене законом.
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

Пореска управа; Управа за спречавање прања новца; Управа за трезор; Управа царина; Управа за дуван;
Управа за јавни дуг; Управа за слободне зоне; Управа за игре на срећу;
Агенција за осигурање депозита; Агенција за реституцију; Национална корпорација за осигурање
стамбених депозита; Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности

НАРАТИВ
Наставак борбе са пандемијом коронавируса и привредни опоравак обележили су 2021. годину. Примена епидемиолошких мера била је на снази уз истовремену вакцинацију
становништва. Продужено деловање пандемије, са неизвесним временским трајањем, условило је потребу за новим пакетом подршке привреди и становништву. Министарство
финансија припремило је нови пакет подршке привреди и становништву како би ефекти пандемије на економску активност били минимизирани. Пакет мера у 2021. години
предвиђен је у обиму од 4,2% БДП. Утицај пакета мера на фискални резултат у 2021. години процењен је на 2,3% БДП. Директна помоћ привреди у циљу очувања радних места,
у висини половине минималне зараде, у трајању од три месеца, обезбеђена је свим предузећима која су исказала интересовање, уз услов да не смање број запослених за више од
10% три месеца након истека примања помоћи. Поред опште помоћи привреди предвиђена је и додатна помоћ посебно угроженим секторима (угоститељство, транспорт –
аутобуски превоз, одређени сегмент хотелијерства, туристички сектор). Поред директне помоћи обезбеђена су и средства за додатну ликвидност привреди у износу од 500 милиона
евра, те дужи рок за коришћење овог облика помоћи. У циљу стимулисања агрегатне тражње и убрзања опоравка производних, али и услужних делатности, након попуштања
епидемиолошких мера, као и претходне године, предвиђена је исплата новчане помоћи свим пунолетним грађанима. Додатни подстицај у односу на општу помоћ добили су и
вакцинисани грађани старији од 16 година.Фискални дефицит опште државе у 2021. години, износио је 4,2% БДП,.
Макроекономска кретања и изгледи повољнији су од очекиваних. У 2021. години остварен је реални раст од 7,5%. Пакет економских мера реализован током 2021. године директно
је допринео повећању ликвидности привредних субјеката и олакшању пословања, посебно у оним секторима који су и даље под нешто јачим утицајем пандемије, попут туризма
и путничког саобраћаја, док кроз давања становништву подстиче домаћу тражњу и на тај начин индиректно утиче на економску активност. Паралелно са економским мерама,
ублажавање рестриктивних здравствених мера резултирало је и динамичнијим опоравком појединих делатности услужног сектора који су највише погођени пандемијом. Поред
ових привремених фактора који су позитивно допринели економској активности дошло је и до структурних побољшања. Она се пре свега огледају у активирању нових и
проширењу постојећих извозно конкурентних производних капацитета, као и у даљем убрзаном развоју путне и железничке инфраструктуре којима се трајно повећава потенцијал
домаће привреде.
Ребалансом буџета Републике Србије за 2021. годину обезбеђена су средства за трећи пакет економских мера помоћи грађанима и привреди у циљу ублажавања економских
последица проузрокованих пандемијом вируса COVID-19, које је донела Влада Републике Србије у 2021. години. Такође, ребалансом буџета обезбеђена су средства за додатно
финансирање инфраструктурних и капиталних пројеката, као и недостајућа средства по одређеним категоријама расхода како би се омогућило нормално функционисање
корисника буџета Републике Србије, а код појединих корисника је извршена и прерасподела средстава у складу са досадашњом динамиком извршења и исказаним потребама.
У складу са буџетским календаром предузете су активности на припреми Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину. Кључна карактеристика буџетске политике у 2022.
години је подизање животног стандарда грађана и даље јачање економије кроз повећање јавних инвестиција.
Изменама и допунама Закона о буџетском систему створен је правни основ за повећање плата и пензија, као и централизовани обрачун примања запослених, изабраних и
постављених лица код корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање.
Унапређен је процес праћења финансијског положаја јединица локалне самоуправе. На основу достављених података о оствареним приходима и примањима и извршеним
расходима и издацима свих јединица локалне самоуправе, на месечном нивоу, вршена је њихова анализа и сачињавани су извештајни који представљају основ за доношење одлука
за додатно обезбеђивање средстава јединицама локалне самоуправе из буџета Републике Србије. Такође, на основу наведених података припреман је и финансијски положај
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јединица локалне самоуправе и њихов ранг са становишта свих економских параметара, као што су: јавни дуг, суфицит/дефицит, неизмирене обавезе локалне самоуправе и свих
њених јавних предузећа и др.
На основу утврђене висине ненаменског трансфера по појединим јединицама локалне самоуправе, припремана су решења о преносу трансферних средстава јединицама локалне
самоуправе на месечном нивоу. У случају непоступања јединица локалне самоуправе у складу са одредбама посебних закона, вршена је и привремена обустава преноса
трансферних средстава из буџета Републике Србије.
На пољу реформе јавних финансија настављено је са унапређењем програмског буџета. У 2021. години буџетски корисници су извештавали о оствареном учинку програма.
Припремљен је и објављен на сајту Министарства финансија грађански буџет, који доприноси транспарентнијем приказу и већем разумевању буџета Републике Србије. Донет је
план увођења родно одговорног буџетирања, којим су корсиници били у обавези да дефинишу најмање један родно одговоран циљ и један родно одговоран индикатор.
Пројекат ИСКРА
У циљу реформе јавне управе Министарство финансија покренуло је Пројекат увођења јединственог информационог система за централизовани обрачун зарада у јавном сектору
ИСКРА. ИСКРА својим функционисањем треба да омогући планирање, контролу и пројектовање људских ресурса и финансијско управљање, у смислу планирања и контроле
расхода и извршених исплата за свa запосленa, изабранa и постављенa лица код корисника буџета и организација обавезног социјалног осигурања.
Пројекат СПРИРИ
Министарство финансија покренуло је Пројекат СПИРИ – јединствени систем за планирање, извршење и буџетско рачуноводство.
У области фискализације унапређени су услови за имплементацију техничких решења за евидентирање промета на мало преко електронског фискалног уређаја, као и прецизиране
су поједине одредбе тог закона. Такође, дата је могућност обвезницима фискализације да фазно прелазе на нови модел фискализације у зависности од техничких могућности,
чиме им се омогућава да несметано наставе своје пословање, посебно када се ради о обвезницима фискализације који врше промет на мало на више локација, односно пословних
простора, односно пословних просторија.
У области акциза извршена је постепена хармонизација акцизне политике у области опорезивања алкохолних пића, са стандардима Европске уније.
У области опорезивања добити правних лица омогућено је обвезнику да се определи да капиталне добитке остварене уносом права интелектуалне својине (ауторско право, право
сродно ауторском, као и право у вези са проналаском) у капитал резидентног правног лица, не укључи у основицу пореза на добит правних лица под одређеним условима.
У области опорезивања прихода физичких лица порезом на доходак грађана измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана односе се на опорезивање прихода које физичка
лица остварују од ауторских и сродних права и по основу уговорене накнаде за извршени рад, на које се порез плаћа самоопорезивањем, као и на опорезивање тих прихода који
су остварени у законом опредељеном периоду. Поред тога, повећан је неопорезиви износ зараде са 18.300 динара на 19.300 динара месечно; продужен је период примене постојећих
олакшица и увођења нових олакшица за запошљавање одређених категорија лица; уведено је ослобођење по основу пореза на капиталне добитке за обвезника који изврши унос
ауторског и сродних права и права индустријске својине у капитал привредног друштва; уведено је додатно умањење дохотка за опорезивање годишњим порезом за обвезнике
који имају мање од 40 година живота; изузета је од опорезивања накнада коју остварују студенти који обављају учење кроз рад.
У области доприноса за обавезно социјално осигурање извршено је прецизирање у погледу утврђивања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање по основу уговорене
накнаде која је остварена у законом опредељеном периоду, по основу које је обвезник дужан да сам обрачуна и плати доприносе. Поред тога, смањене су стопе доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање; продужен је период примене постојећих олакшица и уведене су нове олакшице за запошљавање одређених категорија лица.
У области опорезивања порезима на имовину поједностављен је поступак утврђивања пореза код преноса уз накнаду права својине на употребљаваним моторним возилима. С
тим у вези, прописано је да се порез на пренос апсолутних права утврђује самоопорезивањем када се пренос права својине на употребљаваним моторним возилима врши између
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физичких лица која нису обвезници пореза на додату вредност, осим у случајевима за које је прописано пореско ослобођење. Основицу пореза по том основу чини вредност возила
која се утврђује према прописаној формули. Уређено је да је код преноса права својине на употребљаванoм моторном возилу обвезник пореза на пренос апсолутних права буде
купац. Такође, одложен је рок за преношење надлежности за утврђивање пореза на наслеђе и поклон и пореза на пренос апсолутних права са Пореске управе на јединице локалне
самоуправе до 31. децембра 2022. године, како би се реализовале све потребне претпоставке за остварење тог циља.
У области опорезивања порезима на употребу, држање и ношење добара умањено је пореско оптерећење путничких возила радне запремине мотора преко 2000 cm³. Уређено је
да се прописани износ пореза на употребу моторних возила (од 1. јануара 2022. године) умањује за путничка возила радне запремине мотора преко 2000 cm³, преко навршених
пет година старости, за 25% - код моторних возила преко пет до осам навршених година старости (уместо 15%); 40% - код моторних возила преко осам до 10 навршених година
старости (уместо 25%) и 65% - код моторних возила преко 10 навршених година старости (уместо 40%).
У области пореског поступка и пореске администрације извршено је терминолошко усклађивање са одредбама закона који уређује фискализацију, којима се пореским обвезницима
дужницима за порез, који због болести Covid-19 отежано измирују обавезе пружи флексибилнија могућност да измирују своје пореске обавезе; којима се врши повећање
финансијске дисциплине, брже спровођење пореског поступка и ефикаснији рад пореске администрације, као и којима се врши неопходно прецизирање, односно правнотехничко
усаглашавање одредаба ЗПППА са одредбама других закона, како би се примена тог закона реализовала са што мање тумачења и на тај начин допринело бржем спровођењу
пореског поступка и ефикаснијем раду пореске администрације, као и већој доследности у примени закона.
У области републичких административних такси извршено је усклађивање динарских износа такси из Одељка А Тарифе прописаних Законом о републичким административним
таксама („Службени гласник РСˮ, број 62/21) и донета Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних
представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе („Службени гласник РСˮ, број 62/21).
У области избегавања двоструког опорезивања потписан je и потврђен уговор са Сингапуром. Припремљене су и објављене (на сајту МФ) комбиноване верзије Уговора са
Грчком, Мађарском и Хрватском, који су измењени Мултилатералном конвенцијом за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити
односе на пореске уговоре.
Интензивне законодавне активностима у области царинског система и политике имале су за циљ усаглашавање царинских прописа са одговарајућим прописима ЕУ, што је у
складу са обавезама РС преузетим на основу Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ, као и омогућавање примене Споразума о партнерству, трговини и сарадњи
између Републике Србије и Уједињеног краљевства Велике Британије и Северне Ирске и Споразума о слободној трговини између Републике Србије, са једне стране и Евроазијске
економске уније и њених земаља чланица, са друге стране.
Током 2021. године, представници Сектора су активно учествовали у многобројним међународним активностима у вези са: приступањем ЕУ (учешће у раду Савета
Координационог тела за процес приступања РС ЕУ и Пододбора за трговину, индустрију, царине и порезе за спровођење ССП; oрганизација рада и израда (и обједињавање)
прилога за ПГ 29 – Царинска унија и учешће у раду ПГ 7, 13, 30 и 33), Светском царинском организацијом (Стални технички комитет, ХС комитет, Review ХС подкомитет,
Комитет за вредност и Kомитет за порекло); радом у Подкомитета за царине и порекло и Комитета за олакшање трговине у оквиру Споразума о слободној трговини у централној
Европи – ЦЕФТА; радом Националног координационог тела за олакшање трговине; радом у Радној групи за ревизију Регионалне конвенције о Пан-евро-медитеранским
преференцијалним правилима о пореклу робе; преговарима за закључивање Споразума између Владе РС и Владе НР Кине о узајамном признавању програма АЕО Управе царина
МФ РС и програма за управљање кредитима предузећа Генералне царинске администрације НР Кине и друго.
Поред редовних активности Сектора за финансијски систем (давање стручних мишљења у вези са тумачењем прописа из надлежности Сектора, мишљења на предлоге прописа и
закључке других министарстава и органа, припрема различитих информација и извештаја, припрема материјала за Владу, издавања лиценци и различитих одобрења из
надлежности Сектора, активности у вези са придруживањем Републике Србије Европској унији, сарадња са другим институцијама у вези са применом различитих закона,
активности усмерене на праћење рада органа управљања у банкама и друштвима за осигурање чији је акционар Република Србија и њихових пословних резултата.) у 2021. години
из области делокруга Сектора за финансијски систем издвајамо следеће:
У оквиру нормативних активности Сектора на изради закона, у извештајном периоду донети су: нови Закон о тржишту капитала („Службени гласник РС”, број 129/21) - доношење
новог Закона о тржишту капитала је изузетно значајно с аспекта напретка преговора у Поглављу 9 – Финансијске услуге и Поглављу 6 – Право привредних друштава, с обзиром
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да он обезбеђује скоро потпуну усклађеност са правним тековинама Европске уније које уређују тржишта финансијских инструмената и учеснике на тим тржиштима, проспект
за јавну понуду и за укључење на регулисано тржиште, системе за обештећење инвеститора, транспарентност извештавања, злоупотребе на тржишту и коначност поравнања у
системима за салдирање хартија од вредности, што су захтеви из мерила за затварање ова два поглавља; две измене Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21, 44/21 - др. закон и 130/21); Закон о измени Зaкoна o утврђивaњу гaрaнтнe шeмe кao мeрa пoдршкe
приврeди зa ублaжaвaњe пoслeдицa пaндeмиje бoлeсти COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 40/21); Закон о утврђивању друге гарантне шеме
као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 40/21);
Закон о измени и допуни Закона о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID-19
изазване вирусом SARS-COV-2 („Службени гласник РС”, број 129/21); Закон о измени и допунама Закона о осигурању („Службени гласник РС”, број 44/21) – доношењем овог
закона трајно се решава (на ефикасан и прихватљив начин) питање друштвеног капитала у друштвима за осигурање.
На предлог Министарства финансија, Влада Републике Србије је 21. октобра 2021. године усвојила Стратегију за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године
(„Службени гласник РС”, број 102/21) а затим у децембру 2021. године и Акциони план за период 2021–2023. године за спровођење Стратегије за развој тржишта капитала за
период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС”, број 118//21), који имају за циљ да допринесу даљем развоју тржишта капитала у Републици Србији и створе темеље за
коришћење ширег спектра финансијских инструмената у корист привреде и становништва Републике Србије.
Донете су Одлука о преносу друштвеног капитала Акционарског друштва за осигурање Триглав осигурање а.д.о. Београд („Службени гласник РС”, број 86/21), Одлука о преносу
друштвеног капитала Компанијe Дунав осигурање а.д.о. Београд („Службени гласник РС”, број 95/21) и Одлука о преносу друштвеног капитала Друштва за реосигурање ДунавРе а.д.о. Београд („Службени гласник РС”, број 85/21) које представљају реализацију решења које прописује Закон о измени и допунама Закона о осигурању.
Поступак уступања портфеља потраживања којима Агенција за осигурање депозита управља у име и за рачун Републике Србије, чија је номинална вредност 1,8 милијарди евра,
успешно је окончан, дана 19. априла 2021. године, потписивањем Оквирних уговора о уступању портфеља потраживања и исплатом накнаде за уступање.
Започето је и решавање преосталог портфолија, номиналне вредности од најмање 500 милиона евра, структуирањем потраживања. У току је разматрање израде Стратегије
развојног финансирања.
Успешно је завршен Пројекат техничке помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања, у оквиру којег је успостављен Регистар пружалаца
рачуноводствених услуга (у оквиру Агенције за привредне регистре), пружена подршка Комори овлашћених ревизора приликом израде подзаконских прописа, као и Комисији за
хартије од вредности у јачању техничких капацитета у складу са надлежностима пренетим новим Законом о ревизији („Службени гласник РС”, број 73/19), објављен превод
међународне регулативе (рачуноводствени и ревизорски стандарди) и одржан велики број бесплатних семинара/едукација за рачуновође, ревизоре, запослене у финансијама и
сл., представнике државних органа и институција, цивилни сектор и др. у вези са применом нових подзаконских аката.
У складу са Уговором о регулисању међусобних односа Републике Србије и Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд по основу Закључка Владе 05 Број: 42-9564/2011 од 15.
децембра 2011. године исплаћена је последња (трећа) рата у износу од 297.968.267,96 динара, чиме је коначно регулисан однос са Компанијом Дунав осигурање по основу пренетих
потраживања од предузећа у реструктурирању, а који је настао крајем 2011. године.
Интерна финансијска контрола по међународним стандардима и принципима је у јавни сектор Србије уведена кроз ЗоБС 2009. године. У том тренутку је представљала потпуну
новину у начину рада у јавном сектору Србије и прелазак са традиционалног бирократског модела управљања на модерно управљање орјентисано на резултате. ЦЈХ редовно
прати препоруке дате од ЕК у оквиру процеса придруживања у контексту поглавља 32 – Финансијски надзор. Србија је умерено припремљена у овом поглављу, a у овом
извештајном периоду остварен је добар напредак. Кључне препоруке из Извештаја ЕК о напретку РС за 2021. годину су таргетиране мерама и активностима планских докумената
за наредни стратешки период (пре свега оне које се односе на управљачку одговорност и управљање учинком), с тим да су поједине активности већ у току док највећи изазов за
наредни период представља активност која се тиче јачања административних капацитета интерне ревизије код директних буџетских корисника на централном нивоу, у односу ка
коју су почетни кораци већ предузети.
Током 2021. године успешно је настављено са електронским извештавањем путем којег је пристигла већина поднетих извештаја.
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Према СИГМА Извештају Принципи јавне управе у Републици Србији од новембра 2021, приметан је напредак у области интерних финансијских контрола и интерне ревизије.
У односу на претходни СИГМА извештај из 2017. године:
Оцена индикатора 6.6.1 Адекватност оперативног оквира за примену интерних контрола је порасла за 3 бода.
Оцена индикатора 6.8.1 Адекватност оперативног оквира за област интерне ревизије је порасла за 2 бода, као и
Оцена индикатора 6.9.1 Функционисање интерне ревизије је порасла за 2 бода.
Једино је оцена индикатора 6.7.1. Функционисање интерних контрола, благо пала за 1 бод.
2020. година је уједно била и последња година имплементације Стратегије ИФКЈ 2017–2020. Са 92,31% активности из АП у потпуности реализованих, 5,13% делимично
реализованих и 2,56%, односно једном активношћу чија је реализација у току, можемо закључити да је имплементација Стратегије ИФКЈ била изузетно успешна. У вези са даљим
развојем стратешког оквира за унапређење интерне финансијске контроле у јавном сектору након 2020. године донета су нова планска документа у складу са Законом о планском
систему. У том смислу стратешки оквир ИФКЈ за наредни период представљају Програм реформе управљања јавним финансијама 2021-2025, Стратегија реформе јавне управе
2020-2030, Програм унапређења управљања јавним политикамa и регулаторном реформом 2021-2025, и Програм за реформу система локалне самоуправе 2021-2025.У циљу
повећања доступности знања из ИФКЈ, КЈС су користили велики броја иновираних материјала намењених индивидуалном учењу из области ФУК и ИР који је постављен на
вебсајт Министарства финансија.ЦЈХ се током 2021. ангажовала на повећању сарадње са НАЈУ. ЦЈХ је одржала два петодневна вебинара преко НАЈУ платформе 306 учесника
Додатно НАЈУ је кроз свој систем организовала ИФКЈ обуку за 260 учесника (сарадња са ЦЈХ је остварена кроз припрему Програма обука) .
За 10 година имплементације прописа у области интерне ревизије изграђена је национална сертификациона шема за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору
према међународним стандардима за обављање интерне ревизије (ISPPIA) по којој је то звање до краја 2021. године стекло укупно 506 интерних ревизора.
Директни буџетски корисници на централном нивоу са успостављеном функционалном ИР покривају приближно 93% укупних расхода и издатака буџета директних буџетских
корисника РС за 2020. годину у који су укључени и буџети индиректних корисника који су у надлежности директних буџетских корисника на централном нивоу власти.
Функционалном ИР је обухваћено 100% буџета ООСО, тј. ИР је успостављена и активна у све четири ООСО. Oд укупно 41 јавног предузећа и друштава капитала на централном
нивоу РС, која обављају делатност од општег интереса и на која се примењује закон о јавним предузећима, функционалну интерну ревизију има њих 22, или 54% те категорије
корисника јавних средстава. 7 од 14 обавезних према прописима имају попуњену јединицу за интерну ревизију са минимум три ревизора. Функционалну ИР ЈЛС (које чине
градови и општине) има 17 од укупно 28 градова 18, што чини 86% реализованих расхода за 2020. годину ове категорије. Према Консолидованом годишњем извештају о стању
ИФКЈ из 2021. године, функција ИР је нормативно успостављена код 324 КЈС што представља раст од 23% у 2020. години у односу на претходну 2019. годину. Такође, код 202
КЈС је функционално успостављена ИР, што представља раст од 8% у односу на претходну годину. Такође, може се закључити да је број систематизованих радних места порастао
за 13%, а број попуњених радних места за 8% у 2020. години у односу на 2019. годину. Укупно гледано, постоји позитиван тренд развоја функције ИР у претходном периоду по
свим показатељима. Евидентан је даљи пораст планираних услуга уверавања, и то од 5% у 2020. години у односу на 2019. годину.
У облести финансијског управљања и контроле ЦЈХ је до сада обучила 2.711 запослених и руководилаца и преко хиљаду представника највишег Руководства институција КЈС у
области ФУК-а
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Током 2021. године, укупно 2.578 КЈС доставило је годишњи извештај о систему ФУК и сви пристигли извештаји су укључени у анализу. Један од најистакнутијих резултата који
се односи на извештавање је чињеница да је заживела пракса потписивања и достављања Изјаве о интерним контролама од стране руководиоца КЈС која је била саставни део ФУК
извештаја. Осим овога, започето и извештавање о управљању неправилностима од стране КЈС.
Најважније институције и јавна предузећа на нивоу РС, на које се односи и највећи део расхода и издатака буџета РС, односно прихода групе ЈП, у значајном проценту извештавају
о стању система ФУК. На локалном нивоу, органи и службе покрајине и градова у великој мери испуњавају своје обавезе, бар када је у питању процентуална покривеност укупног
буџета. Укупни расходи и издаци свих ДКБС на нивоу РС (министарства са органима управе у саставу, правосудни органи, дирекције, канцеларије, агенције, заводи, службе...),
који су обухваћени КГИ за 2020. годину, чине 97,52% од укупних расхода и издатака буџета РС за 2020. годину
Министарство спроводи тридесетједан (31) финансијски споразум, који су потписани између Републике Србије и Европске комисије, а односе на децентрализовано/индиректно
управљање средствима претприступне помоћи Европске уније, чија је укупна вредност преко 1,03 милијарде евра (подаци о укупним вредностима програма обухватају и ЕУ
програме). Од укупног броја три (3) финансијска споразума су потписана у 2021. години, а планира се потписивање нових споразума и у 2022. години.
Током 2021. године у континуитету је рађено на праћењу, одржавању и унапређењу функционисања система за децентрализовано/индиректно управљање средствима
претприступне помоћи Европске уније који је акредитован од стране Европске комисије (у контексту ИПА I), односно коме је поверено извршење буџета Европске уније у домену
претприступне помоћи уз обавезујуће услове у вези са његовим функционисањем који су наведени у финансијским споразумима (у контексту ИПА II). Систем обухвата сва тела,
односно органе Републике Србије који су укључени у реализацију ИПА I и ИПА II програма. Такође, у 2021. године поднетo је 17 захтевa за пренос средстава надлежним
директоратима Европске комисије у укупном износу од 81,7 милиона евра (од чега се на име рефундације по основу учешћа у ЕУ програмима односи 33,2 милиона евра), а
одобрено је и уплаћено Републици Србији 80,3 милиона евра.
У спровођењу приоритетног циља 3.4. Ефикаснија апсорпција финансијске помоћи ЕУ у децентрализованом/индиректном управљању из Акционог плана за спровођење
Програма Владе Републике Србије за период 2020-2022, остварени су следећи резултати:
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- У оквиру Националног програма ИПА 2013 потписана су 143 уговора, укупне вредности 137.809.708,97 евра, укључујући и анексе уговора који су потписани после рока
за уговарање. Од 143 уговора 112 уговора је затворено, а 31 уговор je у имплементацији. Рок за завршетак имплементације уговора је 6. јун 2022. године. Стопа одбијеница
докумената поднетих на екс-анте контролу Делегацији ЕУ износи 20%.
- У оквиру Националног акционог програма ИПА 2014 са укупним буџетом од 65.744.160 евра, закључено је 86 уговора у укупном износу од 60.386.077,60 евра,
укључујући и анексе уговора који су потписани после рока за уговарање. Тренутно је затворено 28 уговора, а у процесу спровођења је 58 уговора. Рок за завршетак
имплементације уговора је 23. децембар 2023. године. Стопа одбијеница докумената поднетих на екс-анте контролу Делегацији ЕУ износи 18,7%.
- У оквиру Националног акционог програма ИПА 2015, са укупним буџетом од 78.300.000 евра, закључена су 3 уговора које се спроводе кроз индиректно управљање ЕУ
средствима у области развоја сектора саобраћаја и инфраструктуре у укупном износу од 74.994.399,75 евра. У имплементацији је тренутно 3 уговора. Рок за завршетак
имплементације уговора је 29. децембар 2026. године. Није било документата поднетих на екс анте контролу Делегацији ЕУ.
- У оквиру Националног акционог програма ИПА 2016, са укупним буџетом од 5.000.000 евра, спровођење 4 уговора укупнe вредности од 4.999.320,49 евра, је у току.
Рок за спровођење уговора је 14. децембар 2023. године. Није било документата поднетих на екс анте контролу Делегацији ЕУ.
- У оквиру Националног акционог програма ИПА 2017 потписана су три финансијска споразума у вредности од 131.853.524,81 евра који покривају следеће секторе:
енергетика, заштита животне средине и подршка процесу ЕУ интеграција. Закљученo је 23 уговорa који се спроводе кроз индиректно управљање ЕУ средствима у укупном
износу од 131.430.868,97 евра. Стопа одбијеница докумената поднетих на екс-анте контролу Делегацији ЕУ износи 14,7%.
- У оквиру Националног акционог програма ИПА 2018 потписана су два финансијска споразума у вредности од 96.298.925,22 евра који покривају следеће секторе: заштита
животне средине и климатске промене, конкурентност и ЕУ интеграције. Споразумима је предвиђено 12 процедура. Рок за уговарање је 5. април 2022. године. Закључно са
31.12.2021. године потписана су 4 уговора у укупном износу од 24.575.000 евра. Стопа одбијеница докумената поднетих на екс-анте контролу Делегацији ЕУ износи 36%.
- У оквиру Националног акционог програма ИПА 2019 потписан је финансијски споразум у оквиру којег је за индиректно управљање уговорен један директни грант у
вредности од 26.000.000 евра. Рок за уговарање је 06. фебруар 2023. године. Стопа одбијеница докумената поднетих на екс-анте контролу Делегацији ЕУ износи 0%.
- У оквиру Националног акционог програма ИПА 2020, први део, потписан је један финансијски споразум у оквиру којег је за индиректно управљање предвиђено 12
тендерских процедура у вредности од 33.950.000 евра. Рок за уговарање је 29. мај 2023. године.
- У оквиру Националног акционог програма ИПА 2020, други део, потписан је један финансијски споразум у оквиру којег је за индиректно управљање предвиђено 13
тендерских процедура у вредности од 68.142.886 евра. Рок за уговарање је 23. април 2024. године.
Стопа одбијеница докумената поднетих на екс-анте контролу Делегацији ЕУ за програме ИПА 2020 први део и ИПА 2020 други део износи 12,5%.
Програм прекограничне сарадње Република Србија – Босна и Херцеговина и Програм прекограничне сарадње Република Србија – Црна Гора, имају укупан буџет за оба програма
од 20.160.000 евра за период 2014−2020. У оквиру првог позива на Програму прекограничне сарадње Република Србија – Босна и Херцеговина, у оквиру алокација ИПА 2014,
2015 и 2016 закључено је 9 уговора укупне вредности од 3.856.112,91 евра (рачунајући средства ЕУ без учешћа корисника гранта). У оквиру другог позива на Програму
прекограничне сарадње Република Србија – Босна и Херцеговина у оквиру алокација ИПА 2016, 2017 и 2018 закључено је 13 уговора укупне вредности од 3.461.734,48 евра
(рачунајући средства ЕУ без учешћа корисника гранта). У оквиру првог позива на Програму прекограничне сарадње Република Србија – Црна Гора, у оквиру алокација ИПА
2014 и ИПА 2015 закључено је 9 уговора укупне вредности од 1.848.069,09 евра (рачунајући средства ЕУ без учешћа корисника гранта). У оквиру другог позива на Програму
прекограничне сарадње Република Србија – Црна Гора у оквиру алокација ИПА 2016, 2017 и 2018 закључено је 9 уговора укупне вредности од 2.106.333,25 евра (рачунајући
средства ЕУ без учешћа корисника гранта).За Програм прекограничне сарадње Република Србија – Република Северна Македонија укупан буџет износи 3.500.000,00 евра за
период 2016-2020. У оквиру првог позива на Програму прекограничне сарадње Република Србија – Северна Македонија у оквиру алокација ИПА 2016 и 2017 закључено је 7
уговора укупне вредности од 1.236.110,59 евра (рачунајући средства ЕУ без учешћа корисника гранта).
У оквиру националних акционих програма и програма прекограничне сарадње у децентрализованом/индиректном управљању у току је спровођење 149 уговора укупне вредности
193.313.593,17 евра и оцењивање понуда за 13 пројекaта, одн. програма, укупне вредности 40.040.000 евра.
У току 2021. године припремљени су јавни позиви за Програме прекограничне сарадње: трећи позив за програм Република Србија – Босна и Херцеговина (алокације 2018 –
преостали износ из другог позива и 2019 година), трећи позив за програм Република Србија – Црна Гора (алокације 2018 – преостали износ из другог позива, 2019 и 2020 година)
и други позив за програм Република Србија – Северна Македонија (алокације 2018, 2019 и 2020 година).
Укупна стопа одбијеница докумената за сва три наведена програма прекограничне сарадње поднетих на екс-анте контролу Делегацији ЕУ износи 20%.
У оквиру Програма прекограничне и транснационалне сарадње у систему дељеног управљања спроводи се првостепена контрола за:
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ИНТЕРРЕГ ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија 2014-2020:
- први и други позив (буџет 56.744.058 евра): 72 пројекта у којима учествује 117 српских партнера,
- трећи позив (буџет 14.006.545,04 евра): 47 пројеката у којима учествује 59 српска партнера.
ИНТЕРРЕГ ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија 2014-2020:
- први позив (буџет 46.850.000 евра): 34 пројекта у којима учествује 47 српских партнера,
- други позив (буџет 25.380.219,36 eвра): 39 пројекта у којима учествује 50 српска партнера.
ИНТЕРРЕГ ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија 2014-2020:
- први позив (буџет 18.500.000 евра): 37 пројеката у којима учествује 43 српских партнера,
- други позив (буџет 16.300.000,00 евра): 61 пројеката у којима учествује 61 српских партнера.
ИНТЕРРЕГ ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020:
- први позив (буџет 18.366.439,69 евра): 23 пројекта у којима учествује 47 српских партнера,
- други позив (буџет 20.199.741,73 евра): 20 пројекта у којима учествује 34 српски партнер.
ИНТЕРРЕГ Дунав транснационални програм 2014-2020:
- први позив (буџет програма 83.500.000 евра = 76.000.000 евра ЕРДФ и 7.500.000 евра ИПА II ): 45 пројеката у којима учествује 62 српска партнера,
- други позив (буџет програма 59.908.665,01 евра = 50.834.974,48 евра ЕРДФ, 4.653.192 евра EНИ и 4.420.498,53 евра ИПА II ): 19 пројеката у којима учествује 22 српска
партнера,
- трећи позив (буџет програма 59.345.302,73 евра = 50.910.917,75 евра ЕРДФ, 5.134.221,15 евра EНИ и 3.300.163,83 евра ИПА II ): 24 пројекта у којима учествује 32 српска
партнера.
ИНТЕРРЕГ V-б Јадранско-Јонски програм сарадње 2014-2020:
- први позив (буџет програма 33.149.023 евра = 28.045.157,20 евра (ЕРДФ) + 5.103.866,00 евра (ИПА II)): 34 пројекта у којима учествује 13 српских партнера,
- други позив (буџет програма 34.354.026,50 евра = 29.197.521,05 евра (ЕРДФ) + 5.156.505,45 евра (ИПА II)): 22 пројекта у којима учествује 19 српских партнера.
- трећи позив (буџет програма 11.600.204,26 евра = 9.798.126,92 евра (ЕРДФ) + 1.802.077,34 евра (ИПА II)): 5 пројеката у којима учествује 4 српска партнера.
- четврти позив (буџет програма 3.234.925,82 евра = 2.326.123,55 евра (ЕРДФ) + 423.563,40 евра (ИПА II)): 20 пројекaта у којима учествује 9 српских партнера.
У оквиру процеса приступања ЕУ Сектор је, у улози секретаријата преговарачких група у којима је МФ водећа или дели улогу водеће институције, руководио активностима свих
преговарачких група и координирао учешће представника Министарства финансија у раду ових група и припреме потребне документације. У оквиру Координације за процес
приступања ЕУ, припремане су информације из надлежности Министарства финансија за потребе координатора преговарачких кластера (1- Основа, 2 – Унутрашње тржиште, 3 –
Конкурентност и инклузивни раст, 5 – Ресурси, пољопривреда и кохезија) и учествовао у раду Координације. Сектор је, у оквиру своје надлежности за израду стратешког
документа Програм економских реформи (ЕРП) у делу који се односи на структурне реформе, као и за координацију и техничку подршку раду Радне групе за израду и праћење
спровођења Програма економских реформи, у 2021. години успешно и у договореним роковима завршио припрему документа ЕРП 2021-2023 и припрему документа ЕРП 20222024, у оквиру којих су организоване и одговарајуће консултације са представницима Европске комисије, али и са представницима цивилног друштва. Програма економских
реформи зa пeриoд 2022-2024, је усвојен на Влади Републике Србије 20. jaнуaрa 2022. године и предат је Европској комисији 31. јануара 2022. године.
У 2021. години припремљен је Програм реформе управљања јавним финансијама 2021-2025, који је Влада усвојила 24. јуна 2021. године. Циљ Програма рeфoрмe управљања
jaвним финaнсиjaма 2021-2025 је остваривање одрживог буџета са стабилним јавним дугом у односу на БДП уз помоћ бољег финансијског управљања и контроле, процеса интерне
ревизије и повезивање буџетског планирања са политикама Владе. Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за 2020. годину припремљен је и
усвојен на Влади РС 11. јуна 2021. године, а ради припреме Програма и Извештаја организоване су и онлајн консултације са заинтересованим странама. Сектор је током 2021.
године координирао прикупљање података у оквиру припреме СИГМА процене квалитета државне администрације у области јавних финансија за Републику Србију.
Током 2021. године координирана је припрема предлога пројеката за финансирање из Програма ИПА 2021 и ИПА 2022 из надлежности Министарства финансија, из надлежности
Управе царина, Пореске управе и ЦЈХ (Подршка имплементацији Стратегије ИФКЈ И управљачке одговорности; Имплементација царинског складишта података; Интегрисани
систем управљања тарифама; Јачање законодавног оквира и институционалних капацитета за испуњавање претприступних услова ЕУ за развој ВИЕС Система; и Даља надоградња
функције образовања у Пореској управи Републике Србије и нове секторске буџетске подршке за реформу јавне управе, за које се тек очекује потписивање финансијских
споразума.
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У току 2021. године, у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, припремљен је Извештај о самопроцени за секторску буџетску подршку из области
Реформе јавне управе. Такође, децембра 2021. године, извршен је трансфер последње транше средстава секторске буџетске подршке за сектор реформе јавне управе у износу од
11 милиона евра од стране Европске комисије на наменски рачун при НБС, а одмах затим, у складу са процедуром, са рачуна при НБС на рачун Управе за трезор.
У 2021. години предузете сеу активности на координацији и реализацији пројекта Немачке организације за међународну сарадњу – ГИЗ, под називом „Реформа јавних финансија
– Агенда 2030“ као и пројекта „Подршка Министарству финансија за спровођење секторског реформског уговора“ који финансира Европска комисија а реализује КПМГ, који
представљају снажну подршку имплементацији активности реформе јавних финансија и европских интеграција. Сектор је у току 2021. обављао послове припреме пројектнотехничке документације за имплементацију 3 угoвoрa из прoгрaмa ИПA2020, и пoслoвe спровођења 3 уговора у оквиру индиректног управљања укупне вредности прeкo 4 милиoнa
ЕУР, чији су корисници Управа царина, и Комисија за контролу државне помоћи.
Највећи инфрaструктурни прojeкат финансиран из средстава ЕУ, у чијем је спровођењу Сектор имао значајну улогу током 2021. године, је изгрaдњa граничног прелаза Котроман
ка БиХ. Прва фаза изградње граничног прелаза, финансирана из средстава ЕУ, успешно је завршена. Друга фаза радова финанисра се из буџета РС и очекује се да радови на овом
граничном прелазу буду завршени средином 2022. године.
На основу пријаве коју је Република Србија поднела Европској комисији за обезбеђивање финансијске подршке из Фонда солидарности (ФСЕУ), опредељено је 11.968.276 евра
за Републику Србију. Министарство финансија као надлежно за координацију спровођења финансијске подршке у овом делу процеса, координирало је комплетирање прилога за
ову подршку. Сектор је учествовао у припреми Финансијског споразума, који представља правни основ за спровођење подршке из ФСЕУ и Анекса, који су битан елемент
поменутог споразума.
На билатералном нивоу током 2021. године, између осталог, додатно је унапређена и настављена сарадња са НР Кином, потврђена Меморандумом о разумевању о формирању
Радне групе за инвестициону сарадњу српске и кинеске стране, као и радом на таргетирању стратешких области свеобухватне сарадње од обостраног интереса кроз припрему
нацрта Средњорочног плана сарадње две државе. У сарадњи са Р. Француском усаглашен је, а затим потписан и потврђен Анекс 1 Споразума између Владе Републике Србије и
Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији. Настављена је успешна сарадња са СР Немачком на реализацији
пројеката договорених на међувладиним преговорима високих званичника у Београду, у октобру 2021. године. Сарадња Министарства са Јужном Корејом наставља се преко
Програма размене знања, путем којих се обезбеђују консултантске услуге Корејског института за развој ради јачања капацитета запослених. У септембру 2021. године одржана
је Мешовита комисија са Чешком Републиком од које се очекује подршка у области европских интеграција и реформе управљања јавних финансија.
На регионалном нивоу, Министарство је активно учествовало у спровођењу Акционог плана Заједничког регионалног простора (Common Regional Market – CRM), у оквиру
Берлинског процеса јачања сарадње Западног Балкана 6 и европских интеграција, и иницијативе „Отворени Балкан“ Републике Србије, Албаније и Северне Македоније.
На мултилатералном нивоу, у децембру 2021. године завршена је израда публикације ОЕЦД „Прeглeд кoнкурeнтнoсти Југoистoчнe Еврoпe 2021. године“, где je
Министарство заједно са РСЈП водио процес на националном нивоу. Активно учешће представника Министарства на састанцима и самитима у оквиру Механизма Кина-ЦИЕЗ
резултирало је потписивњу Пекиншке листе активности за 2021. годину. Настављена је сарадња и у оквиру Организације за црноморску економску сарадњу (BSEC). Обављено је
именовање саветника извршног директора конституенце Швајцарске у групацији Светске банке, као и саветникa канцеларије Конституенце Швајцарске у Европској банци за
обнову и развој (EBRD).
У Сектору je укупно примљено 10.798 управних и вануправних предмета.
Укупно je урађено 10.615 управних и вануправних предмета од чега:
а) 8200 управнa предмета и то: решења по жалбама, решења по захтеву за увођење у посед експроприсане непокретности пре одређивања накнаде, решења за Владу о
утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности.
б) 2415 вануправних предмета и то:
-1108 датих мишљења о нацртима закона и предлозима подзаконских аката других органа, о предлозима одлука за Владу као и у вези са тумачењем прописа из делокруга;
- 937 одговора на поднеске за алиментационе захтеве у иностранству, који се воде на основу Конвенције о остваривању алиментационих захтева у иностранству из 1956. године
и Хашке Конвенције о међународном остваривању издржавања деце и других чланова породице из 2007. године;
- 370 предмета је урађено из области откупа станова (Уговори, Анекси уговора, потврде и дописи).
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Програмом рада буџетске инспекције за 2021. годину планирано је спровођење инспекцијске контроле код 47 субјеката. У току 2021. године буџетска инспекција је извршила
контролу код 67 субјекта, од чега 47 редовних и 20 ванредних контрола, чиме је премашен планирани број контрола за 43%. Код укупно 67 контролисаних субјеката, код којих су
инспекцијске контроле окончане у 2021. години, записницима о извршеној контроли је утврђено укупно 231 незаконитост и неправилност, предложено је 38 мера и донето је 5
решења којима је наложено извршење мера које се односе на испуњење финансијске обавезе. Надлежним прекршајним судовима поднето је 33 захтева за покретање прекршајног
поступка, од чега се 3 захтева односе на контроле из ранијих година. Захтеви за покретање прекршајног поступка против одговорних лица у правном лицу у највећем броју
случајева су поднети због постојања основа сумње да је учињен прекршај прописан Законом о буџетском систему. Надлежном привредном суду поднето је 3 пријаве за привредни
преступ који се односе на контроле из 2021. године.Надлежним органима, тужилаштву и Агенцији за борбу против корупције достављено је укупно 33 обавештења са записницима
о извршеним инспекцијским контролама у 2021. години и 1 обавештење по контроли из претходне године, у циљу предузимања мера из надлежности ових органа. Такође, о
исходу извршених контрола сачињена су 10 обавештења која су достављена надлежним министарствима.Сврха спроведених инспекцијских контрола је јачање одговорности
буџетских корисника за законито и наменско коришћење буџетских, односно јавних средстава, смањивање и отклањање неправилности и незаконитости у пословању, као и
унапређење финансијске дисциплине. Сходно члану 15. став 5. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 и 100/21) буџетска
инспекција је обрадила и сачинила 254 Решења о привременој обустави преноса припадајућег дела пореза на зараде јединицама локалне самоуправе у 10.873 случаја. Такође, у
априлу 2021. години донет је Стратешки план буџетске инспекције Министарства финансијаса са пратећим акционим планом за развој буџетске инспекције за период 2021-2026.
године у циљу дефинисања дугорочних приоритетних циљева као и функционалног јачања буџетске инспекције.
У складу са донетом Методологијом рада буџетске инспекције током 2021. години сачињено је три стручно-методолошка упутстaва о начину рада буџетске инспекције по
областима вршења контрола са циљем подизања квалитета рада и професионалних капацитета буџетских инспектора.
Циљ доношења Закона о буџетској инспекцији је веће поштовање законских и подзаконских прописа у области материјално - финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава директних и индиректних корисника буџетских средстава, организација за обавезно социјално осигурање предузећа, правних лица и других субјеката код
којих буџетска инспекција врши контролу.
У току 2021. године спроведене су обуке за буџетске инспекторе из донетог Програма обука у виду специфичних тренинга и радионица у циљу унапређења знања и вештина
запослених, као и ефикасности и делотворности буџетске инспекције. Израђен је и Посебан програм обуке запослених у Сектору за буџетску инспекцију Министарства финансија
за 2022. годину, чији је циљ стручно усавршавање државних службеника у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности буџетске инспекције за спровођење
планираних реформских мера и активности.
У вези са Извештајем о раду Министарства финансија за 2021. годину, а у оквиру делокруга рада Сектора за другостепени порески и царински поступак, у овом сектору је, у
оквиру обављања послова који се односе на одлучивање по редовним правним лековима уложеним против пореских управних аката филијала Пореске управе и Центра за велике
пореске обвезнике, управних аката надлежних пореских органа јединица локалне пореске администрације, против решења донетих у првостепеном царинско-управном поступку,
против управних аката из области игара на срећу, као и послова у вези са ванредним правним лековима, у току 2021. године урађено укупно 12.065 предмета. Од тога, а имајући
у виду територијалну организацију овог сектора, у Одељењу за другостепени порески поступак Београд је урађено укупно 3.656 предмета, у Одељењу за другостепени порески
поступак Нови Сад 3.096 предмета, у Одељењу за другостепени порески поступак Крагујевац 1.687 предмета, у Одељењу за другостепени порески поступак Ниш 2.228 предмета,
у Одељењу за другостепени царински поступак 1.395 предмета и у Групи за другостепени поступак из области игара на срећу 3 предмета.
С тим у вези, а на основу упоредних података који се односе на период од оснивања овог сектора и почетка рада од 01.07.2017. године до сада, све мере које су предузимане у
овом сектору, у складу са постављаним циљевима на годишњем нивоу, који прате ефикасност, ефективност и економичност у поступању и резултате који се остварују, на
годишњем нивоу, показују да су резултирали оптималним резултатима у погледу реализације постављених циљева, који се мере бројем решених предмета у 2021. години, а
имајући у виду све факторе од утицаја на то, као обим и сложеност послова из делокруга рада овог сектора, број извршилаца, неопходну перманентну координацију рада, као и
околности у којима се процес рада одвијао имајући у виду сложену ситуацију у погледу епидемиолошке ситуације која је проглашена марта месеца 2020. године и траје и даље.
На основу препорука ЕКОФИН Савета из 2019. године да се уложе додатни напори за повећање предвидљивости пословног окружења, Програм економских реформи за период
од 2021-2023. године предвидео је структурну реформу у области „Пословни амбијент и борба против сиве економије“, под бројем 11 - Увођење новог модела фискализације и
прелазак на електронско фактурисање. Наведена Структурна реформа подразумева две мере. Прва мера подразумева увођење новог модела фискализације (е-фискализација) кроз
централизовану дигиталну платформу у оквиру Пореске управе, као и онлајн пренос и верификовање података који се шаљу са фискалних каса у Пореску управу. Друга мера
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подразумева увођење централизоване платформе за размену електронских фактура како у сегменту између правних лица тј. B2B, тако и у сегменту пословања и трансакција
приватног сектора са јавним сектором тј. B2G.
Спроводећи наведену меру, а како би повољно утицало на смањење трошкова и лакше пословање, мера увођења система електронског фактурисања треба да омогући ове
повољности већем броју привредних друштава. Пошло се од података да је број регистрованих фактура у Централном регистру фактура по годинама: 2018. - 4.031.643; 2019. 4.765.717; 2020. - 4.006.985. Такође, предложеним, потом и усвојеним Законом о електронском фактурисању, уз пратећа подзаконска акта, омогућиће се бржа и ефикаснија
контрола пореске управе над учесницима на тржишту, чиме се истовремено повољно утиче на успешно спровођење структурне реформе број 10. из Програма економских реформи
за период од 2021-2023. године: „Трансформација Пореске управе“ (предвиђена је трансформација Пореске управе као реформски процес са циљем стварања организације коју
карактерише модерно дигитално пословање, оријентисаност ка пружању услуга пореским обвезницима, као и пружање услуга у складу са најбољим међународним стандардима.
У даљој фази предвиђен је реинжењеринг пословних процеса, даљи развој платформе информационих система, као и набавка система за нову платформу ИКТ).
Само електронско фактурисање спомиње се у више докумената јавних политика: Национални програм за сузбијање сиве економије са Акционим планом за спровођење
Националног програма за сузбијање сиве економије за период 2019-2020. године; Програм економских реформи за период од 2021-2023. године; Стратегија развоја информационог
друштва у Републици Србији до 2020. године и Програм развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2020. до 2022. године са Акционим Планом за његово
спровођење.
У Националном програму за сузбијање сиве економије се говори о потенцијалном доприносу електронских фактура сузбијању сиве економије, истицањем да прелазак на
електронске фактуре са поузаданим системом доставе отвара нове могућности за ефикасније пословање пореских обвезника, као и ефикаснији надзор над плаћањем ПДВ-а. Поред
напомињања на који начин ће режим електронског фактурисања допринети унапређењу порескоправних аспеката, у Националном програму се истичу даље погодности
електронског фактурисања. Наиме, истиче се да ће се успостављањем „поуздане доставе фактура у систему” омогућити већа правна сигурност уговорних страна, боље извршење
уговора, развој услуге факторинга и микрофинансирања малих привредних субјеката. Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године указује на
погодности увођења електронских рачуна, као и на предлагање оптималног начина нормирања режима електронског фактурисања. У том погледу, као основне погодности увођења
електронских рачуна истиче се то да би се њима значајно смањило оптерећење администрацијом и омогућила целовитија информатичка решења у пословању, као и допринело
очувању животне средине због смањења потрошње папира.
Са почетком примене одредаба Закона о електронском фактурисању и пратећих подзаконских аката предвиђено је обавезно електронско издавање фактура само за јавни сектор и
обвезнике ПДВ-а, што ће убрзати израду фактура, олакшати процес израде самих фактура од стране привредних друштава, смањити порески јаз, унапредити борбу против сиве
економије од стране Пореске управе и унапредити заштиту животне средине услед смањења коришћења папира и мање емисије ЦО2.
Примена Закона о електронском фактурисању и подзаконских аката у највећој мери утицаће на следеће циљне групе:
 Наручиоци (јавна управа), као купци робе, радова и услуга, који примењују одредбе изабране опције;
 Привредна друштва, укључујући мала и средња предузећа (тј. добављачи), која продају радове, робу и услуге наручиоцима (тј. активни су на тржиштима јавних набавки);
 Предузећа која пружају услуге електронског фактурисања (добављачи услуга електронског фактурисања – информациони посредници).
У Сектору за праћење фискaлних ризика обављају се студијско-аналитички послови који се односе на праћење фискалних ризика повезаних са пословањем јавног сектора, са
праћењем осталих фискалних ризика и оценом и праћењем капиталних пројеката.
У 2021. години Група за оцену и праћење капиталних пројеката радила је на имплементацији усвојеног правног оквира - Уредбe о управљању капиталним пројектима („Сл.
гласник РС“ број 51/19) која је примењена у највећој могућој мери, а разматрани су и кораци за њено даље усклађивање и уподобљавање потребама праксе. До краја 2021. године
одржано је шест седница Републичке комисије за капиталне инвестиције (у даљем тексту: Комисија). Извештавање Комисије у 2021. постало је значајно садржајније, тако да
извештаји укључују подробну класификацију пројеката по фази и категорији, као и детаљнију анализу потрошње опредељених јавних средстава за спровођење пројеката.
Министарство финансија тренутно прати 150 пројеката, појединачно вредних преко 5 милиона евра, који се реализују на националном нивоу, а који се финансирају из различитих
извора. Комуникација са овлашћеним предлагачима је континуирана, и уложени су напори како би сви учесници у процесу били адекватно обучени. С тим у вези, ради се на
изради програма обуке при Националној академији за јавну управу, што је и потврђено усвајањем Општег програма обуке државних службеника за 2022. годину, у оквиру ког је
предвиђена и обука под називом „Оцена и праћење капиталних пројеката“. Очекује се да ће информациони систем „ПИМИС“ олакшати унос података и смањити могућност
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грешке, а временом довести и до јасније слике о стању капиталних инвестиција у Р. Србији, као и да ће утицати и на транспарентност процеса. До краја 2021. године, успешно је
окончана прва фаза израде информационог система „ПИМИС“ (која се односи на процес праћења имплементације капиталних пројеката).
Како је у делокругу Сектора за праћење фискалних ризика и праћење фискалних ризика који су у вези са пословањем јавног сектора односно произлазе из елементарних непогода
и судских спорова, било је неопходно успоставити правни оквир у тој области. Значајан корак у том смеру представља усвајање Јединствене методологије за праћење фискалних
ризика у Републици Србији. Усвајање наведене методологије представљало је реформски циљ из потписаног програма са Међународним монетарним фондом (IMF Country
Reports: Republic of Serbia – Fifth Review under the Policy Coordination Instrument). Такође, успостављање правног оквира за одговарајуће праћење фискалних ризика доприноси
испуњењу Препорука (Policy Guidance – PG) за појединачне политике као део Заједничких закључака, у вези са Програмом економских реформи (ЕРП) 2020-2022, који су усвојени
на састанку Савета за економске и финансијске послове (ECOFIN), одржаном 19. маја 2020. године у Бриселу, у оквиру „Економског и финансијског дијалога између Европске
уније и Западног Балкана и Турске“.
АФКОС
Најзначајније активности предузетих од стране Одељења за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније (АФКОС) у току 2021.
године:
Израда Стратешког плана за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2021
- 2023. године који је усвојен Закључком Владе 05 Број: 48-9638/2021-1 од 21. октобра 2021. године.), Документ је израђен у сарадњи са институцијама Републике Србије и
Европске Канцеларије за борбу против превара (ОЛАФ)Усвајање овог стратешког плана представља наставак спровођења политике Републике Србије која се односи на заштиту
финансијских интереса Европске уније, а самим тим и заштиту средстава националног буџета;
Дана 3. децембра 2021. године одржан је састанак Пододбора за економска и финансијска питања и статистику. Представници АФКОС-а су обавестили представнике Европске
комисије о свим активностима спроведеним током 2021. године у циљу заштите финансијских интереса ЕУ, као и о плановима у наредном периоду. Европска комисија је
поздравила континуиране напоре Републике Србије на испуњавању критеријума за приступање, као и ажурирање информација у овој области. Европска комисија је поздравила
информације које су пружене о процесу националних консултација у вези са Стратешким планом и похвалила прелиминарне консултације представника Републике Србије са
ОЛАФ-ом приликом израде нацрта овог документа.
У вези са сарадњом у истрагама, Европска комисија је истакала веома добру сарадњу између ОЛАФ-а и АФКОС-а. Истовремено, Европска комисија је охрабрила Републику
Србију да настави са пријављивањем неправилности и истакла, за сада, релативно велики број случајева пријављених сумњи на превару.
Република Србија без одлагања обавештава ОЛАФ о потврђеним случајевима неправилности путем електронског Информационог система за управљање неправилностима (IMS
- Irregularity Management System);
У току 2021. године спроведено је седам административних провера. Током спровођења административних провера АФКОС је прикупио документацију и утврдио чињенице на
основу којих је донео закључке који су презентовани у извештајима о спроведеним административним проверамаСпровођењем административних провера сходно члану 68б
Закона о буџетском систему и Директиви о спровођењу административних провера доказана је спремност Републике Србије да финансијска средства Европске уније штити у
једнакој мери и на исти начин као и средства буџета Републике Србије;
Годишњи извештај о активностима спроведеним у циљу сузбијања неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за
2020. годину, који је сачуњен на основу члана 68б став 4. Закона о буџетском систему, Влада је прихватила Закључком 05 Број: 021-1656/2021 од 4. марта 2021. године и исти,
ради информисања, поднела Народној скупштини;
Финални извештај о спровођењу активности из Стратегије за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији
за период 2017 - 2020. године, сагласно поглављу IV поменуте стратегије, Влада је прихватила Закључком 05 Број: 021-2582/2021-1 од 25. марта 2021. године.
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Методолошко упутство за управљање ризицима у вези са појавом неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније. Након израде истог,
министар финансија је донео Решење Број: 021-01-00127/2021-25 од 19. марта 2021. године Циљ овог методолошког упутства је пружање подршке надлежним телима и
институцијама Републике Србије, да кроз примену практичних алата, укупну изложеност ризицима сведу на прихватљив ниво;
Израда Директиве о спровођењу административних провера која је дана 24. марта 2021. године издата од стране министра финансија. Сврха наведене директиве је ближе уређење
процеса рада и одлучивања у АФКОС-у у вези са организовањем и спровођењем административних провера, поводом пријављених неправилности и сумњи на превару, а у циљу
заштите финансијских интереса Европске уније;
У 2021. години Пореска управа је успела да оствари пројектовану наплату пореских прихода у планираним износима. Укупна наплата свих прихода које наплаћује Порескa управа
у 2021. години износила је 1.966,2 милијарде динара, док је у 2020. години, Пореска управа наплатила 1.602,1 милијарду динара, при чему индекс остварења укупне наплате
Пореске управе у 2021. години, у односу на 2020. годину, износи 122,7.
У 2021. Пореска управа је успела да оствари пројектовану наплату буџетских прихода (порез на доходак, порез на добит, ПДВ и акцизе) у планираним износима, при чему су
поједини јавни приходи наплаћени у износима који су знатно већи од пројектованих. Према пројекцији заснованој на Закону о Буџету Републике Србије за 2021. годину (коју је
Пореска управа, од Министарства финансија, добијала сваког месеца), било је потребно да се наплати 913,8 милијарди динара буџетских прихода.
У 2021. години остварена је наплата у износу од 1.005 милијарди динара, са индексом остварења од 110,0. Може се закључити да је у 2021. години остварена наплата најважнијих
буџетских прихода, на већем нивоу у односу на 2020. годину, имајући у виду да је 2020. године наплаћено 866,9 милијарди динара.
Порески инспектори су у извештајном периоду извршили 14.749 контрола, (инспектори оперативне контроле извршили су 9.217 контрола, а инспектори за аналитичке послове
контроле извршили су 5.532 контроле) од којих су у 6.582 контрола утврђене неправилности (44,63%).
Утврђени су новооткривени јавни приходи, у укупном износу од 25.866.217.471,00 динара, и то:
Врста контроле
ПДВ
Акциза
Порези и доприноси по одбитку (зараде)
Порез на добит правних лица
Порез на остале приходе
Одузета роба
Аналитички послови контроле*
УКУПНО:

Износ
10.008.385.157
216.846.214
7.639.856.137
5.810.175.164
328.516.743
61.145.805
1.801.292.251
25.866.217.471

У 2021. години, надлежним јавним тужилаштвима поднето је 1.268 кривичних пријава, док је укупно избегнути порез износио 13.354.791.605,64 динара.
Укупан износ од 2.314.795.597,82 динара представља износ противправно прибављене имовинске користи за извршена кривична дела прање новца, злоупотреба положаја
одговорног лица и злоупотреба службеног положаја.
Такође, у оквиру предмета по којима је окончан рад, због постојања основа сумње да су пријављена лица извршила пореска кривична дела, Сектор пореске полиције је уместо
кривичне пријаве, надлежним тужилаштвима поднео и 17 извештаја, који су достављени Сектору за контролу на утврђивање пореских обавеза са елементима кривичног дела,
при чему је исказан износ утајеног пореза од 1.764.060.787,00 динара.
У акцији сузбијања нелегалног промета резаним дуваном и осталих акцизних производа, Сектор пореске полиција је у координацији са другим државним органима, у 2021.
години поднео 600 кривичних пријава ( 47,32% од укупног броја поднетих кривичних пријава), при чему је одузето: 17,7 тона дувана у листу; 11,8 тона резаног дувана; 163.131
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паклица цигарета; 148.325 комада ручно прављених цигарета; 50,50 кг ароматизованог дувана за наргиле; 5.076,70 литара алкохолних пића; 110.749,00 литара нафте и нафтних
деривата; 2,4 тоне кафе; 505,38 кг инстант кафе.
У оквиру активности сузбијања сиве економије, Сектор пореске полиције је у 2021. години, открио 321 тзв.“перачких“ и „фантом“ предузећа, која представљају главне генераторе
сиве економије која кроз разне модусе помажу другим предузећима да утаје порез.
Одељење за стратешке ризике је сачинило План поштовања пореских прописа за 2022. годину. Потписан је нови Споразум о пословној сарадњи са Природно - Математичким
факултетом Универзитета у Новом Саду, током 2021. године, којим је настављена сарадња на успостављању новог модела анализе ризика уз примену машинског учења и нових
техника обраде података (Big Data Analysis, Machine learning, Artificial Inteligence). Наставак пројекта има за циљ развој низа показатеља ризика од пореске евазије, како би се они
имплементирали у систем обраде података којима располаже Пореска управа за боље усмеравање рада у домену управљања ризиком.
У 2021. години, наставиле су се нормативне активности везане за пореску реформу. Током извештајног периода је предузимано низ активности ради реализације Пројекта
„Унапређење Система управљања документима (DMS) Пореске управе -Управљање пословним процесима“, Модул „Прекршајни послови“. Након пуштања у рад апликације
очекује се да се у свим случајевима неплаћања пореза, неподношења пријава и необрачунавања пореза издају прекршајни налози и подносе обавештења о учињеном прекршају,
како би се сви порески обвезници који су поступили супротно порескоправним одредбама прекршајно гонили, на који начин се очекује повећање пореске дисциплине. У мају
месецу 2021.године усвојене су и објављене на интернет страници Пореске управе Смернице за примену Споразума о признању прекршаја прописаних Законом о пореском
поступку и пореској администрацији и Законом о фискалним касама и отпочела је имплементација института споразумног признања прекршаја.
Кључна активност Сектора за трансформацију у 2021. години је била израда, усвајање и спровођење Програма трансформације Пореске управе за период 2021.-2025.
године.Спроведене су активности на реализацији Пројекта модернизације пореске администрације (ТАМП) које се односе на Нови модел фискализације и Редизајн пословних
процеса. У оквиру ТАМП, извршен је избор консултанта за анализу тржишта и израду спецификација за готово комерцијално решење (COTS) и потписан уговор у новембру
2021. године.
У оквиру активности које су финансиране од стране других донатора, сачињен је Акциони план за унапређење изабраних области управљања људским ресурсима у Пореској
управи у периоду 2021.-2025. године.
Сектор за трансформацију учествовао је у Пројекту - Програм размене знања под покровитељством Министарства привреде и финансија Републике Кореје и Kорејског института
за развој који је покренут у 2018. години. Циљ пројекта је унапређење система и рада Пореске управе Републике Србије.
У оквиру пројекта „Подршка МФИН у оквиру Секторског реформског уговора за сектор реформе јавне управе“, који финансира Европска унија, чији је носилац Министарство
финансија, Сектор за трансформацију учествовао је у два подпројекта, од којих је један везан за регистар пореских обвезника „Омогућавање ефективне размене информација
између релевантних органа ради побољшања учинка Пореске управе“ а други је везан за индиректне методе контроле „Јачање капацитета Пореске управе и Управе царина“.
У 2021. години, на шалтерима „Ваш порезник“ пружено је укупно 1.344.978 разних пореских услуга. Дато је 1.418 одговора на постављена питања у вези е-фискализације, 5.717
осталих одговора на питања постављена од стране пореских обвезника путем телефона и путем поште, односно електронске поште, или која су прослеђена од стране других
органа.
Контакт Центар је пружио 146.241 услугу, од чега 123.618 пружањем одговора телефоном, 18.191 одговор е-поштом, 1.280 обрађених захтева за упит стања, 1.546 примљених
ЕКФЛ /ЕКПЛ образаца, 1.548 примљених пријава за неиздавање фискалних исечака и 58 примљених пријава за нерегистроване делатности.
Програм обука за 2021. годину успешно је реализован. У периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године реализоване су обуке за 4.683 полазника. За пореске службенике
реализовано је 45 тема за 4.617 полазника, док је за екстерне полазнике у оквиру „Дијалога са Пореском управом“ реализован сусрет са 66 пореских обвезника. У структури обука
за пореске службенике 37 чине стручне, 6 опште и 2 информатичке обуке.
Пореским обвезницима је омогућено електронско подношење захтева за повраћај и прекњижавање више или погрешно плаћеног пореза, сагласно члану 10. став 6. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији. С тим у вези је у протеклом периоду реализована израда
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софтвера за поступање по захтевима чиме је пореским обвезницима омогућено подношење захтева за повраћај и прекњижавање више или погрешно уплаћених јавних прихода,
електронским путем преко портала Пореске управе, као и достављање решења електронским путем, како пореским обвезницима тако и Управи за трезор, што је допринело
скраћивању рокова у решавању предмета и ефикаснијем остваривању права пореских обвезника.
У 2021. години спроведено је пет јавних конкурса, по којима је приспело укупно 1.561 пријава, а по основу три јавна конкурса су окончани поступци и примљено је 45 лица, а два
јавна конкурса су у току. Такође, Пореска управа је учествовала у реализацији програма подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“, по којем је понуду за посао
прихватило 44 кандидата.
Прикупљени су и обрађени подаци из екстерних и интерних извора података, односно формиране су базе података о увећању имовине и приходима физичких лица, за период од
2018. -2020. године, а за свако физичко лице утврђена је разлика између увећања имовине и пријављених прихода и издвојено је преко 11.000 физичких лица који испуњавају
овај услов.
Дефинисани су одређени критеријуми на основу којих су издвојена физичка лица која су опредељена за додатну анализу, односно за претходни поступак. У циљу израде „Профила
физичког лица“ на основу формираних база података израђена је апликативна форма која омогућава претрагу, односно увид у све расположиве податке о имовини и
пријављеним приходима физичких лица.
Програм ЕУ „Фискалис 2020“ који је намењен и земљама кандидатима за ЕУ, као и трећим земљама у циљу јачања њихових административних капацитета, проширења и
унапређења
међународне сарадње, а ради укључивања у процес сузбијања међуграничних пореских превара, утаја пореза и агресивног пореског планирања званично се завршио 30. новембра
2021. године.
Нацрт Споразума између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у новом програмском циклусу„Фискалис“ за период 2021.-2027. године достављен је
Министарства финансија на давање мишљења, а ради даљег потписивања и ратификације поменутог споразума. Све заједничке акције програма су организоване преко онлајн
платформе и то пре свега за припрему учешћа у новом програмском циклусу „Фискалис“ за период 2021.-2027. године, без извршења финансијских трошкова. До краја 2021.
године реализовано је 5 онлајн - радионица са укупно 6 учесника-представника Пореске управе.
Према Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Сл. гласник РС", бр. 149/2020…100/2021), предвиђено је да се на име царинских дажбина наплати износ од
59.000.000.000,00 динара, од чега је до 31.12.2021. године наплаћено 62.238.562.557,04 динара, што је 5,49% више од планиране вредности. Такође, на име ПДВ из увоза Законом
о буџету Републике Србије за 2021. предвиђено је да се наплати 557.000.000.000,00 динара, а дo 31.12.2021. године наплаћено је 567.384.683.156,75 динара, што је за 1,86% више
од планираног.
Управа царина је током 2021. године открила укупно 2.104 царинска прекршаја у вредности од око 10.239.130,00 евра и девизних прекршаја у вредности од 3.637.834,4 евра.
Такође, откривен је покушај кријумчарења 1.038.571 комада цигарета, 3.233,96 кг резаног дувана, 1.325 комада дувана за наргиле, ризли за дуван и филтера у кесицама, 14.400 мл
течности за електронске цигарете као и наркотика у количини од 717,19 кг, 2.145,50 комада семенки канабиса и екстазија и 235 мл уља канабиса. Спречен је покушај илегалног
преласка 674 мигранта. У области заштите права интелектуалне својине на граници, уништено је укупно 267.200 комадa разне врсте робе. Контролом правних лица, у току 2021.
године, утврђена је неправилност и надлежним органима прослеђено је 6 информација о извршеним кривичним делима. Вредност робе за поднете пријаве износи 1.111.468.371,43
динара. Управа царина је активно учествовала и у пројекту „Једношалтерски систем (NSW)“, који је део Пројекта за олакшавање трговине и транспорта Западног Балкана,
финансираном из кредита Светске банке, пројекту Владе Републике Србије, у циљу оптимизације административних поступака „ИФЦ-Побољшање пословног окружења у
Србији-е ПАПИР“, пројекту „Јачање е-трговине у Републици Србији“, као и у процесу израде пројектних задатака за Оквирни уговор за техничку помоћ за израду документације
за пројекат „Имплементација аутоматизованих увозних и извозних система и система управљања царинским одлукама“ а који је одобрен за финансирање из ИПА 2020 Програма.
У сарадњи са Светском банком, успешно је окончан пројекат „Развој софтверске апликације за обавезујућа обавештења о сврставању робе“. Апликација је постављена на интернет
сајт Управе царина, у потпуној је примени и омогућава пословној заједници подношење захтева за обавезујућа обавештења о сврставању робе електронским путем. Управа царина
је током 2021. године била инвеститор изградњe граничних прелаза Котроман (ИПА 2014) и Гостун, као и царинске испоставе при граничном прелазу Градина. Радови на изградњи
Прве фазе на ГП Котроман, а коју прати Управа царина, завршени су у мају 2021. године. Извођење радова из Друге фазе је преузела Републичка дирекција за имовину Републике
Србије.
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Додељено је нових 8 АЕО сертификата, тако да укупно у Републици Србији у 2021. години 38 компанија има статус АЕО (овлашћени економски оператер), док је број транзитних
докумената у заједничком и националном транзитном поступку у 2021. години достигао број од 1.879.016 докумената, што представља повећање од 14% у односу на 2020. годину.+
Спроведене су интензивне активности везане за иницијативу „Отворени Балкан“, ради унапређења постојећих система и мера, у вези краћег задржавања камиона и путника на
границама, укључујући и принцип Интегрисаног управљања границом (One stop – shop), као и активности у вези валидације споразума о међусобном признавању АЕО сертификата
између све три чланице иницијативе (Република Србија, Република С. Македонија и Република Албанија). Република Србија, као једна од 182 чланице Светске царинске
организације (СЦО), током 2021. године постала је једна од 24 чланице Политичке комисије СЦО, чиме је препозната посвећеност Републике Србије конструктивној сарадњи
унутар СЦО.
Потписан је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о узајамном признавању Програма АЕО. Такође, потписан је Протокол између
Министарства финансија – Управе царина Републике Србије и Министарства финансија – Управе царина Републике Северне Македоније о спровођењу Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (АЕОС).
Управа за трезор је у извештајном периоду остварила значајне резултате на унапређењу послова утврђених Законом о буџетском систему, путем иновирања нормативних уређења,
да би се послови Управе за трезор учинили ефикаснијим, доношењем прописа којима је унапређен систем уплатних рачуна јавних прихода, начин консолидације јавних средстава,
систем извршења буџета, и др. Управа за трезор је реализовала јавне расходe који су били утврђени Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, у складу са достављеним
захтевима за плаћање корисника буџетских средстава; планирала је финансијске операције и издатке у складу са ликвидним могућностима буџета Републике у односу на
приоритетне обавезе; управљала готовином и другим финансијским средствима; одржавала ликвидности унутар консолидованог рачуна трезора Републике; обављала послове
девизног платног промета; реализовала обавезе по основу јавног дуга; издавала налоге за инвестирање, односно орочавање средстава.
У Евиденцији корисника јавних средстава (КЈС) код Управе за трезор на дан 31.12.2021. године има укупно активних 52.911 КЈС (у периоду 01.01. – 31.12.2021. године уписано
је 3.860 КЈС , а брисано 296 КЈС); у Евиденцији подрачуна КЈС на дан 31.12.2021. године укупан број активних динарских и девизних подрачуна је 81.819 (у периоду 01.01. –
31.12.2021. године отворено је 5.935, а укинуто подрачуна 4.688); исплаћене су субвенције регистрованим пољопривредним газдинствима (поднето је око 340.000 захтева, а
исплаћено око 8,2 милијарди динара); у склопу обављања послова платног промета за буџетске кориснике у извештајном периоду извршено је и обрађено: 29.882.775 интерних
налога у износу од 9.039.735.038.145,47 динара, затим 48.486.046 налога од банака у износу од 7.905.420.180.486,40 динара, 33.933.454 налога за банке у износу од
7.951.397.777.940,48 динара, 3.727.233 налога уплате на благајнама у износу од 64.231.928.806,10 динара и 80.093 налога исплате на благајнама у износу од 64.559.247.572,10
динара; у оквиру девизног платног промета обрађено је укупно 60.835 девизних налога у 20 различитих страних валута у динарској противвредности 458,4 млрд (одлив), односно
531,5 млрд (прилив), прослеђено је 9.576 обавештењa о девизном приливу, 535 обавештења о плаћању инокредитних обавеза и 4 обавештења о куповини специјалних права
вучења ради измиривања обавеза према ММФ-у; у периоду епидемије и борбe против коронавируса, омогућено је несметано девизно плаћање медицинске опремe; бруто
наплаћени јавни приходи и примања износили су 3.683,9 млрд (укупно распоређени јавни приходи и примања износили су 3.293,4 млрд, а 390,5 млрд односи се на повраћај јавних
прихода и примања). Извршено је 454.581 налога из принудне наплате на терет корисника јавних средстава за 2021. годину у износу од 20.718.608.352,28 динара. Примљено,
обрађено и послато извршном дужнику Обавештења о намери подношења предлога за извршење, у складу са чланом 300. Закона о извршењу и обезбеђењу, у укупном броју од
50.116 предмета. За КЈС је у Регистру Народне банке Србије регистровано/брисано 6.093 менице/овлашћења директних задужења.
Вршен је централизован обрачун личних примања за око 14.900 запослених код 132 директних корисника средстава буџета Републике Србије и око 110.000 запослених код
индиректних корисника средстава буџета Републике Србије за област основног и средњег образовања – 1760 основних и средњих школа;
Запослени су укључени у пројекат „ИСКРА“ као: чланови пројектног тима, чланови функционалног тима - Кадровски модул, чланови тима за контролу и праћење миграције
података, Супер-корисници и 1. ниво подршке. Учешће у пројекту САП (ИСКРА) подразумева мигрирање података - помагање корисницима око припреме шаблона за тестну
миграцију, предпродуктивну миграцију за ДБК који су обухваћени 1. Пакетом корисника који улазе у систем, праћење евиденција, ажурирање извештаја и информација, пуштање
у продукцију, као и присуство великом броју обука и састанака.
У извештајном периоду посматрано по сервисима који су укључени у систем подршке примљено је и решено захтева:
1) Информациони систем извршења буџета - 2.794;
2) Централни регистар фактура - 5.950;
3) Електронски сервис платног промета Управе за трезор - 3.175;
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4)
5)
6)
7)
8)

Систем пословног извештавања – 258;
Систем извршења буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе – 1.571;
Систем за прикупљање финансијских извештаја – 2.688;
Подршка са сајта (хелп деск) - 917;
Електронски платни промет – 130.

У извештајном периоду је у Електронски сервис платног промета укључен 81 нови корисник. Имплементиран је други модул система Јединствени информациони систем за
буџетско рачуноводство (СПИРИ) који се односи на извршење буџета. Јединствени информациони систем за буџетско рачуноводство је систем за припрему, извршење, буџетско
рачуноводство и извештавање буџета Републике Србије, који на јединствен начин треба да подржава све активности Министарства финансија око буџета Републике Србије, од
тренутка планирања, извршења, па до израде завршних годишњих консолидованих извештаја.Започета је надоградња софтверског решења за Систем јавних финансија – ЈАФИН
III фаза (капитални пројекат на 3 године). Реализована је надоградња новог сервиса електронског платног промета, израђени механизми централне документације, извршена
анализа и нацрт документације постојећег окружења. Спроведено je тестирање свих функционалности електронског платног промета , као и тестирање код екстерних корисника
и организационих јединица
Извршена је надоградња Система за праћење извршења буџета аутономних покрајина и јединица локалнe самоуправе (ЈЛС) - III фаза, којом је извршено унапређење постојећих
и развој и имплементација нових функционалности неопходних за несметано функционисање и рад свих корисника (Управа за трезор, јединице локалне самоуправе и
Министарство финансија). Примена информационог система извршења буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе је почела 01. јануара 2021. године.
Проширен је систем централног регистра фактура (ЦРФ) у смислу надоградње модула за контролу принудне наплате у циљу побољшања перформанси постојећег система,
континуираног усклађивања са потребама савременог пословања и прилагођавања текућој пословној пракси. Имплементиран је сервис путем којег овлашћена лица институција
које су корисници јавних средстава (КЈС) могу да остварују увид у све судске предмете у којима су они тужена страна, почев од дана отварања предмета, преко његових животних
фаза укључујући и евентуалну принудну наплату. Надограђен је информациони Систем за управљање пословним и техничким процесима прикупљања, обраде, контроле,
консолидације и извештавања по завршним рачунима буџетских корисника и унапређење пословних процеса обраде података (ЗР) - III фаза. Извршена је подршка постојећим и
имплементација нових пословних процеса у областима унапређења механизама обраде података и извештајних модула као и увођењу новог начина приступа систему и
архивирању прилога. Примена информационог система за подношење финансијских извештаја је почела 20. јануара 2021. године, од када је корисницима јавних средстава
омогућено да изврше регистрацију организације и достављање финансијских извештаја. Извршена је надоградња Система за пословно извештавање (СПИ) – IV фаза, која је
обухватила измене постојећег модела података DWH, нове ETL процесе и проширивање извештаја у складу са додатним изворима података – ЈАФИН извештаји као и проширење
постојеће софтверске инфраструктуре. Имплементирана је надоградња у оквиру које се спроводе активности архивирања података из платног система Управе за трезор (ЈАФИН)
и података из архивског система извршења буџета (ФМИС). Извршена је имплементација софтвера за књиговодство, основна средства и електронско прихватање захтева путем
портала Управе за трезор у циљу постизања већег степена интерооперабилности организационих јединица, пословних функција и пословних процеса Управе за трезор, како оних
које обухвата софтвер за књиговодство, основна средства и електронско прихватање захтева путем портала Управе за трезор, тако и оних процеса и субпроцеса који су у
интеракцији са наведеним софтвером.
Реализовано је унапређење хардверске и софтверске инфраструктура Дата центра на примарној и секундарној локацији. Омогућена је виртуализација на мрежном нивоу. На
секундарној локацији је обезбеђен већи део инфраструктуре како би се омогућила пуна функционалност сајта. Омогућена је потпуна репликација бекапа и репликација података
на сториџ нивоу за кључне сервисе Управе за трезор. Набавком нових мрежних уређаја је постигнута висока расположивост мрежне инфраструктуре и редундансе L2VPN i
L3VPN линкова у случају отказа Дата центра у Београду.
У циљу регулације тржишта дувана и дуванских производа, Управа за дуван је у складу с планираним и прописаним роковима реализовала све послове из своје надлежности,
обезбеђујући да ово тржиште учини уређеним и стабилним. Захваљујући професионалном и ефикасном пружању услуга привредним субјектима, а које се односе пре свега на
издавање дозвола, упис у регистре и евиденционе листе, статистичко-аналитичку обраду извештаја из евиденција о пословању учесника на тржишту у циљу праћења стања, на
тржишту дувана и дуванских производа Републике Србије данас послују:4 фабрике дуванских производа; 11 трговаца на велико/дистрибутера; 19.950 трговаца на мало; 19
увозника; 21 извозник; 8 произвођача дувана—организатора производње; 775 физичких лица-произвођача дувана/коопераната; 4 обрађивача дувана; 3 прерађивача дувана; 4
привредна субјекта који обављају промет дуванских производа по посебном поступку.
У току 2021. године је издато 8.483 дозвола за трговину на мало дуванским производима; обрађено 13.889 извештаја привредних субјеката који послују на тржишту дувана и
дуванских производа; регистровано 488 марки дуванских производа; у Евиденциону листу уписано 775 физичких лица произвођача дувана;
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Укупно је наплаћено и распоређено у буџет Републике Србије: 179.201.770,00 динара на име наканада за обављање делатности производње и промета дувана и дуванских
производа и 5.404.630,00 динара на име републичких административних такси.
Изменама и допунама Закона о дувану, свакодневним праћењем стања на тржишту, достављањем извештаја надлежним инспекцијским органима и МУП-у, као и учешћем Управе
у раду Радне групе за борбу против кријумчарења дувана остварени су значнајни резултати на пољу сузбијања нелегалног промета дувана и дуванских производа. Управа за дуван
је дала висок допринос раду Радне групе за борбу против кријумчарења дувана, обављајући послове прикупљања и обраде релевантних података и достављања извештаја о
најбитнијим питањима на недељном нивоу.
Током 2021. године заплењена је 171 тона дувана и дуванских производа, укупне процењене вредности 171.140.532 динара, односно 1.455.446 евра.
У складу са Акционим планом за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије за период 2019-2020. године, Управа за дуван континуирано спроводи активности
на сузбијању недозвољене производње и промета дувана и дуванских производа у делу увоза и куповине семена, регистрације уговора о засадима дувана и откупа сировог и
сувог дувана које су предвиђене. Настављен је рад на модернизацији и аутоматизацији радних процеса кроз оптимизацију административних поступака. У 2021. години
оптимизовано је 39 поступака кроз увођење и унапређење образаца за подношење захтева. Након успешно дигитализованих 5 поступака Управе за дуван, што је допринело
смањењу времена и трошкова подношења захтева, забележен је пораст електронски поднетих захтева од 70% у односу на 2020. годину.
У складу са Акционим планом Програма реформе управљања јавним финансијама 2021-2025, спроведене су све активности Управе за дуван и то: израђен је интегрисани
информациони систем који ће објединити све регистре и евиденционе листе које Управа води, реализоване обуке запослених за рад у новом систему и повећање дигиталне свести
привредних субјеката који послују на тржишту дувана и дуванских производа. Увођењем новог информационог система омогућава се формирање базе податка, размена података
са другим државним органима, као и унапређење безбедности података које води Управа. У складу са одредбама Закона о дувану, а у сарадњи са Канцеларијом за информационе
технологије и електронску управу, Управа је успешно имплементирала и увела у рад систем за евиденцију кооперативних уговора. Одржане су обуке за кориснике система
регистроване произвођаче дувана. У току је надоградња система за потребе инспекцијских органа.У оквиру Преговарачке групе 28 – Заштита потрошача и заштита здравља
Управа за дуван је реализовала све предвиђене активности за област контроле дувана кроз извештавање о спровођењу Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ
(НПАА) и учешће у изради Нацрта Преговарачке позиције 28, а у циљу даљег напретка процеса европских интеграција и усклађивања домаћег законодавства са правним
тековинама ЕУ. Завршена је реализација пројекта Правна подршка преговорима – PLAC III за преговарачко поглавље 28 - Контрола дувана, који за циљ има постизање високог нивоа
хармонизације националног законодавства са правним тековинама ЕУ и успешној примени тих прописа. Управа за дуван је, први пут од свог оснивања, поднела извештај о
резултатима рада Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине Србије на 56. седници која је одржана ван седишта у
просторијама Скупштине града у Врању 16. и 17. децембра 2021. године.Усвојена национална процена ризика.
Управа за спречавање прања новца је током 2021.године била иницијатор процеса националне процене ризика од прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења
оружја за масовно уништење и помогла је у организацији целокупног процеса израде наведених стратешких докумената.Влада Републике Србије је на седници одржаној дана 4.
марта 2021.године донела Одлуку о образовању Радне групе за ажурирање Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма чији је задатак био да се
процењени ризици утврђени Националном проценом ризика од прања новца и Националном проценом ризика од финансирања тероризма усвојеној Закључком Владе од 31. маја
2018.године преиспитају, као и да се утврди евентуално постојање нових ризика, а по методологији Светске банке.
На седници Владе Републике Србије одржаној 30. септембра 2021. године донет је Закључак о усвајању Националне процене ризика од прања новца и националне процене ризика
од финансирања тероризма, Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине и Процене ризика од финансирања ширења оружја за масовно
уништење.Национална процена ризика обухвата период од три године, од 1. јануара 2018. године, када је урађена претходна процена ризика, до 31. децембра 2020. године.
Донет Четврти по реду извештај о појачаном праћењу Републике Србије. Комитет Савета Европе MONEYVAL је, дана 13.децембра 2021. године, објавио Четврти по реду Извештај
о појачаном праћењу Републике Србије у којем је констатовано да је Србија унапредила мере за борбу против прања новца и финансирања тероризма, показајући значајан
напредак у нивоу усаглашености са стандардима ФАТФ-а. (у односу на садржај првог извештаја објављеног 2016. године), што води до подизања њеног рејтинга, а наводи се да
су преостали мањи недостаци. Оцене Републике Србије су повећане у четири области и то у области надзора над нефинансијским сектором (Препорука 28 ФАТФ-а), у области
међународне сарадње (Препорука 40 ФАТФ-а) и у областима која се односе на обавезе нефинансијских професија - адвоката и јавних бележника (Препоруке 22 и 23 ФАТФ-а).
Након успешно спроведених мера фискалне консолидације у 2016. години је преокренута растућа путања кретања јавног дуга и учешћa јавног дуга у БДП-у, те долази до пада
учешћа са 70,0% БДП-а колико је износило на крају 2015. године на 67,7% на крају 2016. године. Током 2017. године дошло је до још значајнијег пада на 57,8% БДП. Тренд је
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настављен и током 2018. године када удео јавног дуга у БДП пада на 53,6% док се на крају 2019. године учешће јавног дуга у БДП додатно смањује на 51,9% БДП-а. Услед потребе
да се финансирају мере подршке привреди и грађанима како би се смањио утицај кризе изазване пандемијом вируса COVID-19, од априла 2020. године долази до раста јавног
дуга и на крају 2020. године његово учешће у БДП-у је износило 57,0%. Током 2021. године долази до стабилизације и пада учешћа јавног дуга у БДП-у на 56,5%.
Услед појачане контроле издавања гаранција преполовљен је гарантовани јавни дуг, који је пао са 2,8 милијарде EUR колико је износио на крају 2013. године на 1,4 милијарди
EUR на крају 2021. године.Позитивни фискални резултати које остварује Република Србија потврђени су и повећањем кредитног рејтинга у 2019. од стране рејтинг агенција Fitch
Ratings и Standard and Poor’s на ББ+ са ББ. Рејтинг агенције Moody’s је у марту 2021. године повећала кредитни рејтинг Републике Србије на Ба2 са Ба3. Захваљујући снажном
економском расту, агенција за оцену кредитног рејтинга Standard and Poor’s, у извештају који је објављен 10. децембра 2021. године, поправила је изгледе за даље повећање
кредитног рејтинга са стабилних на позитивне и потврдила оцену кредитног рејтинга Републике Србије на нивоу „ББ+.
Република Србија је током 2021. године у два наврата емитовала еврообвезнице да би финансирала пакет мера помоћи привреди и грађанима како би се минимизирао утицај кризе
изазване пандемијом вируса COVID-19, отплатиле обaвезе које доспевају у 2021. и 2022. години и финансирали еколошки прихватљиви пројекти. У фебруару је емитована
обвезница рочности 12 година у еврима по стопи приноса од 1,920% и купонској стопи од 1,65% укупне вредности од 1,0 милијарде евра, чиме је додатно повећана рочност дуга.
У септембру је емитована зелена еврообвезница у еврима рочности 7 година у износу од 1,0 милијарде евра са купонском стопом од 1,00%, најнижом до сада постигнутом на
међународном тржишту. Средства ће бити искоришћена за пројекте из тзв. зелене агенде и ово је још један показатељ опредељености и посвећености Србије зеленим пројектима
и повећању улагања у екологију. Истовремено, са емисијом зелене еврообвезнице, емитована је и еврообвезница у еврима рочности 15 година у износу од 750 милиона евра, са
годишњом купонском стопом од 2,05%, највеће рочности до сада.
Водећи се најбољом међународном праксом активног управљања јавним дугом, тј. коришћење финансијских деривата у сврху заштите од девизног и каматног ризика, у складу
са међународно препознатим ISDA стандардима (International Swaps and Derivatives Association), током 2021. године реализоване су три хеџинг трансакције. Током фебруара 2021.
године реализована је своп трансакција, којом је обавеза по основу Споразума о репрограму дуга између Републике Србије и Kuwait Investment Authority конвертована из
америчких долара у евре, по значајно нижој каматној стопи. Обавезе по основу наведеног репрограмираног зајма, уговорене у доларима по каматној стопи од 1,5%, Република
Србија ће исплаћивати у еврима по каматној стопи од 0,393%. У априлу 2021. године је закључена нова своп трансакција којом је кредит код Export - Import Bank of China за
пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, који је 2018. године иницијално уговорен у кинеским јуанима конвертован у евре са негативном каматном
стопом. Наведени зајам, на који је плаћана фиксна каматна стопа од 2,50% годишње у кинеским јуанима, конвертован је у евре по фиксној негативној каматној стопи од -0,07%.
Како је уговорена негативна каматна стопа, Република Србија неће имати никакве трошкове по основу камата у првих 5 година своп аранжмана, који важи до 2030. године, већ
ће остваривати додатна примања од банака са којима је трансакција закључена.
На аукцијама државних хартија од вредности на домаћем тржишту одржаним у 2021. години укупно је реализовано динарских обвезница у вредности од 148,3 млрд динара и
обвезница деноминованих у еврима у износу од 134,8 милиона евра. На 8 аукција је укупно превремено отплаћено, тј. откупљено државних обвезница у вредности од 34,0
милијарди динара. У новембру је закључена нова трансакција, којом су обавезе по основу зајма узетог од Фонда за развој Абу Дабија, 2016. године, иницијално уговорене у
дирхамима, са плаћањем у америчким доларима, конвертоване у евре. Дуг и обавезе по основу наведеног зајма на који је плаћана фиксна каматна стопа од 2,25% годишње,
замењени су у евре по годишњој каматној стопи од 0,96%.
Такође, 30. јуна 2021. године динарске бенчмарк обвезнице Републике Србије рочности 7, 10 и 12,5 година укључене су у J.P. Morgan GBI-EM Index. Укључивањем у наведени
индекс начињен је значајан напредак у јачању ликвидности секундарног тржишта државних обвезница и обезбеђен долазак нових међународних страних инвестиционих фондова,
што ће резултирати већом конкуренцијом и даљим падом трошкова задуживања. У октобру 2021. године, Clearstream, међународни централни регистар хартија од вредности, који
обавља послове клиринга и салдирања (ICSD), отвара рачун хартија од вредности у домаћем регистру и омогућава страним инвеститорима салдирање српских обвезница, чиме је
начињен још један корак ка даљем повећању базе инвеститора. Такође, током 2021. године настављени су интензивни преговори са Euroclear Bank, како би се омогућило салдирање
обвезница Републике Србије у систему Euroclear-а. Преговори су резултирали потписивањем Term Sheet-a, који је потписан од стране министра финансија, директора Централног
регистра хартија од вредности и представника Euroclear Bank, којим су дефинисани услови сарадње како би државне обвезнице биле укључене у систем Euroclear и биле доступне
већој бази инвеститора од јануара 2023. године.
Валутни ризик је смањен током претходних година. Удео јавног дуга у домаћој валути у укупном јавном дугу централног нивоа власти је током 2021. године незнатно опао у
односу на крај 2020. године, услед интезивнијег коришћења извора задуживања са међународног тржишта, како би се минимизирали трошкови финансирања. На крају 2008.
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године учешће динарског дуга је нпр. износило само 2,8%, док на је крају 2021. износило 28,5%. Расту динарског дуга су пре свега допринеле емисије динарских државних хартија
од вредности на домаћем тржишту хартија од вредности током претходних година. Услед отплате ранијих обавеза и закључивања хеџинг транскција дошло је до пада учешћа
доларског дуга у укупном јавном дугу са 33,9% колико је износило на крају 2016. године на 13,2% на крају 2020. године, а на крају 2021. године услед наведених трансакција
дошло је до додатног смањења на 10,8%.
Трошкови задуживања су такође снижени током 2021. године. Учешће трошкова камата у БДП-у је пало са 2,9% колико је износило 2015. године на 1,7% у 2021. години. До овога
је пре свега дошло услед пада каматних стопа на домаћем тржишту хартија од вредности које је у највећој мери проузроковано растом поверења инвеститора, након предузетих
мера фискалне консолидације. Просечно пондерисана каматна стопа на јавни дуг је пала са 5,70% колико је износила на крају 2014. године на 2,53% колико је износила на крају
2021. године. Просечна купонска стопа на динарске државне хартије од вредности смањена је са 11,96% колико је износила на крају 2012. године на 4,50% на крају 2021. године.
Република Србија је, ради извршења пресуде Европског суда за људска права у предмету Алишић и други против Бoсне и Херцеговине, Хрватске, Србије, Словеније и БЈР
Македоније од 16. јула 2014. године, донела Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је
седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”, бр. 108/16, 113/17, 52/19 и 144/20). Поступак
за утврђивање права и начин обезбеђења средстава на исплату девизне штедње грађана, регулисан је и Уредбом о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње
грађана („Службени гласник РСˮ, број 8/17, 9/18, 61/19 и 8/20). Ради регулисања јавног дуга, у складу са одредбама овог закона, Уредбом и на основу Одлуке Владе о емисији
амортизационих обвезница ради измирења обавеза по основу девизне штедње грађана 05 Број: 424-1521/2020-1 од 20. фебруара 2020. године, Република Србија је емитовала
амортизационе обвезнице без купона, серија од SDS1 2020 до SDS8 2023, које гласе на евро и регистроване су код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.
Обавезе према лицима којима се по одредбама овог закона призна право на исплату девизне штедње или њиховим наследницима извршавају се у осам једнаких полугодишњих
рата, које доспевају сваког 28. фебруара и 31. августа, почев од 28. фебруара 2020. године и закључно са 31. августом 2023. године.
На састанаку Комитета министара Савета Европе, у Стразбуру, од 1. до 3. септембра 2020. године, који је био посвећен надзору над извршењем пресуда Европског суда за људска
права, Комитет министара истакао је задовољство поводом свих мера које је Република Србија спровела, уз оцену да је статистика у вези са исплатом девизне штедње охрабрујућа
и усвојена је одлука и финална резолуција којима је надзор над извршењем пресуде Алишић затворен.
До 31. децембра 2021. године извршене су исплате за укупно 6.179 власника девизне штедње, док 512 власника девизне штедње још увек није отворило власничке и новчане
рачуне, те им није извршена исплата доспеле четири рате обвезница. На дан 31. децембар 2021. године укупно je исплаћено 44.311.702,30 евра по основу доспеле четри рате. У
периоду од 01. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године Централни регистар је на захтев Управе укњижио додатна потраживања на име нових уписа обвезница у износу
од 3.328.851,20 евра, штедишама којима је право на исплату признато накнадно, тј. по окончању оставинског поступка иза власника девизне штедње и/или поступка за
амортизацију штедних књижица.
У септембру 2021. године, први пут су емитоване обвезнице ради регулисања обавеза према лицима, која су остварила право на обештећење по основу Закона о враћању одузете
имовине и обештећењу. Обављајући послове који се односе на политику задуживања код међународних финансијских институција, страних влада и других зајмодаваца, Управа
за јавни дуг је активно учествовала у спровођењу активности везаних за обезбеђење кредитно-финансијске подршке за реализацију стратешких пројеката у Републици Србији и
реаговање Владе у спровођењу хитних мера за превазилажење последица изазваних пандемијом COVID 19 и у 2021. години.
Интензивна сарадња и комуникација са мултилатералним кредиторима( (Групација Светске банке, Европска банка за обнову и развој, Европска инвестициона банка, Банка за
развој Савета Европе) и билатералним кредиторима (Немачка развојна банка (KfW), кинеска Export-Import банка, Влада Руске Федерације) резултиралe су превазилажењем
проблема у реализацији активних програмских и пројектних зајмова, подношењем захтева и кредитних пријава за одобрење зајмова и закључивање нових кредитних аранжмана
(директно задужење Републике Србије, или уз државну гаранцију), из чијих се средстава финасирају приоритетни инфраструктурни пројекти из области пољопривреде,
водоснабдевања, управљања отпадом, енергетике, транспорта, здравства, образовања и пружа подршка побољшању животних услова и јавних услуга, заштити животне средине
и јачању отпорности на климатске промене, развоју малих и средњих предузећа и равномернијем регионалном развоју. Обезбеђено је финансирање из кредитних средстава
пројеката од приоритетног значаја за РС, као што су пројекти изградње Фрушкогорског коридора, изградње канализационе и комуналне мреже у Републици Србији, Моравског
коридора и других пројеката у складу са Законом о буџету за 2021. годину.
У 2021. години активности Управе за слободне зоне биле су усмерене на давање стручне помоћи код оснивања и проширења слободних зона, како локалним самоуправама у
којима послују слободне зоне тако и инвеститорима приликом доношења одлуке о инвестирању у слободне зоне, а вршена је и редовна контрола и надзор слободних зона. У циљу
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развоја слободних зона Влада је у 2021. години донела решења којима је дала сагласност за проширење подручја Слободне зоне „Шумадија” у Крагујевцу, за потребе компанија
„Yanfeng Seating” и „Shenchi Automotive Parts” (према достављеном инвестиционом плану ове компаније до 2025. године планирају да инвестирају 28.874.000 евра и упосле 290
радника), проширење подручја Слободне зоне „Крушевац”, за потребе компаније „Trayal Korporacija” (планирана инвестиција ове компаније износи 6.064.348 евра, а у 2021.
години ће радно ангажовати 95 радника), проширење подручја Слободне зоне „Врање” на локацију града Ниша, за потребе компаније „Xingyu Automotive Lighting Systems” чија
инвестиција износи око 60.000.000 евра и запослиће 1000 радника, проширење подручја Слободне зоне „Шабац” на локацију општине Инђија, за потребе компаније „Toyo Tire
Serbia”. Инвестиционим планом компаније „Toyo Tire Serbia” д.о.о. до 2023. године планирана је инвестиција у укупном износу од 382.713.001 евра, а у циљу реализације
инвестиционих планова и планова продаје инвеститор планира да упосли 523 радника, проширење подручја Слободне зоне „Београд” на локацију општине Стара Пазова, за
потребе компаније „MTU Maintenance Serbia” (према достављеном инвестиционом плану, компанија „MTU Maintenance Serbia” инвестираће 100.900.000 евра и упослит 440
радника).
Такође, у 2021. години, образоване су Комисије за утврђивање испуњености услова за почетак рада у режиму слободне зоне на основу чијих записника су урађена Решења за
почетак рада дела подручја следећих слободних зона:
- Слободне зоне ,,Београд”, за потребе компаније немачкe компанија „Brose” којa послује на локацији града Панчева;
- Слободне зоне ,,Нови Сад”, за потребе компаније „Barry Callebaut”;
- Слободне зоне ,,Свилајнац”, за потребе немачких компанија „HDT” и „A2000”;
- Слободне зоне ,,Крушевац”, за потребе компаније „Trayal Korporacija”;
- Слободне зоне ,,Шабац” на подручју града Лознице, за потребе компаније „Minth Automotive”.
- Слободне зоне ,,Крагујевац”, за потребе компаније „Yanfeng Seating”;
- Слободне зоне ,,Зрењанин”, за потребе компаније „Ling Long”;
- Слободне зоне ,,Врање”, за потребе компаније „Xingyu Automotive Lighting Systems” која послује на локацији у граду Нишу;
- Слободне зоне ,,Шабац”, за потребе компаније „Minth Automotive Europe” која послује у граду Лозници.
У 2021. години су започети поступци проширења подручја Слободне зоне ,,Смедерево” на подручје града Пожаревца за потребе компаније „PKC” која планира да инвестира око
3.600.000 евра и запосли 806 радника, као и Слободне зоне ,,Нови Сад” за потребе компанија „МPP Pobeda Industrial” и „DSC2000” чије инвестиције износи 15.000.000 евра и
запосли 50 радника. Сходно Закону о слободним зонама, којим је прописано да министарство надлежно за послове финансија подноси Влади једном годишње извештај о
пословању у свим слободним зонама у Републици Србији, са предлогом мера, сачињен је Извештај о пословању слободних зона у Републици Србији за 2020. годину који је усвојен
Закључком Владе, 05 Број: 021-6943/2021 од 23. јула 2021. године
Најзначајније мере предузете у 2021. години, а чији је циљ уређено и стабилно тржиште игара на срећу у Републици Србији и повећање буџетских прихода, односе се на:
унапређење нормативног оквира у области игара на срећу, успостављање интегрисаног информационог система, смањење непоштовања прописа ефикасном функцијом надзора
и унапређење ефикасности основних пословних процеса. Током 2021. године извршена је измена нормативног оквира у области игара на срећу у делу који се односи на доношење
подзаконских аката, а у циљу повећања ефикасности правног оквира.
У 2021. години, успостављен је интегрисани информационо комуникациони систем (ИКС), софтверско решење за вршење надзора над приређивачима игара на срећу, који је
усмерен ка искоришћењу потенцијала ИКС за ефикасније и ефективније пословање кроз аутоматизацију пословних процеса, бржу комуникацију, ефикасније управљање, ажурније
евиденције и успостављање квалитетног система надзора. Новим ИКС–ом, унапређен је и начин израде аката у поступцима који се воде према захтевима приређивача, као и начин
извештавања и анализе података, чиме је омогућено ефикасније поступање по захтевима приређивача и пружање потребних информација другим државним органима.
Укупно наплаћене накнаде по основу одобрења и приређивања игара на срећу у 2021. години износе 12.843.785.933 динара (109.240.669 евра), што чини повећање у односу на
2020. годину од 3.337.020.107 динара (28.385.491 евра), односно 35,10%. Анализа података о наплати накнада од игара на срећу у 2021. години у односу на 2018. годину која је
претходила оснивању Управе за игре на срећу, која је почела са радом у марту 2019. године, указала је на повећање наплате накнада за 67%, односно за 43.872.849 евра.
У складу са новим Законом, од августа 2021. године, приређивачи врше размену података електронским путем са софтверским решењем Управе, а након почетка размене података
са софтверским решењем Управе од августа 2021. године, просечно месечно увећање накнада износило је 2,3 милионa евра у односу на просек у истом периоду претходне године.
У оквиру активности надзорa, у извештајном периоду извршено је 77 ванредних теренских надзора код 35 регистрованих и 42 нерегистрована субјекта, којом приликом је одузета
и опрема која није имала одобрење Управе за употребу, а иста је служила за нелегално приређивање игара на срећу, и то: 640 аутомата, 3 кладомата, 3 рулета, 2 уређаја за томболу,
309 телевизора и др. Код 40% регистрованих субјеката код којих је спроведен поступак надзора изречена је мера забране приређивања игара на срећу у трајању од 15, односно 90
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дана. Такође, извршена су и 2 редовна теренска надзора код приређивача који су обвезници по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма, којом приликом су
утврђене неправилности.У 2021. години поднето је 8 кривичних пријава, 2 пријаве за 15 привредних преступа и 86 захтева за покретање прекршајног поступка.
У циљу стварања подстицајног окружења за добровољно поштовање прописа од стране приређивача игара на срећу, израдом новог сајта Управе за игре на срећу, омогућен је
једноставнији и квалитетнији приступ информацијама од значаја за испуњење њихових законских обавеза.У делу који се односи на међународну сарадњу, представници Управе
за игре на срећу учествовали су на другом SEE Gaming Business Forumu, регионалном догађају фокусираном на Југоисточну Европу, чији је један од примарних циљева креирање
боље комуникације регулатора и представника индустрије игара на срећу, а у циљу развоја тржишта игара на срећу у овом делу света.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
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ефикасност у преносном
систему II)
Закон о изменама Закона о
буџету Републике Србије за
2021. годину, са Одлукoм о
давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама
финансијског плана
Републичког фонда за
пензијско и инвалидско
осигурање за 2021. годину,
Одлукoм о давању
сагласности на Одлуку о
изменама финансијског плана
Републичког фонда за
здравствено осигурање за
2021. годину, Одлукoм о
давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама
финансијског плана Фонда за
социјално осигурање војних

II
Зајам у износу до 40.000.000
евра за потребе АД
,,Електромрежа Србије”, уз
државну гаранцију, за
изградњу система за пренос
електричне енергије у
оквиру Трансбалканског
коридора.

III
Народна
скупштина
усвојила

IV
18/21
1. март

V
/

VI
Да

VII
/

VIII
/

Овим ребалансом буџета су
обезбеђена средства за трећи
пакет економских мера
помоћи грађанима и
привреди у циљу
ублажавања економских
последица проузрокованих
пандемијом вируса Covid-19,
које је донела Влада
Републике Србије у 2021.
години које подразумевају:
директну помоћ привредним
субјектима у приватном
сектору; подршку
угоститељској и туристичкој
привреди; туристичким
водичима и туристичким
пратиоцима; подршку раду
хотелске индустрије;

Народна
скупштина
усвојила

40/21
22. април

/

Не

/

У циљу обезбеђења потребних
финансијских средстава за
заштиту јавног здравља
становништва, као и за
спровођење Програма
економских мера подршке
привреди које је донела Влада.
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осигураника за 2021. годину и
Одлукoм о давању
сагласности на Одлуку о
изменама и допунама
финансијског плана
Националне службе за
запошљавање за 2021. годину

3

Закон о привременом регистру
пунолетних држављана
Републике Србије којима се
уплаћује новчана помоћ за
ублажавање последица
пандемије болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV2

подршку раду аутобуских
превозника; једнократну
новчану помоћ свим
пунолетним грађанима;
једнократну новчану помоћ
лицима са евиденције
Националне службе за
запошљавање; једнократну
новчану помоћ свим
корисницима пензија,
привремених накнада инвалидима рада друге и
треће категорије
инвалидности, односно
преостале радне
способности и инвалидној
деци - корисницима
привремене накнаде код
Републичког фонда за ПИО;
продужење гарантне шеме у
сврху одржавања
ликвидности приватног
сектора.
Овим законом уређују се
сачињавање и вођење
Привременог регистра
пунолетних држављана
Републике Србије, којима се
уплаћује новчана помоћ за
ублажавање последица
пандемије болести COVID19 изазване вирусом SARSCоV-2, начин уплате
новчане помоћи за
ублажавање последица
пандемије болести COVID19 изазване вирусом SARSCоV-2 пунолетним
држављанима Републике
Србије, као и друга питања
која су од значаја за
добијање новчане помоћи.

Народна
скупштина
усвојила

40/21
22. април

/

Не

/

Ублажавање последица
пандемије болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CоV-2.
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4

Закон о изменама Закона о
утврђивању гарантне шеме
као мера подршке привреди за
ублажавање последица
пандемије болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV2

5

Закон о утврђивању друге
гарантне шеме као мера
додатне подршке привреди
услед продуженог негативног
утицаја пандемије болести
COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2

Овим законом се уређују
услови, поступак, висина и
начин обезбеђења средстава
за издавање гаранција
Републике Србије у вези са
гарантном шемом
дефинисаном овим законом,
критеријуми, услови и начин
одобравања кредита од
стране банака, извештавање,
као и друга питања од
значаја за гарантну шему као
меру подршке привреди,
ради ублажавања
економских последица
насталих услед пандемије
болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2, са
циљем повећања
ликвидности привредних
субјеката.
Овим законом се уређују
услови, поступак, висина и
начин обезбеђења средстава
за издавање гаранција
Републике Србије у вези са
гарантном шемом
дефинисаном овим законом,
критеријуми, услови и начин
одобравања кредита од
стране банака, извештавање,
као и друга питања од
значаја за гарантну шему као
меру подршке привреди,
ради ублажавања
економских последица
насталих услед пандемије
болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2, са
циљем повећања
ликвидности привредних
субјеката.

Народна
скупштина
усвојила

40/21
22. април

/

Не

/

Закон је донет ради
ублажавања економских
последица насталих услед
пандемије болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2.

Народна
скупштина
усвојила

40/21
22. април

/

Не

/

Закон је донет ради
ублажавања економских
последица насталих услед
пандемије болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2.
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6

Закон о изменама и допунама
Закона о порезу на доходак
грађана

7

Закон о допуни Закона о
доприносима за обавезно
социјално осигурање

8

Закон о електронском
фактурисању

Законска решења се односе
на опорезивање прихода
које физичка лица остварују
од ауторских и сродних
права и по основу уговорене
накнаде за извршени рад, на
које се порез плаћа
самоопорезивањем, као и на
опорезивање тих прихода
који су остварени у законом
опредељеном периоду.
Законско решење се односи
на прецизирање у погледу
утврђивања и плаћања
доприноса за обавезно
социјално осигурање по
основу уговорене накнаде
која је остварена у законом
опредељеном периоду, по
основу које је обвезник
дужан да сам обрачуна и
плати доприносе.

Народна
скупштина
усвојила

44/21
29. април

/

Не

/

Народна
скупштина
усвојила

44/21
29. април

/

Не

/

Уводи се Систем
електронског фактурисања у
циљу успостављања
видљивости у погледу
широког круга трансакција
између субјеката јавног
сектора, између субјеката
приватног и јавног сектора,
као и субјеката приватног
сектора у систему
електронских фактура, као и
унапређење правне
сигурности и
конзистентности
националног правног
оквира.

Народна
скупштина
усвојила

44/21
29. април

Национал
ни
програм за
сузбијање
сиве
економије
са
Акционим
планом за
спровођењ
е
Национал
ног
програма
за
сузбијање
сиве
економије
(„Службен
и гласник
РС”, број
27/19);

Да

ЈР

Разлози за доношење овог
закона садржани су у потреби
поједностављења поступка
утврђивања пореске обавезе за
обвезнике који остварују
приходе по основу рада на које
се порез плаћа
самоопорезивањем, као и
смањење трошкова
администрирања пореске
обавезе по том основу.
Разлози за доношење овог
закона садржани су у потреби
да се прецизније уреди
утврђивање и плаћање
доприноса за обавезно
социјално осигурање по основу
уговорене накнаде за извршени
рад.

/
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9

Закон о измени Закона о
роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним
трансакцијама

Предлогом закона о измени
Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у
комерцијалним
трансакцијама, у члану 2.
тачка 11) речи: „од 1. јануара
2022. године” замењене су
речима: „од 1. маја 2022.
године”.

Народна
скупштина
усвојила

44/21
29. април

10

Закон о измени и допунама
Закона о осигурању

Разлози за доношење закона
произилазе из чињенице да
сектор осигурања, као једна
од најважнијих
финансијских делатности у
свакој развијеној привреди,
и која последњих година има
константан раст у Републици
Србији, али и даље
недовољан имајући у виду
потенцијал који има. Као
један од фактора који има
негативан утицај на развој
тржишта осигурања било је
и постојање друштвеног
капитала у одређеним
друштвима за осигурање, где
је највећем осигуравачу на
тржишту (са преко 27%

Народна
скупштина
усвојила

44/21
29. април

Прoгрaм
eкoнoмски
х рeфoрми
зa пeриoд
2021-2023.
гoдине.
/

Не

/

/

Не

/

Имајући у виду различит датум
почетка обавезе евидентирања
напред наведених
електронских фактура, у
важећем Закону о роковима
измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама,
односно датум почетка обавезе
њиховог пријема, чувања и
издавања у Нацрту закона о
електронском фактурисању,
неопходно је било извршити
усаглашавање са Предлогом
закона о изменама и допунама
Закона електронском
фактурисању, у смислу
одређивања новог датума, и то
1. јануара 2022. године. године
уместо досадашњег 1. јула
2021. године.
Како се Законом не врше
суштинске допуне Закона о
осигурању које се тичу
тржишта осигурања и
пословања друштава за
осигурање и права и обавеза
осигураника, већ се допуне
тичу ограниченог броја
заинтересованих страна (само
три друштва за осигурање и
запослене и бивше запослене у
тим друштвима) чији су
интереси и захтеви у
потпуности обухваћени
одредбама закона, није било
неопходно спроводити јавну
расправу.
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учешћа на тржишту на крају
трећег квартала 2020.
године) друштвени капитал
чинио близу 52% основног
капитала.
Уставом друштвена својина
није препозната као облик
својине које јемчи Устав и
која је равноправна са
осталим облицима својине
(приватна, задружна и јавна
својина). Наведено, ставља
неравноправан положај
друштва за осигурања која
су у оквиру основног
капитала и имала друштвени
капитал.
Наведено је утицало на то да
су се предметна друштва за
осигурање протеклих година
више пута обраћала Влади и
Министарству финансија са
молбом да се реши питање
друштвеног капитала у
друштвима за осигурање,
при томе не улазећи у начин
на који ће то да се реши.
Такође, представници
синдиката највећег друштва
за осигурање, а које
истовремено има и највеће
учешће друштвеног
капитала у основном
капиталу, више пута су се
обраћали са питањем у вези
са питањем расподеле
бесплатних акција
запосленим и бившим
запосленим, мада је према
досадашњем правном оквиру
расподела акција запосленим
и бившим запосленим
предвиђена тек по окончању
продаје 70% друштвеног
капитала.
32

11

Закон о измени закона о
акцизама

Међутим, примена
досадашњег правног оквира
у савременим условима који
владају на финансијском
тржишту ограничавала је
могућност приватизације,
негативно утицала на
вредност која може да се
добије таквом
приватизацијом, а
неповољно је и за запослене
и бивше запослене који
имају право на бесплатне
акције јер они то право
остварују тек по окончању
продаје 70% друштвеног
капитала.
Све наведено је довело да
припреме и усвајања
предметног закона који на
трајан, ефикасан и
свеобухватан начин решава
питање друштвеног капитала
у друштвима за осигурање.
Прописано је да се акциза на
јака алкохолна пића плаћа у
износу од 46.250,00 динара
на један хектолитар чистог
алкохола мерен на
температури од 20°С, а
акциза се обрачунава тако
што се основица множи
бројем који означава
запремину алкохола
изражену у хектолитрима у
готовом производу. Овим
законом сва јака алкохолна
пића, независно од сировина
од којих се производе и
садржаја етанола, опорезују
се према садржаном
проценту чистог алкохола
мереном на температури од
20°С у том готовом
производу, чиме се врши

Народна
скупштина
усвојила

53/21
28. мај

/

Да

ЈК

Разлог за измену Закона о
акцизама је стварање услова за
отварање преговарачког
поглавља 16 - Порези, будући
да је једини преостали услов за
отварање овог преговарачког
поглавља да Република Србија
(РС) измени одредбе Закона о
акцизама у делу који се односи
на јака алкохолна пића.
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изједначавање пореског
третмана свих јаких
алкохолних пића.
12

13

14

Закон о давању гаранције
Републике Србије у корист
OTP banke Srbija ad Novi Sad
за измиривање обавеза јавног
предузећа „Србијагас” Нови
Сад, по основу Уговора о
дугорочном кредиту ради
гасификације борског и
зајечарског округа и изградњу
разводног гасовода Параћин Бољевац - Рготина - Неготин Прахово
Закон о давању гаранције
Републике Србије у корист
OTP banke Srbija ad Novi Sad
за измиривање обавеза јавног
предузећа „Србијагас” Нови
Сад, по основу Уговора о
дугорочном кредиту за
изградњу разводног гасовода
Лесковац - Врање

Зајам у износу до 66.000.000
евра за потребе ЈП
"Србијагас" уз државну
гаранцију ради гасификације
Борског и Зајечарског округа
и изградњу разводног
Параћин - Бољевац - Рготина
- Неготин - Прахово.

Народна
скупштина
усвојила

59/21
11. јун

/

Не

/

Није планирано Планом рада
Владе за 2021. годину, али је
планирано Законом о буџету за
2021. годину („Службени
гласник Републике Србије”, бр.
149/20, 40/21 и 100/21).

Зајам у износу до 28.000.000
евра за потребе ЈП
"Србијагас" уз државну
гаранцију за изградњу
разводног гасовода Лесковац
- Врање.

Народна
скупштина
усвојила

59/21
11. јун

/

Не

/

Није планирано Планом рада
Владе за 2021. годину, али је
планирано Законом о буџету за
2021. годину („Службени
гласник Републике Србије”, бр.
149/20, 40/21 и 100/21).

Закон о давању гаранције
Републике Србије у корист
Banca intesa ad Beograd за
измиривање обавеза јавног
предузећа „Србијагас” Нови
Сад, по основу Уговора о
кредиту ради гасификације
колубарског округа и
изградњу разводног гасовода
Београд - Ваљево - Лозница

Зајам у износу до 75.000.000
евра за потребе ЈП
"Србијагас" уз државну
гаранцију ради гасификације
Колубарског округа и
изградњу разводног гасовода
Београд - Ваљево - Лозница.

Народна
скупштина
усвојила

59/21
11. јун

/

Не

/

Није планирано Планом рада
Владе за 2021. годину, али је
планирано Законом о буџету за
2021. годину („Службени
гласник Републике Србије”, бр.
149/20, 40/21 и 100/21).

34

15

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

16

Закон о изменама и допунама
Закона о фискализацији

Разлог за доношење Закона о
изменама и допунама састоји
се и у томе што је поједине
одредбе ЗПППА неопходно
прецизирати, односно
извршити правнотехничко
усаглашавање, како би се
примена ЗПППА
реализовала са што мање
тумачења и на тај начин
допринело бржем
спровођењу пореског
поступка и ефикаснијем
раду пореске
администрације, као и већој
доследности у његовој
примени.
Имајући у виду да је Закон о
фискализацији („Службени
гласник РС”, број 153/20)
ступио на снагу у децембру
2020. године, а да је
прописано да се исти
примењује од 1. јануара
2022. године, најзначајнији
циљ који се постиже
доношењем овог закона је
унапређење услова за
имплементацију техничких
решења за евидентирање
промета на мало преко
електронског фискалног
уређаја, као и прецизирања
појединих одредаба
наведеног закона. Такође,
циљ овог закона је
прописивање прелазног
периода за обвезнике
фискализације, како би се
током предложеног периода
постепено прилогодили
новом моделу
фискализације.

Народна
скупштина
усвојила

96/21
8. октобар

/

Не

/

Након усвајања Плана рада
Владе за 2021. годину, указала
се потреба за доношење овог
закона.

Народна
скупштина
усвојила

96/21
8. октобар

/

Не

ЈК

Разлог за доношење овог
закона је прописивање
прелазног периода за обвезнике
фискализације, како би се
током предложеног периода
постепено прилогодили новом
моделу фискализације. Наиме,
овим законом даје се
могућност обвезницима
фискализације да фазно
прелазе на нови модел
фискализације у зависности од
техничких могућности, чиме ће
се омогућити обвезницима
фискализације да несметано
наставе своје пословање,
посебно када се ради о
обвезницима фискализације
који врше промет на мало на
више локација, односно
пословних простора, односно
пословних просторија.
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17

Закон о изменама и допунама
Закона о привременом
регистру пунолетних
држављана Републике Србије
којима се уплаћује новчана
помоћ за ублажавање
последица пандемије болести
COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2

18

Закон о задуживању
Републике Србије код OTP
banke Srbija ad Novi Sad за
потребе финансирања
пројекта реконструкције и
модернизације железничке
пруге Суботица - Хоргош
граница са Мађарском
(Сегедин)

19

Закон о изменама Закона о
буџету Републике Србије за
2021. годину, са Одлуком о
давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама
финансијског плана
Републичког фонда за
пензијско и инвалидско
осигурање за 2021. годину,
Одлуком о давању
сагласности на Одлуку о
изменама финансијског плана
Републичког фонда за
здравствено осигурање за
2021. годину и Одлуком о
давању сагласности на Одлуку
о изменама финансијског
плана Националне службе за
запошљавање за 2021. годину

Овим законом уређује се
начин уплате допунске
новчане помоћи за
ублажавање последица
пандемије болести COVID19 изазване вирусом SARSCоV-2 пунолетним
држављанима Републике
Србије, као и друга питања
која су од значаја за
добијање допунске новчане
помоћи.
Зајам у износу до 70.000.000
евра за потребе
финансирања Пројекта
реконструкције и
модернизације железничке
пруге Суботица - Хоргош
граница са Мађарском
(Сегедин).

Народна
скупштина
усвојила

96/21
8. октобар

/

Не

/

Ублажавање последица
пандемије болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CоV-2.

Народна
скупштина
усвојила

96/21
8. октобар

/

Не

/

Није планирано Планом рада
Владе за 2021. годину, али је
планирано Законом о буџету за
2021. годину („Службени
гласник Републике Србије”, бр.
149/20, 40/21 и 100/21).

Овим ребалансом буџета је у
односу на априлски
ребаланс, фискални дефицит
смањен на 304,5 милијарди
динара, у највећој мери због
значајно боље реализације
прихода, и он сада износи
4,9 одсто БДП-а, уместо
планираних 6,9 одсто БДП-а.
Јавни дуг опште државе на
крају године износиће до
58,2 одсто, уместо 60 одсто
БДП-а, како је износила
претходна процена.
Ребалансом је за капиталне
инвестиције издвојено 388,9
милијарди динара, односно
6,3 одсто БДП, док је на
нивоу опште државе та
бројка око 478 милијарди
динара, односно 7,8 одсто
БДП.

Народна
скупштина
усвојила

100/21
26. октобар

/

Не

/

Овим ребалансом је извршена
прерасподела финансијских
средстава у циљу подизања
стандарда грађана, јачања
привреде и улагања у
капиталне пројекте.
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20

21

22

Закон о буџету Републике
Србије за 2022.годину, са
Одлуком о давању
сагласности на финансијски
план Републичког фонда за
пензијско и инвалидско
осигурање за 2022. годину,
Одлуком о давању
сагласности на финансијски
план Републичког фонда за
здравствено осигурање за
2022. годину, Одлуком о
давању сагласности на
финансијски план Фонда за
социјално осигурање војних
осигураника за 2022. годину и
Одлуком о давању
сагласности на Финансијски
план националне службе за
запошљавање за 2022. годину
Закон о завршном рачуну
буџета Републике Србије за
2020. годину

Закон о регулисању обавеза
Републике Србије према
Међународном монетарном
фонду по основу коришћења
средстава опште алокације
специјалних права вучења
одобрених Одлуком Одбора
гувернера Међународног
монетарног фонда од 2.
августа 2021. године

Несметано функционисање и
финансирање државних
органа, као и организација за
обавезно социјално
осигурање, финансирање
остваривања права и
дужности Републике
утврђених Уставом и
законом (несметано
извршавање расхода).

Народна
скупштина
усвојила

110/21
24. новембар

/

Не

/

Извршење расхода Републике,
а тиме и извршавање функција
и надлежности Републике.

Утврђују се укупно
остварени приходи и
примања и расходи и издаци,
финансијски резултат буџета
Републике Србије (буџетски
дефицит или суфицит) и
рачун финансирања.
Републици Србији је
одлуком Одбора гувернера
Међународног монетарног
фонда додељено 627.596.351
специјалних права вучења.
Република Србија може ова
средства у случају потребе
користити за финансирање
буџетског дефицита и
рефинансирање дуга
Републике Србије од 1.
јануара 2022. године.

Народна
скупштина
усвојила

114/21
30. новембар

/

Да

/

/

Народна
скупштина
усвојила

114/21
30. новембар

/

Не

/

Закон је донет након Одлуке
Одбора гувернера
Међународног монетарног
фонда по основу коришћења
средстава опште алокациоје
специјалних права вучења.
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23

Закон о изменама и допуни
закона о буџетском систему

24

Закон о допунама Закона о
порезу на добит правних лица

25

Закон о изменама и допунама
Закона о порезу на доходак
грађана

Основни разлози за
доношење овог закона јесу
стварање правног основа за
повећање плата и пензија,
као и централизовани
обрачун примања
запослених, изабраних и
постављених лица код
корисника буџетских
средстава и корисника
средстава организација за
обавезно социјално
осигурање.
Подстицање уноса права
интелектуалне својине
(ауторско право, право
сродно ауторском, као и
право у вези са проналаском)
као неновчаног улога у
капитал резидентног правног
лица, независно од тога да
ли се ради о оснивању новог,
или повећању основног
капитала већ постојећег
правног лица.

Народна
скупштина
усвојила

118/21
9. децембар

/

Не

/

Планом рада Владе за 2021.
године није било предвиђено
доношење наведеног прописа,
али је оцењено да је његово
усвајање неопходно ради
примене предложених решења
у буџетима свим нивоа власти,
као и у финансијским
плановима организација за
обавезно социјално осигурање.

Народна
скупштина
усвојила

118/21
9. децембар

/

Не

/

Основна садржина измена и
допуна односи се на:
повећање неопорезивог
износа зараде са 18.300
динара на 19.300 динара
месечно; продужење
периода примене постојећих
олакшица и увођење нових
олакшица за запошљавање
одређених категорија лица;
увођење ослобођења од
пореза на капитални добитак
по основу уноса ауторског и
сродних права и права
индустријске својине у
капитал привредног
друштва; увођење додатног
умањења дохотка за

Народна
скупштина
усвојила

118/21
9. децембар

/

Не

/

Обвезник може да се определи
да капитални добитак који се
утврђује приликом уноса права
интелектуалне својине у
капитал правног лица не
укључи у основицу пореза на
добит правних лица, при чему
је правно лице које је стекло
предметну имовину на
наведени начин дужно да
испуни услове прописане овим
законом како обвезник не би
изгубио право на ову пореску
погодност.
Разлози за доношење овог
закона садржани су у потреби
да се, у циљу обезбеђивања
услова за даље спровођење
свеобухватне реформе
пословног окружења и борбе
против „сиве економијеˮ,
створе услови за ефикасније
сузбијање нелегалног рада
физичких лица, прилив
инвестиција, запошљавање и
привредни раст и омогућавање
повољнијих услова
привређивања растерећењем
привредних субјеката.

38

опорезивање годишњим
порезом за обвезнике који
имају мање од 40 година
живота; изузимање од
опорезивања накнаде коју
остварују студенти који
обављају учење кроз рад.
26

Закон о изменама Закона о
порезима на употребу, држање
и ношење добара

27

Закон о изменама и допунама
Закона о порезима на имовину

Умањено је пореско
оптерећење путничких
возила радне запремине
мотора преко 2000 cm³.
Уређено је да се прописани
износ пореза на употребу
моторних возила (од 1.
јануара 2022. године)
умањује за путничка возила
радне запремине мотора
преко 2000 cm³, преко
навршених пет година
старости, за 25% - код
моторних возила преко пет
до осам навршених година
старости (уместо 15%); 40%
- код моторних возила преко
осам до 10 навршених
година старости (уместо
25%) и 65% - код моторних
возила преко 10 навршених
година старости (уместо
40%).
Поједностављен је поступак
утврђивања пореза код
преноса уз накнаду права
својине на употребљаваним
моторним возилима. С тим у
вези, прописано је да се
порез на пренос апсолутних
права утврђује
самоопорезивањем када се
пренос права својине на
употребљаваним моторним
возилима врши између
физичких лица која нису
обвезници пореза на додату
вредност, осим у

Народна
скупштина
усвојила

118/21
9. децембар

/

Не

/

Tржишна вредност путничких
возила радне запремине мотора
преко 2000 cm³ брже се
умањује по основу старости у
односу на остала моторна
возила, због чега се предлаже
да се пореско оптерећење за та
возила умањи. Потреба да се
код опорезивања порезом на
употребу моторних возила
доследније спроведе уставни
принцип опорезивања
сразмерно економској моћи
обвезника, представља основни
разлог за измене Закона о
порезима на употребу, дрћање
и ношење добара.

Народна
скупштина
усвојила

118/21
9. децембар

/

Не

/

Основни разлог за доношење
овог закона, односно циљ који
се овим законом постиже,
садржан је у потреби да се
поједностави поступак
утврђивања пореза код преноса
уз накнаду права својине на
употребљаваним моторним
возилима који се врши између
физичких лица која нису
обвезници пореза на додату
вредност, смањењем
административних процедура,
што би требало да допринесе и
смањењу трошкова који у вези
39

28

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

29

Закон о буџетској инспекцији

случајевима за које је
прописано пореско
ослобођење. Основицу
пореза по том основу чини
вредност возила која се
утврђује према прописаној
формули. Уређено је да је
код преноса права својине на
употребљаванoм моторном
возилу обвезник пореза на
пренос апсолутних права
буде купац. Такође, одложен
је рок за преношење
надлежности за утврђивање
пореза на наслеђе и поклон и
пореза на пренос апсолутних
права са Пореске управе на
јединице локалне
самоуправе до 31. децембра
2022. године, како би се
реализовале све потребне
претпоставке за остварење
тог циља.
Основна садржина измена и
допуна односи се на:
смањење стопе доприноса за
пензијско и инвалидско
осигурање; продужење
периода примене постојећих
олакшица и увођење нових
олакшица за запошљавање
одређених категорија лица.
Законом о буџетској
инспекцији уређена је
организација, надлежност,
права и дужности буџетске
инспекције, будући да је на
целовит и систематичан
начин уређена надлежност,
поступак, рад и овлашћења
буџетске инспекције.
Oрганизација вршења
послова новим законом je
прилагођена стварним
потребама грађана и

са тим настају. Такође,
одложен је рок за преношење
надлежности за утврђивање
пореза на наслеђе и поклон и
пореза на пренос апсолутних
права, са Пореске управе на
јединице локалне самоуправе,
до 31. децембра 2022. године,
како би се реализовале све
потребне претпоставке за
остварење тог циља.

Народна
скупштина
усвојила

118/21
9. децембар

/

Не

/

Народна
скупштина
усвојила

118/21
9. децембар

/

Не

ЈК

Разлози за доношење овог
закона садржани су у потреби
да се створе законске
претпоставке за даље
запошљавање и привредни раст
и омогуће повољнији услови
привређивања растерећењем
привредних субјеката.
Планом рада Владе за 2021.
годину није било предвиђено
доношење Закона о буџетској
инспекцији. У Стратешком
планом буџетске инспекције
Министарства финансија за
период 2021-2026. године
постојала је алтрнатива или
Измене и допуне постојећег
Закона о буџетском систему
или доношење новог Закона о
буџетској инспекцији.
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заштити јавног интереса у
области целокупног
буџетског система
Републике Србије. Такође је
уређено административно и
функционално јачање
капацитета буџетске
инспекције у надзору над
свим категоријама
надзираних субјеката и на
јасан и недвосмислен начин
прецизирани услови за
обављање послова буџетског
инспектора.
Усклађивање са прописима
ЕУ.

30

Закон о изменама и допунама
Царинског закона

31

Закон о давању гаранције
Републике Србије у корист
Banca intesa ad Beograd и
Rraiffeisen bankе ad Beograd по
задужењу јавног предузећа
„Србијагас” Нови Сад, по
основу уговора о кредиту за
јачање транспортних
капацитета гасовода у
Републици Србији
Закон о задуживању
Републике Србије код Banca
intesa ad Beograd за потребе
финансирања пројекта Рума Шабац - Лозница

Зајам у износу до 40.000.000
евра за потребе ЈП
"Србијагас" уз државну
гаранцију ради јачања
транспортних капацитета у
Републици Србији.

Зајам у износу до
14.900.000.000,00 динара за
потребе финансирања
Пројекта Рума - Шабац Лозница.

Закон о тржишту капитала

Доношење новог Закона о
тржишту капитала је
значајно с аспекта напретка
преговора у Поглављу 9 Финансијске услуге и
Поглављу 6 - Право
привредних друштава, с
обзиром да он обезбеђује
скоро потпуну усклађеност
са правним тековинама ЕУ у
области тржишта хартија од
вредности и инвестиционих
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33

Народна
скупштина
усвојила
Народна
скупштина
усвојила

118/21
9. децембар

НПАА

Да

/

/

123/21
15. децембар

/

Не

/

Није планирано Планом рада
Владе за 2021. годину, али је
планирано Законом о буџету за
2021. годину („Службени
гласник Републике Србије”, бр.
149/20, 40/21 и 100/21).

Народна
скупштина
усвојила

126/21
23. децембар

/

Не

/

Народна
скупштина
усвојила

129/21
28. децембар

Трећа
ревизија
НПАА

Да

ЈР

Није планирано Планом рада
Владе за 2021. годину, али је
планирано Законом о буџету за
2021. годину („Службени
гласник Републике Србије”, бр.
149/20, 40/21 и 100/21).
/
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услуга (прописи о
тржиштима финансијских
инструмената, проспектима,
системима за обештећење
инвеститора,
транспарентности,
злоупотребама на тржишту и
коначност поравнања у
системима за салдирање
хартија од вредности), што
су захтеви из мерила за
затварање ових поглавља.
Закон о тржишту капитала
такође много детаљније и
прецизније уређује залогу на
финансијским
инструментима, као и
надлежности Комисија за
хартије од вредности као
регулаторног и надзорног
органа Републике Србије за
тржиште капитала. У циљу
јачања транспарентности и
сигурности финансијског
тржишта, повећане су
обавезе извештавања
Комисије, проширена су
њена надзорна овлашћења и
прописане строжије мере и
санкције које могу бити
предузете против правних и
физичких лица који су
учесници на тржишту
капитала.

34

Закон о изменама и допунама
Закона о електронском
фактурисању

Утврђује се нови рок за
почетак примене одређених
обавеза из Закона о
електронском фактурисању,
прецизирају се поједине
одредбе наведеног закона.
Усклађује се и рок у коме
престају да важе одређене
одредбе Зaкoнa o рoкoвимa

Народна
скупштина
усвојила

129/21
28. децембар

Национал
ни
програм за
сузбијање
сиве
економије
са
Акционим
планом

Не

ЈР

Утврђен је нови рок за
привреду и јавни сектор за
прелазак на нови систему
електронских фактура, након
бројних захтева упућених
Министарству финансија, како
би се корисници адаптирали и
оспособили да издају и примају
електронске фактуре,
42

35

Закон о измени и допуни
Закона о утврђивању друге
гарантне шеме као мера
додатне подршке привреди
услед продуженог негативног
утицаја пандемије болести
COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2

36

Закон о измени Закона о
роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним
трансакцијама

измирeњa нoвчaних oбaвeзa
у кoмeрциjaлним
трaнсaкциjaмa („Службeни
глaсник РС”, бр. 119/12,
68/15, 113/17, 91/19 и 44/21)
и Закон о изменама и допуни
Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у
комерцијалним
трансакцијама („Службени
гласник РС”, број 91/19).
Овим законом предвиђен је
изузетак у погледу
могућности гарантовања
Републике Србије за кредите
који могу бити одборени
корисницима који спадају у
предузетнике, микро, мала и
средња предузећа која
послују у секторима
путничког транспорта,
угоститељства, туристичких
агенција и хотелијерства у
градовима, под условима да
су претходно, превремено и
у целости, измирили обавезе
по кредитима одобреним у
складу са првом гарантном
шемом.
Предлогом закона о измени
Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у
комерцијалним
трансакцијама, у члану 2.
тачка 11) речи: „од 1. јануара
2022. године” замењене су
речима: „од 1. маја 2022.
године”.

(„Службен
и гласник
РС”, број
27/19);
Прoгрaм
eкoнoмски
х рeфoрми
зa пeриoд
2021-2023.
гoдине.

усагласили са новим законом и
завршили све информационе
припреме, како је у захтевима и
тражено.

Народна
скупштина
усвојила

129/21
28. децембар

/

Не

/

Закон је донет ради
ублажавања економских
последица насталих услед
пандемије болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2.

Народна
скупштина
усвојила

130/21
29. децембар

/

Не

/

Извршено усаглашавање са
Предлогом закона о изменама и
допунама Закона електронском
фактурисању, у смислу
одређивања новог датума и то
1. мај 2022. године уместо
досадашњег 1. јануар 2022.
године.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
Бр.

Назив акта

Правни основ

Опис

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум

I

II

III

IV

V

VI

VII

Члан 5. став 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).
Члан 5. став 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Република Србија
емитује дугорочне
државне хартије од
вредности, ради
финансирања
буџетског
дефицита и
рефинансирања
доспелих обавеза
по основу јавног
дуга.

3/21
15. јануар

/

Да

/

Република Србија
емитује дугорочне
државне хартије од
вредности, ради
финансирања
буџетског
дефицита и
рефинансирања
доспелих обавеза
по основу јавног
дуга.

3/21
15. јануар

/

Не

/

1

Одлуке о емисији дугорочних
државних хартија од
вредности+D3:D6

2

Одлука о измени и допуни
Одлуке о емисији дугорочних
државних хартија од вредности

Референтни
документ/ НПАА

По плану
(Да/Не)

Образложење
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3

Уредба о начину и поступку
достављања података, као и о
другим питањима у
вези са достављањем података
и вођењем Регистра
запослених, изабраних,
именованих, постављених и
ангажованих лица код
корисника јавних средстава

Члан 27. став 3.
Закона о
Централном
регистру обавезног
социјалног
осигурања
(„Службени
гласник РС”, бр.
95/18 и 91/19).

4

Одлука о образовању
Кooрдинaциoнoг тeлa зa
сузбиjaње сивe eкoнoмиje

Члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон), Члан 62.
Закона о државној
управи
(„Службени
гласник РС”, бр.
79/05, 101/07,
95/10, 99/14, 30/18
– др. закон и 47/18)
и члан 25. став 1.
Уредбе о начелима
за унутрашње
уређење и
систематизацију
радних места у
министарствима,
посебним
организацијама и
службама Владе
(„Службени
гласник РС”, 81/07

Уредбом је ближе
уређен начин и
поступак
достављања
података од стране
корисника јавних
средстава, како би
се цео поступак
јасно дефинисао, а
корисницима
олакшао рад,
појаснио поступак
и начин
достављања
података у
Регистар.
Имајући у виду да
је борба против
сиве економије
један од
стратешких
приоритета Владе,
доношењем
Одлуке о
образовању
Координационог
тела за сузбијање
сиве економије (у
даљем тексту:
Одлука),
обезбеђују се
услови за ефикасно
спровођење
утврђених
задатака.

6/21
29. јануар

/

Не

Доношење
предметне уредбе
било је планирано
у 2020. години.

6/21
29. јануар

/

Не

Потреба за
доношењем нове
одлуке настала је
након усвајања
плана рада.
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5

Одлука о измени Одлуке о
образовању Координационог
тела за спречавање прања новца
и финансирања тероризма

6

Одлука о образовању Мреже за
борбу против превара и
управљање неправилностима у
поступању са финансијским
средствима
Европске уније

- пречишћен текст,
69/08, 98/12, 87/13
и 2/19).
Члан 70. став 1.
Закона о
спречавању прања
новца и
финансирања
тероризма
(„Службени
гласник РС”, бр.
113/17, 91/19 и
153/20) и члан 33.
ст. 2. и 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16 /11,
68/12-УС, 72/12,
7/14 - УС, 44/14 и
30/18-др. закон).

Члан 68б став 3.
Закона о
буџетском систему
(„Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13,
142/14, 68/15-др.
закон, 103/15,
99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19
и 149/20) и члан
33. ст. 2. и 3.
Закона о Влади
(„Службени

Дана 12. јула 2018.
године, Влада РС
основала је стално
Координационо
тело за спречавање
прања новца и
финансирања
тероризма (КТ).
Оснивање
Координационог
тела прописано је
чланом 70. Закона
о спречавању
прања новца и
финансирања
тероризма
(„Службени
гласник РС“, бр.
113/2017).
Одлуком о
бразовању КТ
одређени су задаци
КТ и дужност
извештавања
Владе о раду КТ.
Наведена одлука је
донета од стране
Владе због измена
у саставу Мреже.

6/21
29. јануар

/

Не

Имајући у виду
кадровске промене
јавила се потреба
да се предметна
одлука измени,
односно да се
именују нови
чланови, а у циљу
омогућавања даљег
рада
Координационог
тела.

6/21
29. јануар

/

Не

Потреба за
изменом настала је
након усвајања
Плана рада Владе.
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7

Усклађени динарске
неопорезиве износе пореза на
доходак грађана из Члан 9. став
1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31),
Члан 18. став 1. тач. 1), 2), 5),
7), 8), 9) и 9а), Члан 21а став 2,
Члан 83. став 4. тачка 1) и Члан
85. став 1. тачка 11) Закона о
порезу на доходак грађана
годишњим индексом
потрошачких цена у 2020.
години

8

Усклађени динарски износ из
Члан 13. став 3. Закона о
доприносима за обавезно
социјално осигурање
годишњим индексом
потрошачких цена у 2020.
години

гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон)
Члан 12а став 3.
Закона о порезу на
доходак грађана
(„Службени
гласник РС”, бр.
24/01, 80/02, 80/02др. закон, 135/04,
62/06, 65/06 исправка, 31/09,
44/09, 18/10, 50/11,
91/11-УС, 93/12,
114/12-УС, 47/13,
48/13 - исправка,
108/13, 57/14,
68/14-др. закон,
112/15, 113/17,
95/18, 86/19 и
153/20).
Члан 65а став 2.
Закона о
доприносима за
обавезно социјално
осигурање
(„Службени
гласник РС”, бр.
84/04, 61/05, 62/06,
5/09, 52/11, 101/11,
47/13, 108/13,
57/14, 68/14-др.
закон, 112/15,
113/17, 95/18, 86/19
и 153/20).

Усклађивање
динарских
неопорезивих
износа пореза на
доходак грађана из
члана 9. став 1.
тач. 9), 12), 13),
29), 30) и 31),
члана 18. став 1.
тач. 1), 2), 5), 7), 8),
9) и 9а), члана 21а
став 2, члана 83.
став 4. тачка 1) и
члана 85. став 1.
тачка 11) Закона о
порезу на доходак
грађана годишњим
индексом
потрошачких цена
у 2020. години.
Усклађивање
динарског износа
из члана 13. став 3.
Закона о
доприносима за
обавезно социјално
осигурање
годишњим
индексом
потрошачких цена
у 2020. години.

6/21
29. јануар

/

Да

/

6/21
29. јануар

/

Да

/

47

9

Уредба о утврђивању Програма
директних давања из буџета
Републике Србије привредним
субјектима у приватном
сектору у циљу ублажавања
економских последица
проузрокованих епидемијом
болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-COV-2

10

Уредба о издавању
доплатне поштанске марке
„КРОВ 2021″

Члан 123. тачка 3.
Устава Републике
Србије и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 30/18, 44/14 и
30/18-др.закон), а у
вези са чланом 8.
Закона о буџету
Републике Србије
за 2021. годину
(„Службени
гласник РС”, брoj
149/20).
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, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Утврђује се
Програм
директних
давања из буџета
Републике Србије
привредним
субјектима у
приватном сектору
у циљу
ублажавања
економских
последица
проузрокованих
епидемијом
болести COVID-19
изазване вирусом
SARS-COV-2.

11/21
12. фебруар

/

Не

Уредба је донета у
циљу ублажавања
економских
последица
проузрокованих
епидемијом
болести COVID19 изазване
вирусом SARSCOV-2.

Финансирање
социјално
хуманитарних
активности на
унапређењу
положаја
најугроженијих
породица избеглих
и интерно
расељених лица куповина кућа
ради решавања
стамбеног питања.

11/21
12. фебруар

/

Да

/
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11

Одлука о изменама Одлуке о
образовању
Комисије за израду предлога о
утврђивању права на исплату
девизне штедње

12

Усклађени динарски износи
акциза из Члана 9. став 1. тачка
1), тачка 2) алинеја трећа, тачка
3) алинеја
четврта, тачка 4), тачка 5)
алинеја четврта, тачка 6) и
тачка 7) алинеја трећа, Члана 9.
став 5. тачка 1) подтачка (1)
алинеја трећа, подтачка (4)
алинеја прва, подтач. (5) и (6),
тачка 2), тачка 3) подтачка (1)
алинеја трећа, подтачка (2)
алинеја прва, подтачка (3), тач.
4), 5) и 6), Члан 12а, Члан 14. и
Члан 40г Закона о акцизама

Члан 9. ст. 1. и 2.
Закона о
регулисању јавног
дуга Републике
Србије по основу
неисплаћене
девизне штедње
грађана положене
код банака чије је
седиште на
територији
Републике Србије
и њиховим
филијалама на
територијама
бивших република
СФРЈ („Службeни
гласник РСˮ, бр.
108/16, 113/17,
52/19 и 144/20) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).
Члан 17. ст. 1. и 5.
и члан 40в ст. 1, 2,
3. 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, 101/11,
93/12, 119/12,

Смањење броја
чланова Комисије,
у циљу
рационализације.

11/21
12. фебруар

/

Не

Законом о
изменама важећег
Закона („Службени
гласник РС”, број
144/20), који је
ступио на снагу 5.
децембра 2020.
године, одредбом
члана 9. став 2.
Закона,
предвиђено је
смањење броја
чланова Комисије
са 11 на најмање
пет.

Усклађују се
динарски износи
акциза из члана 9.
став 1. тачка 1),
тачка 2) алинеја
трећа, тачка 3)
алинеја четврта,
тачка 4), тачка 5)
алинеја четврта,
тачка 6) и тачка 7)
алинеја трећа,
члана 9. став 5.
тачка 1) подтачка
(1) алинеја трећа,
подтачка (4)

11/21
12. фебруар

/

Да

/
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13

годишњим индексом
потрошачких цена у 2020.
години

47/13, 68/14-др.
закон, 142/14,
55/15, 103/15,
108/16, 30/18 и
153/20) и Члан 6.
Закона о изменама
и допунама Закона
о акцизама
(„Службени
гласник РС”, број
153/20).

Усклађени износи накнада из
Члана 25д став 3, Члана 32. став
3, Члана 40. став 3, Члана 45.
став 1. тачка 4), Члана 54. став
3. и Члана 64б став 2. тачка 4)
Закона о дувану

Члан 25д ст. 4. и 5,
члан 32. ст. 4. и 5,
члан 40. ст. 4. и 5,
члан 45.ст. 2. и 3,
члан 54. ст. 4. и 5.
и члан 64б ст. 3. и
4. Закона о дувану
(„Службени
гласник РС”, бр.
101/05, 90/07,
95/10, 36/11, 93/12,
108/13, 95/18 и
91/19) и члан 19.
став 2. Закона о
изменама и
допунама Закона о
дувану
(„Службени
гласник
РС”, број 91/19).

алинеја прва,
подтач. (5) и (6),
тачка 2), тачка 3)
подтачка (1)
алинеја трећа,
подтачка (2)
алинеја прва,
подтачка (3), тач.
4), 5) и 6), члана
12а, чл. 14. и 14а и
члана 40г Закона о
акцизама,
годишњим
индексом
потрошачких цена
у 2020. години.
Усклађују се
износи накнада из
члана 32. став 3,
члана 40. став 3,
члана 45. став 1.
тачка 4) и члана
54. став 3. и члана
64б став 2. тачка 4
Закона о дувану
индексом
потрошачких цена
у другом
полугодишту 2020.
године.

11/21
12. фебруар

/

Да

/
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14

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

Члан 10. став 9.
Закона о акцизама
(„Службени
гласник РС”, бр.
22/01, 73/01, 80/02,
80/02-др. закон,
43/03, 72/03, 43/04,
55/04, 135/04,
46/05, 101/05-др.
закон, 61/07, 5/09,
31/09, 101/10,
43/11, 101/11,
93/12, 119/12,
47/13, 68/14-др.
закон, 142/14,
55/15, 103/15,
108/16, 30/18 и
153/20).

15

Допуна усклађених динарских
износа накнада прописаних
Законом о накнадама за
коришћење јавних добара

Члан 273. став 7.
Закона о
накнадама за
коришћење јавних
добара („Службени
гласник РС”, бр.
95/18 и 49/19).

16

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о условима и
критеријумима усклађености
државне помоћи ради
отклањања озбиљног
поремећаја у привреди
проузрокованог епидемијом
заразне болести COVID-19

Члан 5. став 3. и
члан 7. став 4.
Закона о контроли
државне помоћи
(„Службени
гласник РСˮ, број
73/19) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.

Утврђују се износи
просечне
пондерисане
малопродајне цене
цигарета и дувана
за пушење и
осталих дуванских
прерађевина
(резани дуван,
дуван за лулу и
дуван за жвакање)
и минималне
акцизе на цигарете
и дуван за пушење
и остале дуванске
прерађевине
(резани дуван,
дуван за лулу,
дуван за жвакање и
бурмут).
Извршена допуна
Усклађених
динарских износа
накнада
прописаних
Законом о
накнадама за
коришење јавних
добара који су
објављени у
„Службени
гласник РС”, број
156/20.

15/21
19. фебруар

/

Да

/

15/21
19. фебруар

/

Не

Овом уредбом се
мења и допуњује
уредба која
представља оквир
у складу са којим
даваоци државне
помоћи могу да
додељују државну
помоћ учесницима
на тржишту који се

17/21
26. фебруар

/

Не

Након
објављивања акта
о усклађеним
динарским
износима, уочен је
недостатак износа
висине накаде за
производе који
после употребе
постају посебни
токови отпада и то
за течности за
хидрауличне
намене, уља тешка
и остала уља.
Измене и допуне
су извршене у
складу са изменама
и допунама
Привременог
оквира Европске
комисије за мере
државне помоћи у
сврху подршке
привреди у
51

55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

17

Уредба о допуни Уредбе о
условима и критеријумима
усклађености државне помоћи
ради отклањања штетних
последица проузрокованих
епидемијом заразне болести
COVID-19

Члан 5. став 3. и
члан 7. став 4.
Закона о контроли
државне помоћи
(„Службени
гласник РСˮ, број
73/19) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

18

Уредба о измени Уредбе
о условима и критеријумима
усклађености државне помоћи
кроз
докапитализацију учесника на
тржишту ради отклањања
поремећаја у привреди
проузрокованих епидемијом
заразне болести COVID-19

Члан 5. став 3. и
члан 7. став 4.
Закона о контроли
државне помоћи
(„Службени
гласник РСˮ, број
73/19) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

суочавају са
смањеном
ликвидношћу
проузрокованом
ванредним
околностима
насталим услед
епидемије заразне
болести COVID19.
Овом уредбом се
допуњује уредба
која представља
оквир у складу са
којим даваоци
државне помоћи
могу да додељују
државну помоћ
учесницима на
тржишту који су
претрпели штету
односно остварили
губитак директно
настао због
епидемије заразне
болести COVID 19.
Овом уредбом
мења се уредба
која представља
оквир у складу са
којим даваоци
државне помоћи
могу, кроз
докапитализацију
као инструментом
државне помоћи,
да додељују
државну помоћ
учесницима на
тржишту који се
суочавају са
смањеном
ликвидношћу
проузрокованом

условима
пандемије COVID
- 19 које нису
могле да се
предвиде.

17/21
26. фебруар

/

Не

Допуне су
извршене у складу
са допунама
Привременог
оквира Европске
комисије за мере
државне помоћи у
сврху подршке
привреди у
условима
пандемије COVID
– 19 које нису
могле да се
предвиде.

17/21
26. фебруар

/

Не

Измене су
извршене у складу
саизменама
Привременог
оквира Европске
комисије за мере
државне помоћи у
сврху подршке
привреди у
условима
пандемије COVID
– 19 које нису
могле да се
предвиде.
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19

Одлука о емисији
дугорочних државних хартија
од вредности на међународном
финансијском
тржишту

Члан 5. став 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20),
члан 1. став 4.
Уредбе о општим
условима за
емисију и продају
дугорочних
државних хартија
од вредности на
међународном
финансијском
тржишту
(„Службени
гласник РС”, број
4/13) и члан 43.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник PC”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

ванредним
околностима
насталим услед
епидемије заразне
болести COVID19.
Република Србија
емитује дугорочне
државне хартије од
вредности, ради
финансирања
буџетског
дефицита и
рефинансирања
доспелих обавеза
по основу јавног
дуга.

17/21
26. фебруар

/

Не

Одлука се доноси
након емисије
дугорочних
државних хартија
од вредности на
међународном
финансијском
тржишту у
зависности од
услова на
међународном
тржишту капитала
и интересовања
инвеститора.
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20

Одлука о образовању Радне
групе за
ажурирање Националне
процене ризика од прања новца
и финансирања
тероризма

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, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон), а у вези
са чланом 70. став
2. Закона о
спречавању прања
новца и
финансирања
тероризма
(„Службени
гласник PC”, бр.
113/17, 91/19 и
153/20).

21

Уредба о условима и
критеријумима усклађености
регионалне државне помоћи

Члан 5. став 3. и
Члан 7. став 4.
Закона о контроли
државне помоћи
(„Службени
гласник РС”, број
73/19) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Одлуком је
утврђен задатак
Радне групе да се
процењени ризици
утврђени
Проценом ризика
од прања новца и
Проценом ризика
од финансирања
тероризма
усвојеној
Закључком П 05
број: 00-172/2018
на седници Владе
одржаној дана 31.
маја 2018. године
преиспитају, као и
да се утврди
евентуално
постојање нових
ризика, а по
методологији
Светске банке. Рок
за извршење
задатка је 30.
септембар
2021.године.
Овом уредбом
ближе се уређују
услови и
критеријуми
усклађености
регионалне
државне помоћи
која се додељује за
унапређење
економског развоја
подручја у
Републици Србији
са изузетно ниским
животним
стандардом или са
високом стопом
незапослености,
унапређење

19/21
5. март

/

Не

Радна група
формирана је у
циљу извршавања
законске обавезе
која је прописана
чланом 70. Закона
о спречавању
прања новца и
финансирања
тероризма
(„Службени
гласник РС”, број
113/17, 91/19 и
153/20), која
предвиђа да се
Процена ризика од
прања новца и
финансирања
тероризма на
националном
нивоу израђује у
писменој форми и
ажурира најмање
једном у три
године.

23/21
16. март

/

Да

/
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22

Уредба о правилима и
условима за доделу помоћи
мале вредности (de minimis
помоћи)

23

Уредба о начину и поступку
утврђивања вредности имовине
и прихода физичког лица и
издатака за приватне потребе
физичког лица

Члан 8. став 3.
Закона о контроли
државне помоћи
(„Службени
гласник РС”, број
73/19) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 11. став 2.
Закона о
утврђивању
порекла имовине и
посебном порезу
(„Службени
гласник РС”, бр.
18/20, 18/21).

развоја одређених
привредних
делатности или
одређених
привредних
подручја у
Републици Србији.
Овом уредбом
ближе се уређују
правила и услови
за доделу помоћи
мале вредности (de
minimis помоћи)
која нема значајан
утицај на
нарушавање
конкуренције на
тржишту и на
трговину између
Републике Србије
и земаља чланица
Европске уније.
Овом уредбом
ближе се уређује
начин и поступак
утврђивања
вредности имовине
физичког лица на
почетку и на крају
календарске
године, издатака за
приватне потребе
физичког лица у
календарској
години и
пријављених
прихода физичког
лица у
календарској
години који су
увећани за износ
прихода који не
подлеже
опорезивању у
Републици Србији,

23/21
16. март

/

Да

/

23/21
16. март

/

Не

Одредбом члана
11. Закона о
утврђивању
порекла имовине и
посебном порезу
(''Сл. гласник РС''
бр. 18/20 и 18/21 у даљем тексту:
Закон) прописано
је да начин и
поступак
утврђивања
вредности
имовине, прихода
физичког лица и
издатака за
приватне потребе
физичког лица
прописује Влада,
па је предметна
Уредба донета у
циљу спровођења
Закона.
55
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Уредба о одређивању
делатности код чијег обављања
не постоји обавеза
евидентирања промета на мало
преко електронског фискалног
уређаја

На основу члана 4.
став 3. Закона о
фискализацији
(„Службени
гласник РС”, број
153/20) и члана 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

бестеретно стечене
имовине, имовине
стечене
задуживањем,
односно имовине
стечене на други
законит начин и
пореске основице
на коју се утврђује
посебан порез.
Овом уредбом
одређују се
делатности код
чијег обављања,
полазећи од
техничких и
функционалних
карактеристика
електронских
фискалних уређаја
и специфичности
обављања тих
делатности, не
постоји обавеза
евидентирања
промета добара и
услуга на мало (у
даљем тексту: промет на мало) и
примљених аванса
за промет на мало
преко
електронског
фискалног уређаја
из члана 4. став. 2.
Закона о
фискализацији
(„Службени
гласник РС“, број
153/20 ).

32/21
2. април

/

Не

Разлози за
доношење ове
уредбе садржани
су у потреби да
Влада може,
полазећи од
техничких и
функционалних
карактеристика
електронских
фискалних уређаја
и специфичности
одређене
делатности, на
заједнички предлог
министарства
надлежног за
послове финансија
и министарства
надлежног за
послове трговине,
одредити
делатности код
чијег обављања не
постоји обавеза
евидентирања
промета на мало
преко
електронског
фискалног уређаја.

56
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Уредба о облику и садржају
регистра елемената
електронских фискалних
уређаја, врстама електронских
фискалних уређаја, начину
њиховог коришћења и
одобравања, аутоматској
обустави рада електронског
фискалног уређаја,
појединостима алтернативног
приступа сталној интернет вези
и начину увида у податке
достављене Пореској управи

Члан 6. став 10.
Закона о
фискализацији
("Службени
гласник РС", број
153/20).

Овом уредбом
уређује се облик и
садржај регистра
елемената
електронских
фискалних уређаја
из члана 6. став 2.
Закона о
фискализацији
("Службени
гласник РС", број
153/20 ), врсте
електронских
фискалних уређаја,
начин њиховог
коришћења и
одобравања
њихових
елемената,
околности које
могу довести до
аутоматске
обуставе рада
безбедносног
елемента
електронског
фискалног уређаја,
поступак његове
поновне употребе,
појединости
алтернативног
приступа сталној
интернет вези и
начин увида у
податке
достављене
Пореској управи из
члана 6. Закона.

32/21
2. април

/

Да

/

57
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Одлука о изменама и допуни
Oдлуке о оснивању, почетку и
престанку рада царинарница,
царинских испостава, одсека и
царинских реферата

27

Одлука о измени Одлуке о
образовању Мреже за борбу
против превара и
управљање неправилностима у
поступању са финансијским
средствима
Европске уније
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Уредба о усклађивању
номенклатуре Царинске тарифе
за 2021. годину

Члан 8. став 6.
Закона о царинској
служби
(„Службени
гласник РС”, бр.
95/18 и 144/20) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 68б стaв 3.
Закона о
буџетском систему
(„Службени
гласник РСˮ, бр.
54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13,
142/14, 68/15-др.
закон, 103/15,
99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19
и 149/20) и члан
33. ст. 2. и 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 3. став 8.
Закона о Царинској
тарифи
(„Службени
гласник РС”, бр.

Одлука прописује
оснивање
царинарница,
царинских
испостава, одсека
и царинских
реферата који
обављају послове
из надлежности
царинарница,
њихово оснивање,
почетак или
престанак рада.

38/21
16. април

/

Да

/

Влада је донела
Одлуку о измени
Одлуке о
образовању Мреже
за борбу против
превара и
управљање
неправилностима у
поступању са
финансијским
средствима
Европске уније.

38/21
16. април

/

Не

Измена одлуке је
уследила као
последица
кадровских
промена у
Министарству
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде,
односно замене
представника који
је био именован
као заменик члана
Мреже.

Усклађивање са
одредбама
Споразума о
слободној
трговини са ЕАЕУ.

50/21
18. мај

/

Да

/

58

62/05, 61/07, 5/09,
95/18 - др.закон и
91/19).
29

Одлука о образовању
Кooрдинaциoнoг тeлa зa
праћење реализације
имплементације Централног
информационог система за
обрачун зарада у јавном
сектору

Члан 62. Закона о
државној управи
(„Службени
гласник РС”, бр.
79/05, 101/07,
95/10, 99/14, 30/18
- др. закон и 47/18)
и члан 25. став 1.
Уредбе о начелима
за унутрашње
уређење и
систематизацију
радних места у
министарствима,
посебним
организацијама и
службама Владе
(„Службени
гласник РС”, бр.
81/07 - пречишћен
текст, 69/08, 98/12,
87/13, 2/19 и
24/21).

Имајући у виду да
реализација овог
пројекта захтева
учешће корисника
јавних средстава из
свих области које
ће бити обухваћене
Централним
информационим
системом, то је
неопходно
образовати
Координационо
тело које ће
усмеравати и
надгледати све
активности које се
односе на
припрему,
реализацију и
имплементацију
Централног
информационог
система за обрачун
зарада у јавном
сектору кроз све
фазе пројекта.

51/21
21. мај

/

Не

Потреба за
доношењем
одлуке настала је
након усвајања
плана рада.

59
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Фискална стратегија за 2022.
годину са пројекцијама за 2023.
и 2024. годину

Члан 27в став 1. и
члан 31. став 1.
тачка 1) подтачка
(8) Закона о
буџетском систему
(„Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13,
142/14, 68/15-др.
закон, 103/15,
99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19
и 149/20).
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Одлука о закључењу Оквирног
споразума у поступку јавне
набавке услуга - избор
саветника за правно саветовање
и заступање у вези са
емитовањем и откупом
обвезница Републике Србије на
међународном финансијском
тржишту, ЈН БРОЈ 1

Члан 146. став 1.
Закона о јавним
набавкама
(„Службени
гласник РС”, брoj
91/19) и члан 43.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник PC”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 -

Фискалном
стратегијом
утврђујују се
краткорочни и
средњорочни
циљеви фискалне
политике за три
узастопне
фискалне године.
Фискална
стратегија садржи
средњорочне
пројекције
макроекономских
и фискалних
агрегата и
индикатора, ризике
за њихово
остварење,
смернице и циљеве
економске и
фискалне политике
за средњорочни
период,
консолидовани
буџет општег
нивоа државе,
фискалне ризике,
стратегију
управљања јавним
дугом итд.
На основу
закључка Владе
којим се бирају
правни саветници
за емитовање
државних
обвезница на
међународном
тржишту донета је
Одлука о
закључењу
Оквирног
споразума у

/

/

Да

/

/

/

Да

/

60

УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

поступку јавне
набавке услуга.

Међуресорна
Радна група је
основана како би
припремила услове
за израду оквирног
документа за
потребе издавања
зелених обвезница
Републике Србије
на међународном
финансијском
тржишту, као и да
врши сарадњу са
саветницима у
поступку израде
оквирног
документа и
коришћењу
средстава
прибављених
путем наведене
емисије.
Усклађивање са
одредбама
Споразума о
слободној
трговини са
Великом
Британијом.

32

Одлука о образовању
Међуресорне радне групе за
припрему, израду и спровођење
oквирног документа за
издавање зелених обвезница
Републике Србије на
међународном финансијском
тржишту

Члан 33. ст. 2. и 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).
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Уредба о усклађивању
номенклатуре Царинске тарифе
за 2021. годину

Члан 3. став 8.
Закона о Царинској
тарифи
(„Службени
гласник РС”, бр.
62/05, 61/07, 5/09,
95/18 - др.закон и
91/19).

59/21
11. јун

/

Не

Одлука о
емитовању
еврообвезница се
доноси на основу
тржишних услова.
Како би се
емитовале зелене
обвезнице било је
неопходно
претходно
образовати Радну
групу.

65/21
28. јун

/

Да

/

61
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Уредба о условима и
критеријумима усклађености
хоризонталне државне помоћи

Члан 5. став 3. и
члан 7. став 4.
Закона о контроли
државне помоћи
(„Службени
гласник РС”, број
73/19) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Овом уредбом
ближе се уређују
услови и
критеријуми
усклађености
државне помоћи
која се додељује
ради унапређења
развоја одређених
привредних
делатности
учесника на
тржишту који се
разврставају у
микро, мала и
средња правна
лица, за
истраживање,
развој и иновације,
за усавршавање, за
запошљавање,
ради отклањања
штетних
последица
проузрокованих
одређеном
природном
катастрофом, за
спортску и
вишенаменску
инфраструктуру, за
локалну
инфраструктуру и
за развој
широкопојасне
инфраструктуре.

62/21
17. јун

/

Да

/

62
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Уредба о условима и
критеријумима усклађености
државне помоћи за
истраживање, развој и
унапређење производа и
инфраструктуре неопходне за
борбу против заразне болести
COVID-19

36

Уредба о условима и
критеријумима усклађености
државне помоћи за санацију и
реструктурирање учесника на
тржишту у тешкоћама

Члан 5. став 3. и
члан 7. став 4.
Закона о контроли
државне помоћи
(„Службени
гласник РС”, број
73/19) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 5. став 3. и
Члан 7. став 4.
Закона о контроли
државне помоћи
(„Службени
гласник РС”, број
73/19) и Члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Ова уредба
представља оквир
у складу са којим
даваоци државне
помоћи могу да
додељују државну
помоћ у области
истраживања,
развоја и
унапређења
производа и
инфраструктуре
неопходне за
борбу против
заразне болести
COVID-19.
Овом уредбом
ближе се уређују
услови и
критеријуми
усклађености
државне помоћи
која се додељује за
санацију и
реструктурирање
учесника на
тржишту у
тешкоћама ради
унапређења развоја
одређених
привредних
делатности или
одређених
привредних
подручја у
Републици Србији.

62/21
17. јун

/

Не

Уредба је донета у
складу са
допунама
Привременог
оквира Европске
комисије за мере
државне помоћи у
сврху подршке
привреди у
условима
пандемије COVID
– 19 које нису
могле да се
предвиде.

62/21
17. јун

/

Да

/

63
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Уредба о условима и
критеријумима усклађености
државне помоћи за културу

Члан 5. став 3. и
члан 7. став 4.
Закона о контроли
државне помоћи
(„Службени
гласник РС”, број
73/19) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

38

Уредба о допунама Уредбе о
обављању послова са
финансијским дериватима у
циљу управљања јавним дугом
Републике Србије

Члан 11. став 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Овом уредбом
ближе се уређују
услови и
критеријуми
усклађености
државне помоћи
која се додељује у
области културе, за
унапређење
заштите, очувања
културног наслеђа
и стварање и
промовисање
производа од
културног значаја
(аудиовизуелна
дела).
Допуна Уредбе о
обављању послова
са финансијским
дериватима у циљу
управљања јавним
дугом Републике
Србије („Службени
гласник РСˮ, број
94/19), проистекла
је из потребе да се
унесу нови
појмови,
дефиниције и
поступци
неопходни за
обављање послова
са финансијским
дериватима.

62/21
17. јун

/

Да

/

62/21
17. јун

/

Не

Ради презирања
одређених појмова
било је неопходно
допунити Уредбу.
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Одлука о врстама девиза у
којима се плаћају републичке
административне таксе код
дипломатско-конзуларних
представништава Републике
Србије и о висини курса динара
за прерачунавање динарских
износа такси у девизе

40

Усклађени динарски износи из
Тарифе републичких
административних такси

Члан 4. став 2.
Закона о
републичким
административним
таксама
(„Службени
гласник РС”, бр.
43/03, 51/03исправка, 53/04,
42/05, 61/05,
101/05- др. закон,
42/06, 47/07, 54/08,
5/09, 54/09, 35/10,
50/11, 70/11, 55/12,
93/12, 47/13, 65/13др. закон, 57/14,
45/15, 83/15,
112/15, 50/16,
61/17, 113/17, 3/18исправка, 50/18,
95/18, 38/19, 86/19,
90/19-исправка,
98/20 и 144/20) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).
Члан 28. став 3.
Закона о
републичким
административним
таксама
(„Службени
гласник РС”, бр.
43/03, 51/03исправка, 53/04,
42/05, 61/05,
101/05- др. закон,
42/06, 47/07, 54/08,

Утврђене врсте
девиза, односно
ефективног
страног новца у
којима се за
захтеве код ДКП
надлежном органу
у Републици
Србији, такса
плаћа у висини
званичног средњег
курса динара на
дан 30. априла
2021. године који
служи за
прерачунавање
прописаних
динарских износа
такси у девизе.

62/21
17. јун

/

Да

/

Извршено
усклађивање
динарских износа
такси из Одељка А
Тарифе
прописаних
Законом о
републичким
административним
таксама.

62/21
17. јун

/

Да

/
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Програм реформе управљања
јавним финансијама за период
2021-2025. године

42

Уредба о издавању доплатне
поштанске марке „Борба
против рака”

5/09, 54/09, 35/10,
50/11, 70/11, 55/12,
93/12, 47/13, 65/13др. закон, 57/14,
45/15, 83/15,
112/15, 50/16,
61/17, 113/17, 3/18исправка, 50/18,
95/18, 38/19, 86/19,
90/19-исправка,
98/20 и 144/20) и
члан 45. став 2.
Закона о изменама
и допунама Закона
о републичким
административним
таксама
(„Службени
гласник РС”, број
144/20).
Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, број
30/18).
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, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Програм реформе
управљања јавним
финансијама за
период 2021-2025.
године.

70/21
13. јул

Финансирање
активности
Друштва за борбу
против рака, а
према програму
који доноси
корисник тих
средстава, на који
сагласност даје
Влада.

64/21
25. јун

Стратегија
реформе јавне
управе 2021-2030

/

Да

/

Да

/
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Одлука о измени Oдлуке о
оснивању, почетку и престанку
рада царинарница, царинских
испостава, одсека и царинских
реферата

44

Одлука о допуни Одлуке о
образовању Радне групе за
реализацију пројекта
„Изградња београдског метроа”

Члан 8. став 6.
Закона о царинској
служби
(„Службени
гласник РС”, бр.
95/18 и 144/20) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС ,72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 33. ст. 2. и 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Одлука прописује
оснивање
царинарница,
царинских
испостава, одсека
и царинских
реферата који
обављају послове
из надлежности
царинарница,
њихово оснивање,
почетак или
престанак рада.

64/21
25. јун

/

Да

Радна група за
реализацију
пројекта
„Изградња
београдског
метроа”
(„Службени
гласник РС", број:
146/20) формирана
је у циљу сарадње
са кинеском
компанијом Power
Construction
Corporation of
China, Limited, као
и француским
компанијама
Alstom Transport
SA и Egis Rail,
France а посебно у
циљу припреме
прихватљивих
техничких,
комерцијалних и
финансијских
решења за
реализацију
пројекта
„Изградња

64/21
25. јун

/

Не

/

Потреба за
доношењем
одлуке настала је
након усвајања
плана рада.
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београдског
метроа”. Одлука се
мења у делу који
се односи на члана
радне групе из
Министарства
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре.
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Уредба о условима и начину
коришћења система за
управљање фактурама

Члан 11. став 3.
Закона о
електронском
фактурисању
(„Службени
гласник РС”, број
44/21).

46

Уредба о условима и начину
чувања и стављања на увид
електронских фактура и начину
обезбеђивања веродостојности
и интегритета садржине
фактура у папирном облику

Члан 15. став 9.
Закона о
електронском
фактурисању
(„Службени
гласник РС”, број
44/21).

У складу са
Законом, ближе је
уређено да субjeкт
jaвнoг сeктoрa кojи
имa вишe нивoa
сaглaснoсти, a кojи
нe пoсeдуje свoj
систeм или дeo
систeмa зa
упрaвљaњe
фaктурaмa, кoд
пoслoвних прoцeсa
вeрификaциje
eлeктрoнскe
фaктурe, мoжe дa
прими eлeктрoнскe
фaктурe
кoришћeњeм
систeмa зa
упрaвљaњe
фaктурaмa.
У складу са
Законом, ближе су
уређени услови и
начин чувања
електронских
фактура у систему
електронских
фактура (на начин
да се чување
електронских
фактура у систему
електронских
фактура врши
коришћењем

69/21
9. јул

/

Не

Закон о
електронском
фактурисању
прописано да ће се
пoдзaкoнски aкти
предвиђени
Зaкoнoм дoнeти у
рoку oд шест
месеци oд ступaњa
нa снaгу Закона.

69/21
9. јул

/

Не

Закон о
електронском
фактурисању
прописано да ће се
пoдзaкoнски aкти
предвиђени
Зaкoнoм дoнeти у
рoку oд шест
месеци oд ступaњa
нa снaгу Закона.
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поступака и
технолошких
решења којима се
обезбеђује
веродостојност
порекла и
интегритета
садржине
електронске
фактуре преузете
из система
електронских
фактура, уз
обавезно
испуњавање
услова и стандарда
информационе
безбедности), да
начин чувања
електронских
фактура мора да
омогућава њихово
стављање на увид
у случају захтева
надлежног органа
који има приступ
подацима из
система
електронских
фактура у складу
са законом, а
прописани су
кумулативни
услови под којима
се сматра да је
обезбеђена
веродостојност
порекла и
интегритет
садржине
електронске
фактуре када се
она преузима и
штампа од стране
субјекта приватног
69
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Уредба о поступку и условима
за давање и одузимање
сагласности за обављање
послова информационог
посредника

Члан 13. став 3.
Закона о
електронском
фактурисању
(„Службени
гласник РС”, број
44/21).
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Уредба о издавању доплатне
поштанске марке „НЕДЕЉА
ЦРВЕНОГ КРСТА”

49

Одлука о износима
минималних акциза за дуванске
прерађевине

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, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 10. став 9.
Закона о акцизама
(„Службени
гласник РС”, бр.
22/01, 73/01, 80/02,
80/02-др. закон,
43/03, 72/03, 43/04,
55/04, 135/04,
46/05, 101/05-др.
закон, 61/07, 5/09,
31/09, 101/10,
43/11, 101/11,
93/12, 119/12,
47/13, 68/14 - др.

сектора извршено
до истека рока за
обавезно чување
електронских
фактура.
У складу са
Законом, ближе су
уређени поступак
и услови за давање
и одузимање
сагласности за
обављање послова
информационог
посредника.

69/21
9. јул

/

Не

Финансирање
активности од
ширег друштвеног
значаја које
спроводи Црвени
крст Србије према
програму
одобреном од
министарства
надлежног за
област здравља.

74/21
23. јул

/

Да

Закон о
електронском
фактурисању
прописано да ће се
пoдзaкoнски aкти
предвиђени
Зaкoнoм дoнeти у
рoку oд шест
месеци oд ступaњa
нa снaгу Закона.
/

Утврђују се износи
минималнe акцизe
на цигарете, дуван
за пушење и остале
дуванске
прерађевине
(резани дуван,
дуван за лулу,
дуван за жвакање и
бурмут), на основу
просечне
пондерисане
малопродајне цене
цигарета, дувана за

74/21
23. јул

/

Да

/

70

закон, 142/14,
55/15, 103/15,
108/16, 30/18,
153/20 и 53/21).
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Одлука о преносу друштвеног
капитала Акционарског
друштва за осигурање Триглав
осигурање а.д.о. Београд

Члан 280б став 1.
Закона о
осигурању
(„Службени
гласник РС”, бр.
139/14 и 44/21) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

пушење и осталих
дуванских
прерађевина
(резани дуван,
дуван за лулу и
дуван за жвакање)
која је утврђена
Одлуком о
износима
просечних
пондерисаних
малопродајних
цена и
минималних
акциза на дуванске
прерађевине
(„Службени
гласник РС”, број
15/21 ).
Законом о измени
и допунама Закона
о осигурању
(„Службени
гласник РС”, број
44/21, у даљем
тексту: Закон)
решава се питање
друштвеног
капитала у
друштвима за
осигурање на један
системски и
ефикасан начин.
Променом
власничких права
на друштвеном
капиталу у
друштвима за
осигурање (три
друштва),
олакшава се
пословање и
вођење пословних
књига у тим
друштвима, чиме

86/21
3. септембар

/

Не

Одлука
представља
реализацију
решења које
прописује Закон о
измени и допунама
Закона о
осигурању
(„Службени
гласник РС”, број
44/21).

71

се отклања
неједнакост на
тржишту коју је
постојање
друштвеног
капитала
прозроковало,
односно на овај
начин друштва за
осигурање која
поседују
друштвени капитал
изједначавају са
осталим
учесницима на
тржишту. Такође,
окончањем овог
поступка,
целокупан капитал
у овим друштвима
добија титулара
чиме се повећава
транспарентност и
одговорност у
пословању.
Законом су
утврђени услови,
начин и рокови за
пренос власничких
права на
друштвеном
капиталу, односно
на који начин ће се
оперативно
спровести пренос.
У складу са
наведеним,
прописано је да
одлуку о преносу
друштвеног
капитала у
друштву за
осигурање доноси
Влада, на предлог

72

Министарства
финансија.
51

Одлука о измени Одлуке о
условима за смањење
царинских дажбина на
одређену робу

52

Одлука о образовању
Кooрдинaциoнoг тeлa зa
координацију стратешких
активности предвиђених
Програмом трансформације
Пореске управе за период 20212025. године.

Члан 43. тачка 1)
Царинског закона
(„Службени
гласник РС”, бр.
95/18, 91/19 - др.
закон и 144/20) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), члан 62.
Закона о државној
управи
(„Службени
гласник РС”, бр.
79/05, 101/07,
95/10, 99/14, 30/18др. закон и 47/18) и
члан 25. став 1.
Уредбе о начелима
за унутрашње
уређење и
систематизацију
радних места у
министарствима,
посебним
организацијама и
службама Владе

Снижење стопе
царине за сирови
кикирики за
потребе
прехрамбене
индустрије.

86/21
3. септембар

/

Да

Овом одлуком
Влада формира
Координационо
тело за
координацију
стратешких
активности
предвиђених
Програмом
трансформације
Пореске управе
Републике Србије
2021.-2025. године
(у даљем текту:
Координационо
тело) са задатком
да координира рад
органа државне
управе и усмерава
активности које се
односе на
предвиђене
стратешке
активности
Програма
трансформације
Пореске управе

90/21
17. септембар

/

Не

/

Потреба за
доношењем
одлуке настала је
након усвајања
плана рада.
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(„Службени
гласник РС”,
81/07-пречишћен
текст, 69/08, 98/12,
87/13, 2/19 и
24/21).

53

Одлука о изменама Одлуке о
одређивању одговорних лица и
тела за управљање програмима
претприступне помоћи
Европске уније у оквиру
инструмента за претприступну
помоћ (ИПА II) за период 20142020. године

Члан 3, а у вези са
чл. 4, 5, 6, 7, 9, 10,
13, 14, 15, 17, 18. и
29. Уредбе о
управљању
програмима
претприступне
помоћи Европске
уније у оквиру
инструмента за
претприступну
помоћ (ИПА II) за
период 2014-2020.
године („Службени
гласник РС”, број
10/19) и члан 43.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Републике Србије
2021.-2025. године,
а посебно оних
који се односе на
повезивање база
података Пореске
управе са другим
базама података
државних органа и
институција и
измене правног
оквира у циљу
спровођења
стратешких
активности.
Након доношења
нових правилника
о унутрашњем
уређењу и
систематизацији
радних места у
органима државне
управе, неопходно
је извршити
измене одговорних
лица и тела за
управљање
програмима
претприступне
помоћи Европске
уније у оквиру
инструмента за
претприступну
помоћ (ИПА II) за
период 2014 2020. године
сходно новим
правилницима о
унутрашњем
уређењу и
систематизацији
радних места у
релевантним
органима државне
управе (правилник

90/21
17. септембар

/

Не

Доношење одлуке
било је условљено
изменом
Правилника о
унутрашњем
уређењу и
систематизацији
радних места у
Министарству
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде,
године, на који је
Влада дала
сагласност 13. маја
2021. године
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Одлука о емисији дугорочних
државних хартија од вредности
на међународном финансијском
тржишту

Члан 5. став 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20),
члан 1. став 4.
Уредбе о општим
условима за
емисију и продају
дугорочних
државних хартија
од вредности на
међународном
финансијском
тржишту
(„Службени
гласник РС”, број
4/13) и члан 43.
став 1. Закона о

о унутрашњем
уређењу и
систематизацији
радних места у
Министарству
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде,
године, на који је
Влада дала
сагласност 13. маја
2021. године, а
који је ступио на
снагу 21. маја
2021. и
Министарству
финансија, на који
је Влада дала
сагласност 5.
августа 2021.
године, који је
ступио на снагу 7.
августа 2021.
године).
Република Србија
емитује дугорочне
државне хартије од
вредности, ради
финансирања
буџетског
дефицита и
рефинансирања
доспелих обавеза
по основу јавног
дуга.

90/21
17. септембар

/

Не

Одлука се доноси
након емисије
дугорочних
државних хартија
од вредности на
међународном
финансијском
тржишту у
зависности од
услова на
међународном
тржишту капитала
и интересовања
инвеститора.
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Одлука о емисији дугорочних
државних хартија од вредности
на међународном финансијском
тржишту

56

Уредба о утврђивању Програма
финансијске подршке
обвезницима фискализације за
усклађивање пословања са
законом којим се уређује
фискализација

Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).
Члан 5. став 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20),
члан 1. став 4.
Уредбе о општим
условима за
емисију и продају
дугорочних
државних хартија
од вредности на
међународном
финансијском
тржишту
(„Службени
гласник РС”, број
4/13) и члан 43.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину
(„Службени
гласник РС”, бр.
149/20 и 40/21) и
члана 42. став 1.

Република Србија
емитује дугорочне
државне хартије од
вредности, ради
финансирања
буџетског
дефицита и
рефинансирања
доспелих обавеза
по основу јавног
дуга.

90/21
17. септембар

/

Не

Одлука се доноси
након емисије
дугорочних
државних хартија
од вредности на
међународном
финансијском
тржишту у
зависности од
услова на
међународном
тржишту капитала
и интересовања
инвеститора.

Основни разлог за
доношење oве
уредбе је
прилагођавање
обвезника
фискализације
новим условима
пословања који се

95/21
1. октобар

/

Не

Потреба за
доношењем уредбе
је настала након
усвајања Плана
рада Владе.
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Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

односе на примену
новог закона којим
се уређује
фискализација.
Истовремено се за
привредне субјекте
обухваћене
Програмом
предвиђа
финансијска
подршка ради
обезбеђења услова
за прелазак на нов
начин
фискализације и то
кроз подршку која
се односи на
пословни простор
и просторије, као и
на фискалне касе
односно
електронске
фискалне уређаје
кроз унапређење
постојећих уређаја
или набавку нових.
На овај начин
увођењем система
модернизације и
праћењем
међународних
токова желела се
пружити подршка
обвезницима
фискализације
како би се што
лакше
прилагодили и
обезбедили
неопходна
средства за
пословање по
новом систему.
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Уредба о издавању доплатне
поштанске марке „Изградња
Спомен-храма Светог Саве”

58

Одлука о емисији обвезница
Републике Србије ради
измирења обавеза по основу
обештећења за одузету
имовину

59

Одлука о емисији обвезница
Републике Србије ради
измирења обавеза по основу
обештећења за одузету
имовину

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, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).
Члан 30. став 2. и
члан 35. став 4.
Закона о враћању
одузете имовине и
обештећењу
(„Службени
гласник РСˮ, бр.
72/11, 108/13,
142/14, 88/15-УС,
95/18 и 153/20).

чланa 30. став 2. и
члан 35. став 4.
Закона о враћању
одузете имовине и
обештећењу
(„Службени
гласник РСˮ, бр.
72/11, 108/13,
142/14, 88/15-УС,
95/18 и 153/20).

Финансирање
унутрашњег
техничкотехнолошког
опремања Споменхрама Светог Саве,
а користиће се
према програму
који доноси
корисник тих
средстава, на који
сагласност даје
Влада.

95/21
1. октобар

/

Да

/

За износ
обештећења који је
утврдила Агенција
за реституцију
Републике Србије
на основу донетих
правноснажних
Решења о
обештећењу, која
су постала
правноснажна у
периоду од 1. јула
2020. до 30. јуна
2021. године.
За износ
обештећења који је
утврдила Агенција
за реституцију
Републике Србије
на основу донетих
правноснажних
Решења о
обештећењу, која
су постала
правноснажна у
периоду од 1. јула
2020. до 30. јуна
2021. године.

95/21
1. октобар

/

Да

/

95/21
1. октобар

/

Да

/
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Одлука о емисији обвезница
Републике Србије ради
измирења обавеза по основу
обештећења за одузету
имовину

Члан 30. став 2. и
члан 35. став 4.
Закона о враћању
одузете имовине и
обештећењу
(„Службени
гласник РСˮ, бр.
72/11, 108/13,
142/14, 88/15-УС,
95/18 и 153/20).

61

Одлука о преносу друштвеног
капитала Компанијe Дунав
осигурање а.д.о. Београд

Члан 280б став 1.
Закона о
осигурању
(„Службени
гласник РС”, бр.
139/14 и 44/21) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др.закон).

За износ
обештећења који је
утврдила Агенција
за реституцију
Републике Србије
на основу донетих
правноснажних
Решења о
обештећењу, која
су постала
правноснажна у
периоду од 1. јула
2020. до 30. јуна
2021. године.
Законом о измени
и допунама Закона
о осигурању
(„Службени
гласник РС”, број
44/21, у даљем
тексту: Закон)
решава се питање
друштвеног
капитала у
друштвима за
осигурање на један
системски и
ефикасан начин.
Променом
власничких права
на друштвеном
капиталу у
друштвима за
осигурање (три
друштва),
олакшава се
пословање и
вођење пословних
књига у тим
друштвима, чиме
се отклања
неједнакост на
тржишту коју је
постојање
друштвеног

95/21
1. октобар

/

Да

/

95/21
1. октобар

/

Не

Одлука
представља
реализацију
решења које
прописује Закон о
измени и допунама
Закона о
осигурању
(„Службени
гласник РС”, број
44/21).

79

капитала
прозроковало,
односно на овај
начин друштва за
осигурање која
поседују
друштвени капитал
изједначавају са
осталим
учесницима на
тржишту. Такође,
окончањем овог
поступка,
целокупан капитал
у овим друштвима
добија титулара
чиме се повећава
транспарентност и
одговорност у
пословању.
Законом су
утврђени услови,
начин и рокови за
пренос власничких
права на
друштвеном
капиталу, односно
на који начин ће се
оперативно
спровести пренос.
У складу са
наведеним,
прописано је да
одлуку о преносу
друштвеног
капитала у
друштву за
осигурање доноси
Влада, на предлог
Министарства
финансија.

80
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Одлука о преносу друштвеног
капитала Друштва за
реосигурање Дунав - Ре а.д.о.
Београд

Члан 280б став 1.
Закона о
осигурању
(„Службени
гласник РС”, бр.
139/14 и 44/21) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др.закон).

Законом о измени
и допунама Закона
о осигурању
(„Службени
гласник РС”, број
44/21, у даљем
тексту: Закон)
решава се питање
друштвеног
капитала у
друштвима за
осигурање на један
системски и
ефикасан начин.
Променом
власничких права
на друштвеном
капиталу у
друштвима за
осигурање (три
друштва),
олакшава се
пословање и
вођење пословних
књига у тим
друштвима, чиме
се отклања
неједнакост на
тржишту коју је
постојање
друштвеног
капитала
прозроковало,
односно на овај
начин друштва за
осигурање која
поседују
друштвени капитал
изједначавају са
осталим
учесницима на
тржишту. Такође,
окончањем овог
поступка,
целокупан капитал

95/21
1. октобар

/

Не

Одлука
представља
реализацију
решења које
прописује Закон о
измени и допунама
Закона о
осигурању
(„Службени
гласник РС”, број
44/21).
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Стратегија за развој тржишта
капитала за период од 2021. до
2026. године

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, број
30/18).

у овим друштвима
добија титулара
чиме се повећава
транспарентност и
одговорност у
пословању.
Законом су
утврђени услови,
начин и рокови за
пренос власничких
права на
друштвеном
капиталу, односно
на који начин ће се
оперативно
спровести пренос.
У складу са
наведеним,
прописано је да
одлуку о преносу
друштвеног
капитала у
друштву за
осигурање доноси
Влада, на предлог
Министарства
финансија.
Стратегијом за
развој тржишта
капитала у
Републици Србији
за период 2021–
2026. године
утврђују се циљеви
и мере за развој
тржишта капитала
у Републици
Србији, чија
имплементација
треба да резултира
економским
растом,
унапређењем
понуде
финансијских

102/21
29. октобар

/

Не

Реализација мера
Стратегије треба
да осигура да се
тржиште капитала
у Републици
Србији развија на
утемељен,
транспарентан и
свеобухватан
начин
обезбеђујући
атрактивност
домаћег тржишта
капитала страним
правним и
физичким лицима,
подстичући
инвестирање
82

инструмената на
тржишту и
повећањем
домаћих и страних
инвестиција у
привредном
окружењу
Републике Србије.
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Уредба о условима и
критеријумима усклађености
државне помоћи за заштиту
животне средине и у сектору
енергетике

65

Уредба о правилима и
условима за доделу помоћи
мале вредности (de minimis
помоћи) за обављање услуга од
општег економског интереса

Члан 5. став 3. и
члан 7. став 4.
Закона о контроли
државне помоћи
(„Службени
гласник РС”, број
73/19) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 8. став 3.
Закона о контроли
државне помоћи
(„Службени
гласник РС”, број
73/19) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон).

Овом уредбом
ближе се уређују
услови и
критеријуми
усклађености
државне помоћи у
области заштите
животне средине и
у сектору
енергетике.

99/21
22. октобар

/

Да

домаћих
финансијских
средстава у развој
привредних
друштава, као и
увођење нових
финансијских
инструмената који
би допринели
развоју локалних
самоуправа, као и
јавних предузећа.
/

Овом уредбом
ближе се уређују
услови и
критеријуми за
доделу помоћи
мале вредности (de
minimis помоћи)
која нема значајан
утицај на
нарушавање
конкуренције на
тржишту а која се
додељује
учесницимана
тржишту којима је
поверено
обављање услуга

99/21
22. октобар

/

Да

/
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Усклађени највиши износи
локалне комуналне таксе за
држање моторних друмских и
прикључних возила, осим
пољопривредних возила и
машина

Члан 15в став 4.
Закона о
финансирању
локалне
самоуправе
(„Службени
гласник РС”, бр.
62/06, 47/11, 93/12,
83/16, 104/16-др.
закон и 95/18-др.
закон).

67

Уредба о условима и
критеријумима усклађености
државне помоћи у облику
накнаде за обављање услуга од
општег економског интереса

Члан 5. став 3. и
члан 7. став 4.
Закона о контроли
државне помоћи
(„Службени
гласник РС”, број
73/19) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон).

од општег
економског
интереса.
Одредбом члана
15в Закона о
финансирању
локалне
самоуправе
прописано је да се
највиши износи
локалне комуналне
таксе за држање
моторних
друмских и
прикључних
возила, осим
пољопривредних
возила и машина
усклађују
годишње, са
годишњим
индексом
потрошачких цена
који објављује
републички орган
надлежан за
послове
статистике.
Овом уредбом
ближе се уређују
услови и
критеријуми
усклађености
државне помоћи
која се додељује у
облику накнаде
учесницима на
тржишту којима је
поверено
обављање услуга
од општег
економског
интереса.

99/21
22. октобар

/

Не

Усклађивање
највиших износа
локалне комуналне
таксе за држање
моторних
друмских и
прикључних
возила, осим
пољопривредних
возила и машина
са годишњим
индексом
потрошачких цена
је неопходно како
би се омогућило да
се највиши износи
ових такси
утврђују на
јединствен начин
од стране свих
јединица локалне
самоуправе.

99/21
22. октобар

/

Да

/

84

68

Ревидирана Фискална
стратегија за 2022. годину са
пројекцијама за 2023. и 2024.
годину

Члан 27в став 1. и
Члан 31. став 1.
тачка 1) подтач.
(13) и (14) Закона о
буџетском систему
(„Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15,
99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19
и 149/20).

Фискалном
стратегијом
утврђујују се
краткорочни и
средњорочни
циљеви фискалне
политике за три
узастопне
фискалне године.
Фискална
стратегија садржи
средњорочне
пројекције
макроекономских
и фискалних
агрегата и
индикатора, ризике
за њихово
остварење,
смернице и циљеве
економске и
фискалне политике
за средњорочни
период,
консолидовани
буџет општег
нивоа државе,
фискалне ризике,
стратегију
управљања јавним
дугом итд.

106/21
9. новембар

/

Да

/

85

69

Одлука о образовању Комисије
за примену Међународних
рачуноводствених стандарда за
јавни сектор

Члан 75а Закона о
буџетском систему
(„Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13,
142/14, 68/15-др.
закон, 103/15,
99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19
и 149/20) и члан
43. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Програмом
реформе
управљања јавним
финансијама 20212025. године
(„Службени
гласник РС”, број
70/21), у оквиру
Посебног циља 5 Унапређено
рачуноводство у
јавном сектору
применом
међународних
рачуноводствених
стандарда за јавни
сектор, предвиђена
.је активност 5.1.2.
Припремне
активности за
формирање
Комисије з
апримену
међународних
рачуноводствених
стандарда за јавни
сектор, за коју је
као рок завршетка
активности
наведен IV квартал
2021. године.

107/21
12. новембар

/

Не

Потреба за
доношењем
одлуке настала је
након усвајања
плана рада.

86
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Уредба о изменама и допунама
Уредбе о одређивању
делатности код чијег обављања
не постоји обавеза
евидентирања промета на мало
преко електронског фискалног
уређаја

Члан 4. став 3.
Закона о
фискализацији
("Службени
гласник РС", бр.
153/20 и 96/21).

Овом уредбом
одређују се
делатности код
чијег обављања,
полазећи од
техничких и
функционалних
карактеристика
електронских
фискалних уређаја
и специфичности
обављања тих
делатности, не
постоји обавеза
евидентирања
промета добара и
услуга на мало (у
даљем тексту: промет на мало) и
примљених аванса
за промет на мало
преко
електронског
фискалног уређаја
из члана 4. став. 2.
Закона о
фискализацији
(„Службени
гласник РС”, бр.
153/20 и 96/21).

117/21
03. децембар

/

Да

/

71

Уредба о усклађивању
номенклатуре Царинске тарифе
за 2022. годину

Члан 3. став 8.
Закона о Царинској
тарифи
(„Службени
гласник РС”, бр.
62/05, 61/07, 5/09,
95/18 - др.закон и
91/19).

Ради усклађивања
са Комбинованом
номенклатуром ЕУ
за 2022. годину.

121/21
13. децембар

НПАА

Да

/

87

72

Акциони план за период 2021 2023. године за спровођење
Стратегије за развој тржишта
капитала за период од 2021. до
2026. године

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, број
30/18).

Акционим планом
се прецизније
уређују мере и
активности за
спровођење
Стратегије за
развој тржишта
капитала у периоду
од 2021. до 2023.
године.

118/21
9. децембар

/

Не

73

Уредба о измени Уредбе о
условима и критеријумима
усклађености државне помоћи
ради отклањања штетних
последица проузрокованих
епидемијом заразне болести
COVID-19

/

Не

Уредба о измени Уредбе о
условима и критеријумима
усклађености државне помоћи
за истраживање, развој и
унапређење производа и
инфраструктуре неопходне за
борбу против заразне болести
COVID-19

Овом уредбом се
мења уредба која
представља оквир
у складу са којим
даваоци државне
помоћи могу да
додељују државну
помоћ учесницима
на тржишту који су
претрпели штету
односно остварили
губитак директно
настао због
епидемије заразне
болести COVID19.
Овом уредбом се
ме.ња уредба која
представља оквир
у складу са којим
даваоци државне
помоћи могу да
додељују државну
помоћ у области
истраживања,
развоја и
унапређења
производа и
инфраструктуре
неопходне за
борбу против

125/21
17. децембар

74

Члан 5. став 3. и
Члан 7. став 4.
Закона о контроли
државне помоћи
(„Службени
гласник РС”, број
73/19) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 5. став 3. и
Члан 7. став 4.
Закона о контроли
државне помоћи
(„Службени
гласник РС”, број
73/19) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 -

125/21
17. децембар

/

Не

Акциони план за
спровођење
Стратегије за
развој тржишта
капитала има за
циљ пружање
подршке одрживом
економском расту,
као и повећању
националне
конкурентности
кроз добро
функционално
тржиште капитала.
Измене су
извршене у складу
са изменама
Привременог
оквира Европске
комисије за мере
државне помоћи у
сврху подршке
привреди у
условима
пандемије COVID19 које нису могле
да се предвиде.

Измене су
извршене у складу
са изменама
Привременог
оквира Европске
комисије за мере
државне помоћи у
сврху подршке
привреди у
условима
пандемије COVID19 које нису могле
да се предвиде.

88

75

Уредба о условима и начину
спровођења субвенционисане
набавке путничких возила за
потребе обнове возног парка
такси превоза као јавног
превоза

76

Уредба осадржини, 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

УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2022.
годину
(„Службени
гласник РС”, број
110/21), а у вези са
одредбама Закона
о превозу путника
у друмском
саобраћају
(„Службени
гласник РС”, бр.
68/15, 41/18, 44/18
-др. закон, 83/18,
31/19 и 9/20) и
Закона о контроли
државне помоћи
(„Службени
гласник РС”, број
73/19), и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).
Члан 12. став 5.
Закона о
Централном
регистру обавезног
социјалног
осигурања
(„Службени
гласник РС”, бр.
95/18 и 91/19) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.

заразне болести
COVID-19.
Субвенционисана
набавка путничких
возила за потребе
обнове возног
парка такси
превоза као јавног
превоза.

Уредбом се ближе
уређује садржина и
образац
јединствене
пријаве, начин
подношења
јединствене
пријаве, докази на
основу којих се
уносе подаци у
јединствену
пријаву, као и
јединствени

132/21
30. децембар

/

Не

Обнова возног
парка таксиста.

132/21
30. децембар

/

Не

Потреба за
доношењем
одлуке настала је
након усвајања
плана рада.

89

55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)

77

Уредба о централизованом
обрачуну примања запослених,
изабраних и постављених лица
код корисника буџетских
средстава и корисника
средстава организација за
обавезно социјално осигурање

Члан 93б став 4.
Закона о
буџетском систему
(„Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13
- исправка, 108/13,
142/14, 68/15 - др.
закон, 103/15,
99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19,
149/20, 118/21 и
118/21 - др. закон)
и члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 -

методолошки
принципи и
јединствен кодекс
шифара за унос
података у
јединствену базу
Централног
регистра обавезног
социјалног
осигурања, како
би се цео поступак
јасно дефинисао, а
корисницима
олакшао рад и
појаснио поступак
подношења
јединствене
пријаве преко
Портала
Централног
регистра.
Овом уредбом
ближе су уређене
минималне
техничке и
функционалне
карактеристике
информационог
система за
централизовани
обрачун
примања;врста,
облик и садржина
података, као и
начин и рокови за
достављање
података од стране
корисника
буџетских
средстава и
корисника
средстава
организација за
обавезно социјално
осигурање; начин,

132/21
30. децембар

/

Не

Омогућавање
спровођења
поступка
аутоматске обраде
података о
примањима у циљу
генерисања
електронских
збирки података
неопходних за
обрачун примања у
складу са
прописима којима
је регулисана
исплата примања,
евидентирање
пословних
промена и
извештавање у
складу са
релевантним
прописима.

90

УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
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Уредба о изменама и допунама
Уредбе о условима и
критеријумима усклађености
државне помоћи ради
отклањања озбиљног
поремећаја у привреди
проузрокованог епидемијом
заразне болести COVID-19

Члан 5. став 3. и
члан 7. став 4.
Закона о контроли
државне помоћи
(„Службени
гласник РСˮ, број
73/19) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

поступак и рокови
за обраду података,
као и поступак и
рокови за
достављање
обрачуна примања
корисника
буџетских
средстава и
корисника
средстава
организација за
обавезно социјално
осигурање;
друга питања од
значаја за правилан
и благовремен
централизовани
обрачун примања
корисника
буџетских
средстава и
корисника
средстава
организација за
обавезно социјално
осигурање.
Овом уредбом се
мења и допуњује
уредба која
представља оквир
у складу са којим
даваоци државне
помоћи могу да
додељују државну
помоћ учесницима
на тржишту који се
суочавају са
смањеном
ликвидношћу
проузрокованом
ванредним
околностима
насталим услед
епидемије заразне

132/21
30. децембар

/

Не

Измене и допуне
су извршене у
складу са изменама
и допунама
Привременог
оквира Европске
комисије за мере
државне помоћи у
сврху подршке
привреди у
условима
пандемије COVID19 које нису могле
да се предвиде.

91

болести COVID19.

79

Уредба о изменама Уредбе о
условима и критеријумима
усклађености државне помоћи
кроз докапитализацију
учесника на тржишту ради
отклањања поремећаја у
привреди проузрокованих
епидемијом заразне болести
COVID-19

Члан 5. став 3. и
Члан 7. став 4.
Закона о контроли
државне помоћи
(„Службени
гласник РСˮ, број
73/19) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

80

Уредба о изменама Уредбе о
условима и начину чувања и
стављања на увид електронских
фактура и начину обезбеђивања
веродостојности и интегритета
садржине фактура у папирном
облику

Члан 15. став 9.
Закона о
електронском
фактурисању
(„Службени
гласник РС”, бр.
44/21 и 129/21).

Овом уредбом
мења се уредба
која представља
оквир у складу са
којим даваоци
државне помоћи
могу, кроз
докапитализацију
као инструментом
државне помоћи,
да додељују
државну помоћ
учесницима на
тржишту који се
суочавају са
смањеном
ликвидношћу
проузрокованом
ванредним
околностима
насталим услед
епидемије заразне
болести COVID19.
Утврђује се нови
рок за почетак
примене, у складу
са почетком
примене из Закона
о изменама и
допунама Закона о
електронском
фактурисању.

132/21
30. децембар

/

Не

Измене су
извршене у складу
са изменама
Привременог
оквира Европске
комисије за мере
државне помоћи у
сврху подршке
привреди у
условима
пандемије COVID19 које нису могле
да се предвиде.

132/21
30. децембар

/

Не

Имајући у виду да
је чланом 5. Закона
о изменама и
допунама Закона о
електронском
фактурисању
предвиђено да се
измени рок из
члана 24. став 2, 4.
и 5. Закона, и исти
примењује од 1.
маја 2022. године,
било је потребно
да се рокови
прописани

92
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Уредба о изменама Уредбе о
условима и начину коришћења
система за управљање
фактурама

Члан 11. став 3.
Закона о
електронском
фактурисању
(„Службени
гласник РС”, бр.
44/21 и 129/21).

Утврђује се нови
рок за почетак
примене, у складу
са почетком
примене из Закона
о изменама и
допунама Закона о
електронском
фактурисању.

132/21
30. децембар

/

Не

82

Уредба о изменaмa Уредбе о
поступку и условима за давање
и одузимање сагласности за
обављање послова
информационог посредника

Члан 13. став 3.
Закона о
електронском
фактурисању
(„Службени
гласник РС”, бр.
44/21 и 129/21).

Измене и допуне
су предложене
како би се
информационим
посредницима
омогућило да
правовремено
поднесу
документаију и
добију сагласност
за обављање
послова
информационих
посредника, пре
почетка обавезне
примене прописане
роковима из члана
5. измена и допуна
Закона.

132/21
30. децембар

/

Не

Уредбом ускладе
са новим роковима
предвиђеним
изменама и
допунама Закона.
Имајући у виду да
је чланом 5. Закона
о изменама и
допунама Закона о
електронском
фактурисању
предвиђено да се
измени рок из
члана 24. став 2, 4.
и 5. Закона, и исти
примењује од 1.
маја 2022. године,
било је потребно
да се рокови
прописани
Уредбом ускладе
са новим роковима
предвиђеним
изменама и
допунама Закона.
Имајући у виду да
је чланом 5. Закона
о изменама и
допунама Закона о
електронском
фактурисању
предвиђено да се
измени рок из
члана 24. став 2, 4.
и 5. Закона, и исти
примењује од 1.
маја 2022. године,
било је потребно
да се рокови
прописани
Уредбом ускладе
са новим роковима
предвиђеним
изменама и
допунама Закона.
93
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Уредба о изменама и допунама
Уредбе о царинским
поступцима и царинским
формалностима

Члан 6. став 1,
члан 18. ст. 4. и 6.
тач. 1) - 4) и тач. 6)
- 11), члан 25. став
1, члан 26. став 1.
тачка 2), члан 29,
члан 36, члан 39.
став 3, члан 43.
став 1. тачка 3),
члан 47, члан 48.
став 3, чл. 49, 50,
64, члан 74. став 5,
члан 76, члан 87.
ст. 1. и 2. тач. 1) и
2), члан 91. став 4,
чл. 93, 101, члан
106. став 2, члан
108, члан 111, члан
112. став 7, члан
116. тач. 2 - 7),
члан 122, члан 126,
члан 134. тач. 1) и
2) и тач. 4 - 7),
члан 135. ст. 2. и 3,
члан 137. став 2,
члан 138. тач. 3) и
4), члан 139. став
2, члан 141. став 1,
члан 147, члан 152.
став 3, чл. 153, 155,
157, 159, 161, 170,
174, 178, 180, 185,
188, 190, 192, 194,
члан 198. тач. 2) и
3), члан 201. тач. 1)
и 2), члан 215. став
3, члан 229, члан
231, члан 236.
тачка 1), члан 239.
тачка 1), члан 242,
члан 243. став 1,
члан 260. став 4,
члан 262. став 4. и
члан 264. став 3.
Царинског закона

Усклађивање са
прописима ЕУ.

132/21
30. децембар

НПАА

Да

/
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84

Одлука о условима и начину за
смањење царинских дажбина
на одређену робу, односно за
изузимање одређене робе од
плаћања царинских дажбина у
2022. години

85

Одлука о изменама Одлуке о
условима за смањење
царинских дажбина на
одређену робу

(„Службени
гласник РС”, број
95/18, 91/19- др.
закон и 144/20) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 43. став 1.
тачка 1) Царинског
закона („Службени
гласник РС”, бр.
95/18, 91/19 - др.
закон, 144/20 и
118/21) и члан 43.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 43. став 1.
тачка 1) Царинског
закона („Службени
гласник РС”, бр.
95/18, 91/19 - др.
закон, 144/20 и
118/21) и члан 43.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 -

Усклађивање са HS
2022 и CN 2022.

132/21
30. децембар

НПАА

Да

/

Измене Одлуке на
иницијативу
МПШВ и
усклађивање са HS
2022 и CN 2022.

132/21
30. децембар

НПАА

Да

/

95

УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
86

Одлука о измени Одлуке о
сезонским стопама царине на
увоз одређених
пољопривредних производа

87

Одлука о измени и допуни
Одлуке о
оснивању, почетку и престанку
рада царинарница, царинских
испостава, одсека и царинских
реферата

88

Усклађени динарски износи
пореза на употребу, држање и
ношење добара

Члан 43. став 1.
тачка 2) Царинског
закона („Службени
гласник РС”, бр.
95/18, 91/19 - др.
закон, 144/20 и
118/21) и члан 43.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 8. став 6.
Закона о царинској
служби
(„Службени
гласник РС”, бр.
95/18 и 144/20) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон).
Члан 27а став 4.
Закона о порезима
на употребу,
држање и ношење
добара („Службени
гласник РС”, бр.
26/01, 80/02, 43/04,
31/09, 101/10,
24/11, 68/14-др.

Усклађивање са HS
2022 и CN 2022.

132/21
30. децембар

НПАА

Да

/

Одлука прописује
оснивање
царинарница,
царинских
испостава, одсека
и царинских
реферата који
обављају послове
из надлежности
царинарница,
њихово оснивање,
почетак или
престанак рада.

132/21
30. децембар

/

Да

/

Динарски износи
пореза на
употребу, држање
и ношење добара
прописани
Законом о
порезима на
употребу, држање
и ношење добара
за плаћање пореза

132/21
30. децембар

/

Да

/

96

закон, 112/15,
86/19 и 118/21).

89

Динарски износи месечних
зарада из Члан 15в ст. 5. и 6.
Закона о порезу на доходак
грађана, за 2022. годину

90

Закључак
05
Број:
33711214/2020 од 14. јануара 2021.
године

Члан 12а став 4.
Закона о порезу на
доходак грађана
(„Службени
гласник РС”, бр.
24/01, 80/02, 80/02др. закон, 135/04,
62/06, 65/06исправка, 31/09,
44/09, 18/10, 50/11,
91/11-УС, 93/12,
114/12-УС, 47/13,
48/13-исправка,
108/13, 57/14,
68/14-др. закон,
112/15, 113/17,
95/18, 86/19,
153/20, 44/21 и
118/21).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

у 2022. години,
усклађују се
индексом
потрошачких цена
који је објавио
Републички завод
за статистику, за
период од 1.
децембра 2020.
године до 30.
новембра 2021.
године.
Објављивање
динарских износа
месечних зарада из
члана 15в ст. 5. и 6.
Закона о порезу на
доходак грађана, за
2022. годину.

Усвојен је текст
Меморандума о
разумевању за
пројекат
„Београдски
метро”, између
Републике Србије,
града Београда и
компанија Alstom
Transport SA,
Република
Француска,
Powerchina
International Group

132/21
30. децембар

/

Да

/

/

Не

/

Меморандум
регулише
међусобне односе
извођача који ће
бити ангажовани
на пројекту
изградње
београдског
Метроа.
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Закључак 05 Број: 48-214/2021
од 14. јануара 2021. године

92

Закључак 05 Број: 420-513/20211 од 21. јануара 2021. године

Члан 10. став 1.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон), а у вези
са чланом 12. и
чланoм 15. став 1.
Закона о
утврђивању
гарантне шеме као
мера подршке
привреди за
ублажавање
последица
пандемије болести
COVID-19
изазване вирусом
SARS-CоV-2

Limited, Народна
Република Кина и
Egis Rail,
Република
Француска.
Утврђена је
Основа за
преговоре са
Међународном
банком за обнову и
развој и
Француском
агенцијом за развој
у вези са
одобравањем зајма
за Пројекат
модернизације
железничког
сектора у Србији прва фаза.
Усвојен је Нацрт
анекса Основног
уговора о
гаранцији
Републике Србије
за кредитирање
привреде с циљем
ублажавања
негативних
последица
пандемије болести
COVID-19
изазване вирусом
SARS-CoV-2.

/

/

Да

/

/

/

Не

Kако би се
омогућило
ублажавање
економских и
финансијских
последица
насталих услед
пандемије COVID19 изазване
вирусом SARSCoV-2 био је
неопходан
наставак
предузетих мера
подршке привреди
које имају за циљ
повећање
ликвидности
привредних
субјеката.

98

(„Службени
гласник РС”, број
153/20).
93

Закључак 05 Број: 464-342/2021
од 21. јануара 2021. године

94

Закључак 05 Број: 119-525/2021
од 21. јануара 2021. године

Члан 31. став 2.
Закона о враћању
одузете имовине и
обештећењу
(„Службени
гласник РС”, бр.
72/11, 108/13,
142/14, 88/15 - УС,
36 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14,
44/14 и 30/18 - др.
закон).
Члан 11. став 2.
тачка 1) Закона о
јавном дугу
(„Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20),
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18др. закон) и члан 4.
и члан 6. став 2.
Уредбе о
обављању послова
са финансијским

Влада је утврдила
да коефицијент за
утврђивање износа
обештећења
износи 0,15.

/

/

Не

Закључак је донет
у циљу утврђивања
коефицијента
обештећења у
поступку
реституције.

Република Србија
планира да, ради
заштите од
девизног
(валутног) ризика
и ризика промене
каматних стопа,
закључи и изврши
унакрсни валутни
своп (cross currency
swap – CCS),
обавеза по
Споразуму о
репрограму дуга
између Републике
Србије и Kuwait
Investment
Authority (KIA) (у
даљем тексту:
Споразум), који
подразумева
размену обавеза по

/

/

Не

Закључак донет у
циљу управљања
јавним дугом.

99

дериватима у циљу
управљања јавним
дугом Републике
Србије („Службени
гласник PC”, број
94/19).

95

Закључак 05 Број: 401-465/2021
од 21. јануара 2021. године

96

Закључак 05 Број: 4-687/2021-1
од 28. јануара 2021. године

97

Закључак 05 Број: 48-770/2021
од 28. јануара 2021. године

Члан 50. став 1.
Закона о контроли
државне помоћи
(„Службени
гласник РС”, број
73/19) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
у Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник PC”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
-УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

основу 43
Споразума
деноминованих у
америчким
доларима за
одговарајућу
вредност
деноминовану у
еврима.
Усвојен је
Извештај о
додељеној
државној помоћи у
Републици Србији
2019. године, који
је Комисија за
контролу државне
помоћи усвојила
на 36. седници
одржаној 6.
новембра 2020.
године.

/

/

Не

ККДП усваја
годишњи извештај
о додељеној
државној помоћи у
претходној години,
који подноси
Влади на усвајање,
у складу са чланом
50. Закона о
контроли државне
помоћи
(„Службени
гласник РС”, број
73/19).

Усвојен је Програм
економских
реформи за период
од 2021. до 2023.
године.

/

/

Да

/

Усвојен је Нацрт
писма подршке
Владе у вези са
уговором о
кредиту за
финансирање
изградње гасовода
на територији
Републике Србије
од границе са
Републиком

/

/

Не

Предметни
закључак је донет
након преговора са
Sberbank Srbija AD
Beograd за
одобравање
кредитних
средстава за
финансирање
изградње гасовода
на територији
100

Бугарском до
границе са
Мађарском и
другим суседним
земљама са
Републиком
Србијом кроз
улагање у капитал
акционарског
друштва South
Stream Serbia AG,
ZUG, Швајцарска,
Јавног предузећа
„Србијагас” Нови
Сад код Sberbank
Srbija AD Beograd.
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Закључак 05 Број: 48-773/2021
од 28. јануара 2021. 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, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Усвојен је Нацрт
писма подршке
Владе у вези са
уговором о
кредиту за
финансирање
изградње гасовода
на територији
Републике Србије
од границе са
Републиком
Бугарском до
границе са
Мађарском и
другим суседним
земљама са
Републиком
Србијом кроз
улагање у капитал
акционарског
друштва South
Stream Serbia AG,
ZUG, Швајцарска,
Јавног предузећа
„Србијагас” Нови
Сад код OTP bankе
Srbija AD Beograd

/

/

Не

Републике Србије
од границе са
Републиком
Бугарском до
границе са
Мађарском и
другим суседним
земљама са
Републиком
Србијом кроз
улагање у капитал
акционарског
друштва South
Stream Serbia AG,
ZUG, Швајцарска,
Јавног предузећа
„Србијагас” Нови
Сад.
Предметни
закључак је донет
након преговора са
Vojvođanskе bankе
a.d. Novi Sad за
одобравање
кредитних
средстава за
финансирање
изградње гасовода
на територији
Републике Србије
од границе са
Републиком
Бугарском до
границе са
Мађарском и
другим суседним
земљама са
Републиком
Србијом кроз
улагање у капитал
акционарског
друштва South
Stream Serbia AG,
ZUG, Швајцарска,
Јавног предузећа
101

и Vojvođanskе
bankе a.d. Novi Sad.
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Закључак 05 Број: 021-512/2021
од 28. јануара 2021. године

100

Закључак 05 Број: 337-999/20211 од 4. фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник PC”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), а у вези
са чланом 261.
Закона о тржишту
капитала
(„Службени
глaсник РС”, бр.
31/11, 112/15,
108/16, 9/20 и
153/20).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18–
др. закон)

„Србијагас” Нови
Сад.

Влада се упознала
са Извештајем о
раду Комисије за
хартије од
вредности и
кретањима на
тржишту капитала
у периоду од
јануара до јуна
2020. године.

/

/

Не

Одредбама члана
261. Закона о
тржишту капитала,
прописано је да je
Комисија дужна
да, једном у шест
месеци,
информише Владу
о свом раду и
кретањима на
тржишту капитала
с
документационом
основом.

Усвојен је
Закључак о
усвајању текста
Меморандума о
разумевању између
Министарства
финансија
Републике Србије
и Министарства
трговине Народне
Републике Кине о
образовању Радне
групе за
инвестициону
сарадњу.

/

/

Не

Меморандум о
разумевању
предвиђа оснивање
Радне групе са
задацима који се
односе на, размену
информација о
важећим законима,
другим прописима,
политикама и
сродним
информацијама
које нису
поверљиве
природе, а односе
се на област
улагања,
саветовања о
промовисању
билатералних
инвестиција и
економске
сарадње, размену
информација са
привредним
102

101

Закључак 05 Број: 48-983/2021
од 4. фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Усвојен је Нацрт
споразума између
Владе Републике
Србије и Владе
Руске Федерације
о регулисању дуга
Републике Србије
према Руској
Федерацији по
обавезама бивше
Савезне Републике
Југославије.

/

/

Не

друштвима у циљу
побољшања
инвестиционог
окружења и
координација ради
решавања
проблема и
препрека у
инвестиционој
сарадњи између
две државе, између
привредних
друштава и између
привредних
друштава и државе
у којој се реализује
улагање,
одржавање
промотивних
догађаја у оквиру
Мешовите
међувладине
комисије,
укључујући
организовање
семинара,
округлих столова,
радионица, као и
друге задатке које
одреди Мешовита
међувладина
комисија у току
свог рада.
Закључак је донет
након
дугогодишњих
окончаних
преговора са
Владом Руске
Федерације о
регулисању дуга
Републике Србије
према Руској
Федерацији по
обавезама бивше
103

Савезне Републике
Југославије.
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Закључак 05 Број: 021-874/2021
од 11. фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(,,Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Прихваћен је
Извештај o раду
Kомисије за израду
предлога о
утврђивању права
на исплату девизне
штедње до 31.
децембра 2020.
године.

/

/

Не

103

Закључак 05 Број: 48-1228/2021
од 11. фебруара 2021. године

Прихваћен је
Извештај са
преговора са
Међународном
банком за обнову и
развој у вези са
одобравањем зајма
за Пројекат
модернизације
железничког
сектора у Србији
применом
вишефазног
програмског
приступа.

/

/

Да

104

Закључак 05 Број: 48-1263/2021
од 11. фебруара 2021. године

Члан 10. став 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18
и 91/19) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-

Усвојен је Нацрт
уговора о
изменама и
допунама бр. 5
Финансијског
уговора
потписаног 8. јуна
2010. године

/

/

Не

У складу са чл. 22.
став 2. Пословника
Владе, а у вези са
тачком 8. Одлуке о
образовању
Комисије за израду
предлога о
утврђивању права
на исплату девизне
штедње
(„Службени
гласник PC”, број
59/18, 33/19, 8/20 и
11/21), којом је
одређено да
Комисија подноси
Влади извештаје о
свом раду.
/

Анексе споразума
о зајмовима није
могуће предвидети
Планом рада
Владе.

104

УС, 44/14 и 30/18др. закон).

105

Закључак 05 Број: 48-1230/2021
од 11. фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

106

Закључак
05
Број:
3371163/2021 од 11. фебруара 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

(Програм
модернизације
школа) између
Републике Србије
и Европске
инвестиционе
банке.
Усвојен је Нацрт
анекса број 2
Уговорa о зајму
између KfW,
Франкфурт на
Мајни и Републике
Србије, у износу
до 46.000.000 евра,
за Програм
водоснабдевања и
пречишћавања
отпадних вода у
општинама средње
величине у Србији
III, првобитно од
18. децембра 2012.
године, са
изменама и
допунама с
времена на време.
Влада се упознала
са потребом
потписивања
Меморандума о
разумевању између
Управе царина
Министарства
финансија
Републике Србије,
Светске царинске
организације и
Швајцарског
савезног већа које
заступа Државни
секретаријат за
економске послове
(SECO) у вези са
Глобалним

/

/

Не

Анексе споразума
о зајмовима није
могуће предвидети
Планом рада
Владе.

/

Пословни план за
унапређење
организације и
рада царинске
службе
Министарства
финансија за
период 2020-2024.
године

Не

Закључивање
Меморандума има
за циљ да
допринесе
подстицању и
олакшању
међународне
трговине кроз
јачање
усаглашености
земаља у развоју
одабраних за
партнере SECO,
као што је
Република Србија,
а првенствено
царинских органа,
са међународним
105

програмом
трговинских
олакшица.
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Закључак 05 Број: 02-1425/20211 од 18. фебруара 2021. године

108

Закључак
05
Број:
4041448/2021 од 18. фебруара 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник PC”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон) и чланa
5. Уредбе о
општим условима
за емисију и
продају
дугорочних
државних хартија
од вредности на
међународном
финансијском
тржишту
(„Службени
гласник РС”, број
4/13).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник PC”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Република Србија
планира да изврши
емисију
дугорочних
државних хартија
од вредности (у
даљем тексту:
обвезнице) на
међународном
финансијском
тржишту.

/

/

Да

Усвојен је Нацрт
уговора о набавци
услуге о пружању
услуга правног
саветовања и
заступања у вези са
емитовањем
обвезница
Републике Србије
на међународном
финансијском
тржишту између
Владе Републике
Србије и White &
Case LLP.

/

/

Не

стандардима и
најбољим
праксамам за увоз,
извоз и транзит
комерцијалне робе.
/

Непходно
ангажовање
правног саветника
у поступку емисије
државних ХоВ на
међународном
тржишту.
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109

Закључак
05
Број:
4221446/2021 од 18. фебруара 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(,,Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), а у вези
са чланом 3.
Уредбе о општим
условима за
емисију и продају
дугорочних
државних хартија
од вредности на
међународном
финансијском
тржишту
(„Службени
гласник РС”, број
4/13) и Одлуком о
утврђивању
критеријума за
избор банака које
ће вршити услуге
куповине и продаје
и друге
финансијске
услуге у вези са
дугорочним
државним
хартијама од
вредности
емитованих на
међународном
финансијском
тржишту
(„Службени
гласник РС”,
број 118/20).

Изабране су
Deutsche Bank AG
London Branch,
Citigroup Global
Markets Limited,
Erste Group Bank
AG и BNP Paribas,
да врше услуге
куповине и продаје
и друге
финансијске
услуге у вези са
дугорочним
државним
хартијама од
вредности
емитованих на
међународном
финансијском
тржишту у 2021.
години у оквиру
успостављеног
ГМТН Програма.

/

/

Не

Избор
финансијских
саветника у
поступку емисије
државних ХоВ на
међународном
тржишту.
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Закључак 05 Број: 48-1442/20211 од 18. фебруара 2021. године

111

Закључак 05 Број: 48-1430/2021
од 18. фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник PC”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон) и члан 7.
став 1. Уредбе о
општим условима
за емисију и
продају
дугорочних
државних хартија
од вредности на
међународном
финансијском
тржишту
(„Службени
гласник РС”, број
4/13).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(,,Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Усвојен је Нацрт
писма о
ангажовању
између Републике
Србије и Deutsche
Bank AG London
Branch, BNP
Paribas, Citigroup
Global Markets
Limited и Erste
Group Bank AG.

/

/

Не

Писмо о
ангажовању
финансијских
саветника у
поступку емисије
државних Хартија
од вредности на
међународном
тржишту.

Усвојен је Нацрт
писма којим се
потврђује да
зајмови за мала и
средња предузећа
и предузећа
средње тржишне
капитализације,
као одговор на
кризу изазвану
COVID-19, за
Banca Intesa a.d.
Beograd и SLeasing d.o.o.
Beograd, спадају у
делокруг Оквирног
споразума између
Републике Србије
и Европске
инвестиционе
банке, којим се
регулишу

/

/

Не

Потврђивање од
стране Владе да
пројекти спадају
под Оквирни
споразум, које
спроводе правни
субјекти на
територији
Републике Србије
и који не
представљају
задужење
Републике Србије,
није могуће
планирати Планом
рада Владе.
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активности ЕИБ у
Републици Србији,
потписаног 11.
маја 2009. године.
112

Закључак 05 Број: 48-1427/2021
од 18. фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

113

Закључак 05 Број:420-1630/2021
од 25. фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Усвојен је Нацрт
уговора о
изменама и
допунама бр. 5
Финансијског
уговора
(Истраживање и
развој у јавном
сектору) између
Републике Србије
и Европске
инвестиционе
банке.
Влада се сагласила
са одобравањем
олакшица у
отплати обавезa
дужницима, на
кредите обезбеђене
гаранцијом, у
складу са условима
прописаним
Законом о
утврђивању
гарантне шеме као
мера подршке
привреди за
ублажавање
последица
пандемије болести
COVID-19
изазване вирусом
SARS-CoV-2
(„Службени
гласник РС”, брoj
153/20), који су
одобрени до
ступања на снагу
Одлуке о
привременим
мерама за банке у

/

/

Не

Анексе споразума
о зајмовима није
могуће предвидети
Планом рада
Владе.

/

/

Не

Имајући у виду
промену услова
иницијално
одобреног кредита,
који подразумева,
између осталог, и
продужење
рочности у односу
на уговорену, код
кредита код којих
поред односа
банка-клијент
постоји и
заинтересованост
треће стране,
уважавајући
чињеницу да је и у
погледу таквих
кредита
дужницима који
испуњавају
прописане услове
(уредност,
немогућност/поте
шкоће) оправдано
омогућити
олакшице у
отплати, одредбом
109

циљу адекватног
управљања
кредитним
ризиком у
условима
пандемије COVID19 („Службени
гласник РС”, брoj
150/20 - у даљем
тексту: Одлука), а
које банке одобре
по утврђивању
испуњености свих
услова прописаних
Одлуком.
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Закључак 05 Број:401-1646/2021
од 25. фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), а у вези
са чланом 27.
Закона о Агенцији
за осигурање
депозита
(„Службени
гласник РС”, бр.
14/15 и 51/17).

Прихваћен је
Извештај о
спроведеном
поступку уступања
портфеља
потраживања
којима Агенција за
осигурање
депозита управља
у име и за рачун
Републике Србије,
уз накнаду
методом јавног
прикупљања
понуда тендером
(шифра јавног
позива: ЈПП-1/19).

/

/

Не

тачке 2. став 3.
Одлуке, прописано
је да се на обавезе
дужника по основу
кредита одобрених
у оквиру гарантне
шеме Републике
Србије или с
гаранцијом
међународних
финансијских
институција, као и
по основу
субвенционисаних
кредита, олакшице
из ове одлуке могу
применити само уз
претходну
сагласност
давалаца
гаранције.
У складу са својим
надлежностима
дефинисаним
одредбама члана
27. Закона о
Агенцији за
осигурање
депозита, Агенција
обавља послове
реализације
поступака наплате
потраживања
преузетих у име и
за рачун Републике
Србије,
укључујући и
Аутономну
покрајину
Војводину.
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Закључак
05
Број:
4241732/2021 од 26. фебруара 2021.
године
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Закључак
05
Број:
40110884/2020-1 од 4. марта 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник PC”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), a у вези
са чланом 5. ст. 1.
и 3. Закона о
јавном дугу
(„Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15 95/18,
91/19 и 149/20) и
чланом 5. став 1.
Уредбе о општим
условима за
емисију и продају
дугорочних
државних хартија
од вредности на
међународном
финансијском
тржишту
(„Службени
гласник РС”, брoj
4/13).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), а у вези
са чланом 61. став
1. Закона о
државној управи
(„Службени

Прихваћен је
Извештај са
разговора са
потенцијалним
инвеститорима у
вези са емисијом
дугорочних
државних хартија
од вредности које
Република Србија
издаје на
међународном
финансијском
тржишту (у даљем
тексту: обвезнице)
у оквиру ГМТН
Програма –
Средњерочног
програма за
Глобалне
обвезнице,
успостављеног 20.
новембра 2020.
године (у даљем
тексту: Програм).

/

/

Не

Изадавање
еврообвезница РС.

Влада се сагласила
да се задужи
Пореска управа да
списак обвезника
за које послодавац
остварује право на
ослобођење од
плаћања пореза на
зараде, односно
доприноса за
обавезно социјално
осигурање (мере
пореског
ослобођења ОЛ 23

/

/

Не

Разлог за
доношење
Закључка садржан
је у потреби
стварања услова за
остваривање права
из обавезног
социјалног
осигурања
обвезника за које
послодавац
остварује право на
ослобођење од
плаћања пореза на
111

гласник РСˮ, бр.
79/05, 101/07,
95/10, 99/14, 30/18др. закон и 47/18).

и ОЛ 25) у складу
са чл. 21ђ и 21е
Закона о порезу на
доходак грађана и
чл. 45г и 45д
Закона о
доприносима за
обавезно социјално
осигурање, који је
сачинила на
основу контроле
испуњености
услова за
остваривање права
на наведене мере
пореског
ослобођења
извршене у
периоду од 1.
јануара 2020.
године до 30.
новембра 2020.
године, у року од
осам дана од дана
доношења овог
закључка достави
институцијама које
су укључене у
спровођење ових
мера, и то:
Централном
регистру обавезног
социјалног
осигурања,
Националној
служби за
запошљавање,
Републичком
фонду за пензијско
и инвалидско
осигурање и
Републичком
фонду за
здравствено
осигурање.

зараде, односно
доприноса за
обавезно социјално
осигурање (мере
пореског
ослобођења ОЛ 23
и ОЛ 25).
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Закључак 05 Број: 48-1800/2021
од 4. марта 2021. године

Члан 54. став 13.
Закона о
буџетском систему
(,,Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13,
142/14, 68/15-др.
закон, 103/15,
99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19
и 149/20), члан 8.
Закона о буџету
Републике Србије
за 2021. годину
(,,Службени
гласник РС”, број
149/20) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади (,,Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Влада се сагласила
да се ради
евидентирања
расхода и издатака
по основу отплате
главнице, камате и
пратећих трошкова
задуживања
извршених у
периоду од 1.
јануара 2021.
године до 31.
децембра 2021.
године, са
наменских
девизних рачуна
Републике Србије
код Народне банке
Србије који су
отворени за
реализацију
кредита, односно
за примања
средстава из
кредитних линија и
за сервисирање
обавеза Републике
Србије по
законима
потврђеним
уговорима и
споразумима са
инокредиторима
Европском
инвестиционом
банком и
Немачком
развојном банком
(KfW), у
финансијским
извештајима
Управе за јавни
дуг и Управе за
трезор за 2021.
годину, могу

/

/

Не

Закључак је донет
ради евидентирања
расхода и издатака
по основу отплате
главнице, камате и
пратећих трошкова
задуживања
извршених у
периоду од 1.
јануара 2021.
године до 31.
децембра 2021.
године, са
наменских
девизних рачуна
Републике Србије
код Народне банке
Србије који су
отворени за
реализацију
кредита.
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Закључак
05
Број:
1191881/2021 од 4. марта 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон) и
Стратегије за
борбу против
прања новца и
финансирања
тероризма за
период 2020-2024.
године („Службени
гласник РС”, број
14/20).

спроводити
обрачунски налози
преко рачуна
извршења буџета
Републике Србије.
Одређују се
координатори и
заменици
координатора за
извештавање
Координационог
тела за спречавање
прања новца и
финансирањa
тероризма о
степену
испуњености
Акционог плана за
спровођење
Стратегије за
борбу против
прања новца и
финансирања
тероризма за
период 2020-2024.
године.

/

/

Не

Стратегијом за
борбу против
прања новца и
финансирања
тероризма за
период 2020–2024.
године („Службени
гласник РС”, број
14/20) у делу који
носи назив
„Механизам за
спровођење
Стратегије и начин
извештавања о
резултатима
спровођења“
описани су задаци
Координационог
тела за спречавање
прања новца и
финансирања
тероризма, међу
којима је између
осталог
предвиђено и
извештавање о
спровођењу
активности
утврђених
Акционим планом
за спровођење
Стратегије за
борбу против
прања новца и
финансирања
тероризма, где је
предвиђено да ће
Влада одредити
координаторе и
заменике
114
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Закључак 05 Број: 48-1870/2021
од 4. марта 2021. године

Члан 10. став 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

У Закључку Владе
05 Број: 484709/2020-1 од 12.
јуна 2020. године,
тачка 1. мења се и
гласи:
„Прихваћена је
новелиран
Извештај са
преговора са
Међународном
банком за обнову и
развој у вези са
одобравањем зајма
за Пројекат
интегрисаног
развоја коридора
реке Саве и Дрине
применом
вишефазног
програмског
приступа, који је
саставни део овог
закључка.”.

/

/

Не

координатора за
сваку од следећих
области: процена
ризика,
координација,
интерресорна и
међународна
сарадња,
превентивне мере
и надзор, истраге,
поступци и
пресуде за прање
новца и
финансирање
тероризма и
циљане
финансијске
санкције.
Новелирани
Извештај је
усвојен зато што су
се након одржаних
преговора у јуну
2020. године
изменили
Стандардни услови
Светске банке те је
било неопходно
усвојити
новелирани
Извештај са
преговора са
Међународном
банком за обнову и
развој у вези са
одобравањем зајма
за Пројекат
интегрисаног
развоја коридора
реке Саве и Дрине
применом
вишефазног
програмског
приступа.
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Закључак 05 Број: 48-1872/2021
од 4. марта 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

121

Закључак
05
Број:
0211656/2021 од 4. марта 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), а у вези
са чланом 68б став
4. Закона о
буџетском систему
(„Службени
гласник РСˮ, бр.
54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13,
142/14, 68/15-др.
закон, 103/15,
99/16, 113/17,

Усвојен је Нацрт
допунског уговора
о преносу
средстава зајма,
права и обавеза по
основу Уговора о
зајму (Изградња
аутопута Е-80 Ниш
Мердаре, деоница
Ниш-Плочник,
фаза 1) између
Републике Србије
и Европске банке
за обнову и развој,
од 25. новембра
2020. године
(Оперативни број
50086), између
Републике Србије
и привредног
друштва Коридори
Србије д.о.о.
Београд.
Прихваћена је
Годишњи извештај
о активностима
спроведеним у
циљу сузбијања
неправилности и
превара у
поступању са
финансијским
средствима
Европске уније у
Републици Србији
за 2020. годину.

/

/

Да

/

/

/

Да

/
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95/18, 31/19, 72/19
и 149/20).

122

Закључак
05
Број:
4012350/2021 од 18. марта 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. зaкoн).

Усвојен је Нацрт
уговора о преносу
потраживања
између Републике
Србије и Агенције
за осигурање
депозита којим се
потраживање на
име износа
неновчаног дела
оснивачког
капитала Нoве
Aгрoбaнке a.д.
Бeoгрaд у стeчajу
(основане као
банка за посебне
намене), који је
Агенција за
осигурање
депозита, у своје
име и за рачун
Републике Србије,
уплатила на име
дела оснивачког
капитала Нoве
Aгрoбaнке a.д.
Бeoгрaд у стeчajу,
у облику
дугорочних
државних хартија
од вредности
(обвезница), више
не води на име

/

/

Не

Раздвајањем
потраживања,
утврђеног
Закључком
Привредног суда у
Београду, Број 9.
Ст. 4794/2012 од
30. септембра
2013. године, и
уписом Републике
Србије као
повериоца у листи
утврђених
потраживања
Банке у стeчajу,
створиће се услови
да поступајући
стечајни судија
донесе Решење о
деоби, којим ће се
Републици Србији,
на име намирења
потраживања,
доделити право
својине које Банка
у стечају поседује
на згради у улици
Сремска 3-5, без
издвајања
средстава из
буџета Републике
Србије.
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Закључак 05 Број: 48-2333/20211 од 18. марта 2021. године

124

Закључак 05 Број: 48-2617/2021
од 25. марта 2021. године

125

Закључак
05
Број:
0212582/2021-1 од 25. марта 2021.
године

Члан 10. став 1.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 74/12,

Агенције за
осигурање
депозита, те се
Република Србија
уписује, као
поверилац, у листу
утврђених
потраживања Нoве
Aгрoбaнке a.д.
Бeoгрaд у стeчajу.
Утврђена је
Oснова за
преговоре са
Међународном
банком за обнову и
развој и
Француском
агенцијом за развој
у вези са
одобравањем
Програмског зајма
за ефикасност
јавног сектора и
политику развоја
са зеленим
опоравком ДПЛ.

/

/

Да

/

Усвојен је Нацрт
измене захтева за
рејтинг Moody’s
Investors Service.

/

/

Не

Агенција за
рејтинг Moody’s
Investors Service је
мењала услове
пословања.

Прихваћена је
Финални извештај
о спровођењу
активности из
Стратегије за
сузбијање
неправилности и
превара у

/

Да

/

Стратегија за
сузбијање
неправилности и
превара у
поступању са
финансијским
средствима
Европске уније у

118

126

Закључак
05
Број:
3372614/2021-1 од 25. марта 2021.
године

127

Закључак
05
Број:
0182619/2021-1 од 25. марта 2021.
године

7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон), а
у вези са
Стратегијом за
сузбијање
неправилности и
превара у
поступању са
финансијским
средствима
Европске уније у
Републици Србији
за период
2017−2020. године
(„Службени
гласник РСˮ, број
98/17).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора
(„Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

поступању са
финансијским
средствима
Европске уније у
Републици Србији
за период
2017−2020. године.

Републици Србији
за период 20172020. године.

Усвојен је текст
Меморандума о
разумевању о
сарадњи на
олакшању увоза,
извоза и кретања
робе.

/

/

Не

Успостављање
сарадње на
олакшању увоза,
извоза и кретања
робе.

Утврђена је
Основа за
закључивање
Анекса 1
Споразума између
Владе Републике
Србије и Владе
Републике
Француске о
сарадњи у области
спровођења
приоритетних
пројеката у
Републици Србији.

/

/

Не

Разлог за
закључење Анекса
1 Споразума јесте
промена статуса и
пословања
Електродистрибуц
ије Србије д.о.о.
Београд, која од
децембра 2020.
године, постаје
надлежна за
спровођење
пројекта из
области
енергетике, уместо
Јавног предузећа
„Електропривреда
Србије“. Наведена
119
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Закључак
05
Број:
1192566/2021 од 25. марта 2021.
године

Члан 11. став 2.
тачка 1) Закона о
јавном дугу
(„Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15 95/18,
91/19 и 149/20),
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник PC”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон) и члан 4.

Република Србија
планира да ради
заштите од
девизног
(валутног) ризика
и ризика промене
каматних стопа
закључи и изврши
унакрсни валутни
своп (cross currency
swap – CCS)
обавеза по основу
Уговора о
државном
концесионалном
зајму за Пројекат
изградње
обилазнице око

/

/

Не

организациона
промена утиче на
измену одредаба
члана 2. и 6.
предметног
Споразума. Поред
наведеног,
предвиђа се
проширење
обухвата сарадње и
на друге
приоритетне
пројекте, као што
је сарадња на
реализацији
осталих фаза
пројекта
“Београдски
метро”,
укључујући и
оперативно
управљање
системом јавног
превоза
(аутобуски,
тролејбуски и
шински).
Закључак донет у
циљу управљања
јавним дугом.

120

и члан 6. став 2.
Уредбе о
обављању послова
са финансијским
дериватима у циљу
управљања јавним
дугом Републике
Србије („Службени
гласник PC”, број
94/19).

129

Закључак
05
Број:
0212937/2021 од 1. априла 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), а у вези
са чланом 91. став
3. Закона о
буџетском систему
(„Службени
гласник РСˮ, бр.

Београда на
аутопуту Е70/Е75,
деоница: мост
преко реке Саве
код Остружнице Бубањ Поток
(Сектори 4, 5 и 6)
између Владе
Републике Србије,
коју представља
Министарство
финансија, као
зајмопримца и
кинеске Export Import банке, као
зајмодавца,
потписаног у
Пекингу, 18.
септембра 2018.
године, који
подразумева
размену обавеза по
основу овог
уговора
деноминованих у
кинеским јуанима
за одговарајућу
вредност
деноминовану у
еврима.
Прихваћен је
Годишњи извештај
о раду буџетске
инспекције за
2020. годину.

/

/

Да

/

121

54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13,
142/14, 68/15-др.
закон, 103/15,
99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19
и 149/20).
130

Закључак 05 Број: 48-2900/2021
од 1. априла 2021. године

131

Закључак
05
Број:
482898/2021од 1. априла 2021.
године

Члан 10. став 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 10. став 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Прихваћен је
Извештај са
преговора са
Међународном
банком за обнову и
развој у вези са
одобравањем
Програмског зајма
за развојне
политике 39 за
ефикасност јавног
сектора и зелени
опоравак.

/

/

Да

/

Прихваћен је
Извештај са
преговора са
Француском
агенцијом за развој
у вези са
одобравањем зајма
за Пројекат
модернизације
железничког
сектора у Србији
применом
вишефазног
програмског
приступа.

/

/

Не

Није планирано
Планом рада Владе
за 2021. годину,
али је планирано
Законом о буџету
за 2021. годину
(„Службени
гласник Републике
Србије”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21).

122

132

Закључак 05 Број: 48-2895/2021
од 1. априла 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

133

Закључак 05 Број: 48-2896/2021
од 1. априла 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

134

Закључак 05 Број: 48-3143/2021
од 8. априла 2021. године

135

Закључак 05 Број: 48-3140/2021
од 8. априла 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14-

Усвојен је Нацрт
уговора о
изменама и
допунама бр. 7
Финансијског
уговора између
Републике Србије
и Европске
инвестиционе
банке „Зајам за
општинску и
регионалну
инфраструктуру
Б”.
Усвојен је Нацрт
Уговора о измени
одређених
квалификованих
финансијских
уговора, између
Републике Србије,
коју заступа
Министарство
финансија и Bank
of America Merrill
Lynch.
Прихваћен је
Нацрт споразума о
накнади за честог
издаваоца између
Републике Србије
и Standard & Рoor’s
рејтинг агенције.

/

/

Не

Анексе споразума
о зајмовима није
могуће предвидети
Планом рада
Владе.

/

/

Не

Измена уговора
како би се
омогућили
спровођење хеџинг
трансакција.

/

/

Не

Промена услова
пословања рејтинг
агенције.

Прихваћен је
Нацрт писма о
обнови уговора о
накнади између
Републике Србије
и Fitch рејтинг
агенције.

/

/

Не

Промена услова
пословања рејтинг
агенције.

123

УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
136

Закључак
05
Број:
0213199/2021 од 15. априла 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

137

Закључак
05 Број: 0213344/2021 од 15. априла 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

138

Закључак
05
Број:
0213380/2021 од 15. априла 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12,7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон).

139

Закључак
05
Број:
3373197/2021 од 15. априла 2021.
године

Члан 3. Закона о
потврђивању
Конвенције о
поједностављењу
формалности у
трговини робом
(„Службени
гласник РС -

Прихваћен је
Извештај о
реализацији
Пословног планa
за унапређење
организације и
рада царинске
службе
Министарства
финансија за 2020.
годину.
Прихваћен је
Извештај о
реализацији Плана
рада за развој и
коришћење
електронских
система царинске
службе
Министарства
финансија за 2020.
годину.
Прихваћен је
Извештај о раду
Мреже за борбу
против превара и
управљање
неправилностима у
поступању са
финансијским
средствима
Европске уније за
период јануар март 2021. године.
Прихваћени су
технички прописи
садржани у
Одлуци број
1/2018 Заједничког
одбора ЕУ и
земаља
заједничког

/

/

Не

Приватању
Извештаја о
реализацији
Пословног плана
за унапређење
организације и
рада Министарства
финансија за 2020.
годину.

/

/

Не

Реализацијa Плана
рада за развој и
коришћење
електронских
система царинске
службе
Министарства
финансија за 2020.
годину.

/

/

Да

/

/

/

Не

Поједностављење
транзита које се
односи на
употребу
електронског
транспортног
документа као
транзитне
124

140

Закључак
05
Број:
3373200/2021 од 15. априла 2021.
године

Међународни
уговори”, број
13/15) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 3. Закона о
потврђивању
Конвенције о
заједничком
транзитном
поступку
(„Службени
гласник РС Међународни
уговори”, број
13/15) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

транзита од 4.
децембра 2018.
године, у вези са
позивом упућеним
Уједињеном
Краљевству да
приступи
Конвенцији од 20.
маја 1987. године о
поједностављењу
формалности у
трговини робом.
Прихваћени су
технички прописи
садржани у
Одлуци број
1/2018 Заједничког
одбора ЕУ и
земаља
заједничког
транзита од 4.
децембра 2018.
године у вези са
позивом упућеним
Уједињеном
Краљевству да
приступи
Конвенцији од 20.
маја 1987. године о
заједничком
транзитном
поступку, у
Одлуци број
2/2018 Заједничког
одбора ЕУ и
земаља
заједничког
транзита од 4.
децембра 2018.
године, којом се
мења Конвенција
од 20. маја 1987.
године о
заједничком
транзитном

декларације за
ваздушни
саобраћај.

/

/

Не

Поједностављење
формалности у
трговини робом.

125

141

Закључак
05
Број:
0213505/2021 од 22. априла 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(,,Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

142

Закључак
05
Број:
3373626/2021 од 22. априла 2021.
године

Чл. 6. и 18. Закона
о закључивању и
извршавању
међународних
уговора
(„Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 -

поступку и у
Одлуци број
1/2019 Заједничког
одбора ЕУ и
земаља
заједничког
транзита од 4.
децембра 2019.
године, којом се
мења Конвенција
од 20. маја 1987.
године о
заједничком
транзитном
поступку.
Прихваћен је
Извештај o раду
Kомисије за израду
предлога о
утврђивању права
на исплату девизне
штедње до 31.
марта 2021.
године.

Утврђена је
Основа за
прихватање измена
и допуна 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34 и 35
Царинске
конвенције о
међународном
превозу робе на
основу исправе
МДП (карнет TIR).

/

/

Не

/

/

Не

У складу са чл. 22.
став 2. Пословника
Владе, а у вези са
тачком 8. Одлуке о
образовању
Комисије за израду
предлога о
утврђивању права
на исплату девизне
штедње
(„Службени
гласник PC”, број
59/18, 33/19, 8/20 и
11/21), којом је
одређено да
Комисија подноси
Влади извештаје о
свом раду.
Измена TIR
Конвенције.
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исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
143

Закључак 05 Број: 48-3888/20211 од 28. априла 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

144

Закључак
05
Број:
4203959/2021 од 6. маја 2021.
године

Члан 24. став 1.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Прихваћен је
Извештај о
плаћеним
накнадама на
неповучена
средства у 2020.
години по основу
пројектних и
програмских
зајмова одобрених
Републици Србији
од стране
међународних
финансијских
организација,
других страних
кредитора и
пословних банака,
као и по oснову
издатих државних
гаранција.
Утврђена је
Основа за давање
гаранције
Републике Србије
у корист Banca
Intesa AD Beograd
за измиривање
обавеза Јавног
предузећа
„Србијагас” Нови
Сад, по основу
уговора о кредиту
ради гасификације
Колубарског
округа и изградње
разводног гасовода
Београд – Ваљево
– Лозница.

/

/

Да

/

/

/

Не

У складу са
Законом о буџету
за 2021. годину
(„Службени
гласник Републике
Србије”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21).
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145

Закључак
05
Број:
4203945/2021-1 од 6. маја 2021.
године

Члан 24. став 1.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

146

Закључак
05
Број:
4203949/2021-1 од 6. маја 2021.
године

Члан 24. став 1.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон).

Утврђена је
Основа за давање
гаранције
Републике Србије
у корист ОТР
banka Srbija AD
Novi Sad за
измиривање
обавеза Јавног
предузећа
„Србијагас” Нови
Сад, по основу
уговора о
дугорочном
кредиту за
изградњу
разводног гасовода
Лесковац - Врање.
Утврђена је
Основа за давање
гаранције
Републике Србије
у корист ОТР
banka Srbija AD
Novi Sad за
измиривање
обавеза Јавног
предузећа
„Србијагас” Нови
Сад, по основу
уговора о
дугорочном
кредиту ради
гасификације
Борског и
Зајечарског округа
и изградње
разводног гасовода
Параћин - Бољевац
- Рготина Неготин - Прахово.

/

/

Не

У складу са
Законом о буџету
за 2021. годину
(„Службени
гласник Републике
Србије”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21).

/

/

Не

У складу са
Законом о буџету
за 2021. годину
(„Службени
гласник Републике
Србије”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21).
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147

Закључак
05
Број:
4204080/2021-1 од 6. маја 2021.
године

148

Закључак
05
Број:
4204078/2021 од 6. маја 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), а у вези
са чланом 12.
Закона о
утврђивању друге
гарантне шеме као
мера додатне
подршке привреди
услед продуженог
негативног утицаја
пандемије болести
COVID-19
изазване вирусом
SARS-CоV-2
(„Службени
гласник РС”, број
40/21).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон), а у вези
са чланом 12.
Закона о
утврђивању
гарантне шеме као
мера подршке
привреди за
ублажавање
последица
пандемије болести
COVID-19

Влада је усвојила
Нацрт уговора о
гаранцији
Републике Србије
за кредитирање
привреде услед
продуженог
негативног утицаја
пандемије болести
COVID-19
изазване вирусом
SARS-CоV-2.

/

/

Не

Kако би се
омогућило
ублажавање
економских и
финансијских
последица
насталих услед
пандемије COVID19 изазване
вирусом SARSCoV-2 био је
неопходан
наставак
предузетих мера
подршке привреди
које имају за циљ
повећање
ликвидности
привредних
субјеката.

Влада је усвојила
Нацрт анекса 2
Основног уговора
о гаранцији
Републике Србије
за кредитирање
привреде с циљем
ублажавања
негативних
последица
пандемије болести
COVID-19
изазване вирусом
SARS-CoV-2.

/

/

Не

Kако би се
омогућило
ублажавање
економских и
финансијских
последица
насталих услед
пандемије COVID19 изазване
вирусом SARSCoV-2 био је
неопходан
наставак
предузетих мера
подршке привреди
које имају за циљ
повећање
ликвидности
привредних
субјеката.
129

149

Закључак 05 Број: 48-4069/20211 од 6. маја 2021. године

150

Закључак
05
Број:
0214146/2021 од 12. маја 2021.
године

изазване вирусом
SARS-CoV-2
(„Службени
гласник PC”, бр.
153/20 и 40/21).
Члан 10. став 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 72. став 2.
Закона о обавезном
осигурању у
саобраћају
(„Службени
гласник РС”, бр.
51/09, 78/11,
101/11, 93/12 и
7/13 - УС) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18 др.закон).

Прихваћен је
Извештај са
преговора са
Француском
агенцијом за развој
у вези са
одобравањем
Програмског зајма
за јавне политике Урбане средине
отпорне на
климатске
промене.

/

/

Не

Није планирано
Планом рада Владе
за 2021. годину,
али је планирано
Законом о буџету
за 2021. годину
(„Службени
гласник Републике
Србије”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21).

Прихваћен је
Извештај о
вршењу јавних
овлашћења за
2020. годину
Удружења
осигуравача
Србије.

/

/

Не

Одребом члана 72.
став 2. Закона о
обавезном
осигурању у
саобраћају,
прописано је да
Удружење подноси
Влади годишњи
извештај о вршењу
јавних овлашћења
најкасније до 31.
марта текуће
године за
претходну годину.
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151

Закључак 05 Број: 42-4302/2021
од 12. маја 2021. године

152

Закључак 05 Број: 0214298/2021-3 од 20. маја 2021.
године

153

Закључак 05 Број: 3374454/2021-1 од 20. маја 2021.
године

Члан 10. ст. 1. и 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Утврђена је
Oснова за вођење
преговора са
Европском
инвестиционом
банком у вези са
одобравањем зајма
за пројекат Гасни
интерконектор
Ниш Димитровград Бугарска
(граница).

/

/

Да

/

Прихваћен је
Програм
трансформације
Пореске управе за
период 2021 2025. године.

/

/

Да

/

Прихваћен је текст
Одлуке
Заједничког
комитета
Споразума о
слободној
трговини у
Централној Европи
о успостављању
заједничког лога за
овлашћене
привредне субјекте
CEFTA страна.

/

/

Не

Прихватање
Нацрта одлуке
Заједничког
комитета
Споразума о
слободној
трговини у
Централној Европи
о пружању
података.
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154

Закључак 05 Број: 0184528/2021-1 од 20. маја 2021.
године

Члан 26. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора
(„Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14
и 30/18 - др. закон).

155

Закључак 05 Број: 0184512/2021-1 од 20. маја 2021.
године

Члан 26. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора
(„Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Прихваћен је текст
Измене Споразума
о пољопривредним
производима
између Републике
Србије и
Швајцарске
Конфедерације,
закљученог у
складу са чланом
6. став 2.
Споразума о
слободној
трговини између
Републике Србије
и држава EFTA
(„Службени
гласник РС Међународни
уговори”, бр. 6/10
и 19/15).
Прихваћен је текст
Измене Споразума
о пољопривредним
производима
између Републике
Србије и
Краљевине
Норвешке,
закљученог у
складу са чланом
6. став 2.
Споразума о
слободној
трговини између
Републике Србије
и држава EFTA
(„Службени
гласник РС –
Међународни
уговори”, бр. 6/10
и 19/15).

/

/

Не

Измена Споразума
о трговини
пољопривредним
производима
између Швајцарске
Конфедерације и
Републике Србије.

/

/

Не

Измена Споразума
о трговини
пољопривредним
производима
између Краљевине
Норвешке и
Републике Србије.

132

156

Закључак 05 Број: 0184515/2021-1 од 20. маја 2021.
године

Члан 26. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора
(„Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

157

Закључак 05 Број: 3374882/2021-2 од 26. маја 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Прихваћен је текст
Измене Споразума
о пољопривредним
производима
између Републике
Србије и Исланда,
закљученог у
складу са чланом
6. став 2.
Споразума о
слободној
трговини између
Републике Србије
и држава EFTA
(„Службени
гласник РС –
Међународни
уговори”, бр. 6/10
и 19/15).
Утврђена је
Предлог
преговарачке
позиције
Републике Србије
за Међувладину
конференцију о
приступању
Републике Србије
Европској унији за
Поглавље 16 Опорезивање.

/

/

Не

Измена Споразума
о трговини
пољопривредним
производима
између Исланда и
Републике Србије.

/

/

Не

Припрема прилога
за преговарачку
позицију
Републике Србије
за Поглавље 16 Опорезивање.
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158

Закључак 05 Број: 4204911/2021 од 27. маја 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), а у вези
са чланом 12.
Закона о
утврђивању
гарантне шеме као
мера подршке
привреди за
ублажавање
последица
пандемије болести
COVID-19
изазване вирусом
SARS-CоV-2
(„Службени
гласник РС”, бр.
153/20 и 40/21).

Усвојен је Нацрт
анекса Основног
уговора о
гаранцији
Републике Србије
за кредитирање
привреде с циљем
ублажавања
негативних
последица
пандемије болести
COVID-19
изазване вирусом
SARS-CoV-2, као
последица
интеграције OTP
banke Srbija a.d.
Beograd и
Vojvođanske banke
akcionarsko društvo,
Novi Sad, који
закључују
Република Србија,
Народна банка
Србије и OTP
banka Srbija a.d.
Novi Sad.

/

/

Не

Kако би се
омогућило
ублажавање
економских и
финансијских
последица
насталих услед
пандемије COVID19 изазване
вирусом SARSCoV-2 био је
неопходан
наставак
предузетих мера
подршке привреди
које имају за циљ
повећање
ликвидности
привредних
субјеката.
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159

Закључак 05 Број: 4224891/2021 од 27. маја 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Влада се сагласила
да, у складу са
Решењем
Привредног суда у
Београду 4. Ст.
77/2010 од 31. јула
2020. године, које
је постало
правоснажно дана
12. августа 2020.
године, а којим
решењем је
одређена завршна
деоба стечајне
масе стечајног
дужника
Југословенска
извозна и кредитна
банка а.д. Београд у стечају,
потраживања
највећег повериоца
Републике Србије
– Министарства
финансија, укупне
бруто вредности
2.508.062.565,51
динара, чија
процењена
вредност, на дан
30. јуна 2019.
године износи
23.374.212,00
динара, буду
пренета Агенцији
за осигурање
депозита, у циљу
реализације
поступака наплате
потраживања у име
и за рачун
Републике Србије.

/

/

Не

У складу са својим
надлежностима
дефинисаним
одредбама члана
27. Закона о
Агенцији за
осигурање
депозита, Агенција
обавља послове
реализације
поступака наплате
потраживања
преузетих у име и
за рачун Републике
Србије,
укључујући и
Аутономну
покрајину
Војводину.
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160

Закључак 05 Број: 3375064/2021 од 28. маја 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон).

Усвојен је
Преговарачка
позиција
Републике Србије
за Међувладину
конференцију о
приступању
Републике Србије
Европској унији за
Поглавље 16 Опорезивање.

/

/

Не

Припрема прилога
за преговарачку
позицију
Републике Србије
за Поглавље 16 Опорезивање.

161

Закључак 05 Број: 48-5209/2021
од 3. јуна 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

/

/

Не

Потреба за
доношењем
одлуке настала је
након усвајања
плана рада.
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Закључак 05 Број: 4225166/2021 од 3. јуна 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Усвојен је текст
Изјаве о програму,
којим се од
Међународног
монетарног фонда
тражи одобрење
новог
макроекономског и
програма
структурних
реформи
подржаног
Инструментом за
координацију
политика.
(Policy
Coordination
Instrument), за
период од 30
месеци.
Усвојен је Нацрт
уговора о
купопродаји злата
између Републике
Србије и Народне
банке Србије,
којим се даје
сагласност да се из
својине Републике
Србије отуђи злато
које је постало
јавна својина
након окончања
стечајног поступка

/

/

Не

Потреба за
доношењем
одлуке настала је
након усвајања
плана рада.

136

163

Закључак 05 Број: 48-5156/2021
од 3. јуна 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

164

Закључак 05 Број: 48-5158/2021
од 3. јуна 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

над стечајним
дужником
„ЈУГОСКАНДИК
ДДˮ у стечају,
Београд.
Усвојен је Нацрт
писма којим се
потврђује да зајам
за Erste Bank a.d.
Novi Sad и SLeasing d.o.o.
Beograd за мала и
средња предузећа,
предузећа средње
тржишне
капитализације и
друге приоритете,
спада у делокруг
Оквирног
споразума између
Републике Србије
и Европске
инвестиционе
банке, којим се
регулишу
активности ЕИБ у
Републици Србији,
потписаног 11.
маја 2009. године.
Утврђена је
Основа за вођење
преговора са
Европском
инвестиционом
банком у вези са
одобравањем зајма
за Пројекат
подршке привреди.

/

/

Не

Потврђивање од
стране Владе да
пројекти спадају
под Оквирни
споразум, које
спроводе правни
субјекти на
територији
Републике Србије
и који не
представљају
задужење
Републике Србије,
није могуће
планирати Планом
рада Владе.

/

/

Да

/
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Закључак 05 Број: 485444/2021од 11. јуна 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон), а у вези
са чланом V
Статута
Међународног
монетарног фонда
(„Службени лист
СФРЈ”, број 48/68,
„Службени лист
СФРЈ Међународни
уговори”, бр. 14/77
и 1/92, „Службени
лист СРЈ Међународни
уговори”, број 4/02
и „Службени
гласник РС Међународни
уговори”, бр.
105/09 и 2/12).
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Закључак 05 Број: 4045438/2021 од 11. јуна 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Влада се сагласила
да средства
акумулирана по
основу механизма
дељења
оптерећења међу
земљама
чланицама
Међународног
монетарног фонда
због неизмирених
финансијских
обавеза појединих
земаља, која би
припала
Републици Србији
на име учешћа у
расподели, буду
пренета на
Административни
рачун Судана у
износу од
4.430.000
специјалних права
вучења, у складу
са одлуком Одбора
извршних
директора
Међународног
монетарног фонда
од 10. маја 2021.
године
(EBS/21/39).
Усвојен је Нацрт
оквирног
споразума о
пружању услуга
правног
саветовања и
заступања у вези са
емитовањем и
откупом обвезница
Републике Србије
на међународном
финансијском

/

/

Не

Одбор извршних
директора
Међународног
монетарног фонда
(ММФ) подржао је
10. маја 2021.
године одобравање
финансијског
пакета за Судан у
циљу измирења
доцњи и олакшања
отплате дуга ове
земље.
Предложени
финансијски пакет
ослања се на
широку глобалну
подршку,
засновану на
доприносима
земаља чланица
ММФ-а у виду
донација и
средствима
интерних извора
ММФ-а.

/

/

Да

/
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тржишту између
Владе Републике
Србије и White &
Case LLP.
167

Закључак 05 Број: 485507/2021-1 од 11. јуна 2021.
године

Члан 10. став 3.
Закона о јавном
дугу (,,Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

168

Закључак 05 Број: 4005452/2021 од 11. јуна 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Прихваћен је
Извештај са
преговора са
JPMORGAN Chasе
Bank, N.A., London
Branch, J.P. Morgan
AG и Извозном
кредитном
агенцијом Велике
Британије (UKEF)
у вези са
одобравањем
кредита за
финансирање
Пројекта изградње
инфраструктурног
коридора аутопута
Е-761, деоница
Појате - Крушевац
- Адрани Прељина (Чачак),
са регулацијом
река и изградњом
телекомуникацион
е инфраструктуре
дуж коридора
аутопута „Моравски
коридор”.
Прихваћен је
Извештај о
спровођењу
Програма реформе
управљања јавним
финансијама за
2020. годину.

/

/

Да

/

/

/

Да

/
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Закључак 05 Број: 0215363/2021 од 11. јуна 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. зaкoн), а у вези
са чланом 21. и
чланом 23. став 3.
Закона о Агенцији
за осигурање
депозита
(„Службени
гласник РС”, бр.
14/15 и 51/17).

170

Закључак 05 Број: 0215238/2021 од 11. јуна 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон), а у вези
са чланом 261.
Закона о тржишту
капитала
(„Службени
гласник РС”, бр.
31/11, 112/15,
108/16, 9/20 и
153/20).

Прихваћен је
Извештај о раду
Агенције за
осигурање
депозита за 2020.
годину и Годишњи
финансијски
извештај Агенције
за осигурање
депозита за 2020.
годину са
Извештајем
спољног ревизора
о обављеној
ревизији
финансијских
извештаја
Агенције за
осигурање
депозита на дан 31.
децембар 2020.
године.
Влада се упознала
са Извештајем о
раду Комисије за
хартије од
вредности и
кретањима на
тржишту капитала
у периоду јануара децембар 2020.
године.

/

/

Не

У складу са чланом
21. и чланом 23.
став 3. Закона о
Агенцији за
осигурање
депозита
(„Службени
гласник РС”, бр.
14/15 и 51/17),
Агенција најмање
једном годишње
подноси извештај о
свом раду
Народној
скупштини, преко
Владе, и Народној
банци Србије.

/

/

Не

Одредбама члана
261. Закона о
тржишту капитала,
прописано је да je
Комисија дужна
да, једном у шест
месеци,
информише Владу
о свом раду и
кретањима на
тржишту капитала
с
документационом
основом.
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Закључак 05 Број: 3375654/2021 од 16. јуна 2021.
године

172

Закључак 05 Број: 4205968/2021 од 24. јуна 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 23. став 1.
Закона о девизном
пословању
(„Службени
гласник РС”, бр.
62/06, 31/11,
119/12, 139/14 и
30/18) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18др. закон), а у вези
са тачком 5.
Одлуке о условима
под којима и
начину на који
резиденти могу
одобравати
финансијске
зајмове
нерезидентима и
давати јемства и
друга средства
обезбеђења по
кредитним
пословима са
иностранством и
кредитним
пословима између
нерезидената

Прихваћен је текст
Одлуке
Заједничког
комитета
Споразума о
слободној
трговини у
Централној Европи
о признавању
AEOS програма.
Влада се сагласила
да привредно
друштво „Телеком
Србија” а.д,
Београд, као
резидент и
већински власник
нерезидента МТЕЛ д.о.о,
Подгорица, Црна
Гора, може дати
средства
обезбеђења у
корист резидента
Агроиндустријске
комерцијалне
банке „АИК
Банка” а.д.
Београд, а по
основу кредитног
посла са
иностранством
између
нерезидента МТЕЛ
д.о.о, Подгорица,
Црна Гора, као
кредитног дужника
и резидента
Агроиндустријске
комерцијалне
банке „АИК
Банка” а.д.
Београд, као
кредитора,
односно по основу

/

/

Не

Успостављање
заједничког АЕО
лога за овлашћене
привредне субјекте
ЦЕФТА страна.

/

/

Не

Ради реализације
трансакције
резидент - јавно
предузеће и правно
лице са државним
капиталом може
извршити
трансакцију
(прецизно
наведену у колони
„Опис“ ) уз
претходно
прибављену
сагласност Владе.
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(„Службени
гласник РС”, бр.
32/18, 122/20 и
3/21).

173

Закључак 05 Број: 48-5945/2021
од 24. јуна 2021. године

Члан 10. ст. 1. и 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

174

Закључак 05 Број: 48-5944/2021
од 24. јуна 2021. године

Члан 10. ст. 1. и 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Уговора о кредиту
у износу од
10.000.000 евра, и
то следећа
средства
обезбеђења: уговор о јемству; пет бланко меница
са меничним
овлашћењем.
Утврђена је
Oснова за вођење
преговора са
Европском банком
за обнову и развој
у вези са
одобравањем зајма
за Пројекат замене
котлова на угаљ.

Утврђена је
Oснова за вођење
преговора са
Банком за развој
Савета Европе у
вези са
одобравањем
пројектног зајма Студентско
становање.

/

/

Да

/

/

/

Да

/
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175

Закључак 05 Број: 4226215/2021 од 1. јула 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(,,Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), а у вези
са чланом 3.
Уредбе о општим
условима за
емисију и продају
дугорочних
државних хартија
од вредности на
међународном
финансијском
тржишту
(„Службени
гласник РС”, број
4/13) и тачком 5.
Одлуке о
утврђивању
критеријума за
избор банака које
ће вршити услуге
куповине и продаје
и друге
финансијске
услуге у вези са
дугорочним
државним
хартијама од
вредности
емитованих на
међународном
финансијском
тржишту
(„Службени
гласник РС”, број
118/20).

Изабране су
Deutsche Bank AG
London Branch, J.P.
Morgan
Securities plc, BNP
Paribas, Citi Global
Markets Limited и
Raiffeisen Bank
International Group
да врше услуге
куповине и продаје
и друге
финансијске
услуге у вези са
дугорочним
државним
хартијама од
вредности
емитованих на
међународном
финансијском
тржишту у 2021.
години у оквиру
успостављеног
ГМТН програма.

/

/

Не

Предметним
закључком се врши
избор Deutsche
Bank AG London
Branch, J.P. Morgan
Securities plc, BNP
Paribas, Citi Global
Markets Limited и
Raiffeisen Bank
International Group
да врше услуге
куповине и продаје
и друге
финансијске
услуге у вези са
дугорочним
државним
хартијама од
вредности
емитованих на
међународном
финансијском
тржишту у 2021.
години у оквиру
успостављеног
ГМТН програма,
које су доставиле
одговарајуће
понуде за вршење
наведених услуга.
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176

Закључак 05 Број: 48-6209/2021
од 1. јула 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник PC”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Усвојен је Нацрт
писма о
ангажовању
између Републике
Србије и Deutsche
Bank (China) Co.
Ltd. Beijing Branch.

/

/

Не

177

Закључак 05 Број: 48-6213/2021
од 1. јула 2021. године

Усвојен је Нацрт
писма о
ангажовању
између Републике
Србије и UniCredit
Bank AG и BNP
Paribas.

/

/

Не

178

Закључак 05 Број: 48-5982/2021
од 1. јула 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник PC”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

/

/

Не

179

Закључак 05 Број: 4836482/2021 од 9. јула 2021.
године

Усвојен је Нацрт
ИСДА 2002
Оквирног уговора
и Нацрт прилога
ИСДА 2002
Оквирног уговора,
између Републике
Србије, коју
заступа
Министарство
финансија и
Citibank Europe
Plc.
Прихваћен је
Извештај о
потреби укидања
електронског
локатора као
царинског
обележја.

/

/

Не

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Писмо о
ангажовању
Deutsche Bank
(China) Co. Ltd.
Beijing Branch за
финансирање
изградање депоа у
оквиру пројекта
изградње
београдског
метроа.
Ангажовање
банака UniCredit
Bank AG и BNP
Paribas за
финасирање
пројекта
централног
канализационог
система града
Београда.
Закључење ИСДА
2002 Оквирног
уговора са Citibank
Europe Plc.ради
спровођења хеџинг
трансакција.

Укидање
електронског
локатора као
царинског
обележја.
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180

Закључак 05 Број: 0236340/2021 од 9. јула 2021.
године

181

Закључак 05 Број: 0216337/2021 од 9. јула 2021.
године

182

Закључак 05 Број: 4206745/2021 од 23. јула 2021.
године

Члан 19. став 2.
Закона о
Националној
корпорацији за
осигурање
стамбених кредита
(„Службени
гласник РС”, број
55/04) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 17. став 2.
Закона о
Националној
корпорацији за
осигурање
стамбених кредита
(„Службени
гласник РС”, број
55/04) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 33. став 5.
Закона о девизном
пословању
(„Службени
гласник РС”, бр.
62/06, 31/11,
119/12, 139/14 и
30/18) и члан 43.
став 3. Закона о

Прихваћен је
Извештај о
пословању
Националне
корпорације за
осигурање
стамбених кредита
за период од 1.
јануара до 31.
децембра 2020.
године.

/

/

Не

Одредбама члана
19. став 1. Закона о
Националној
корпорацији за
осигурање
стамбених кредита,
прописано је да
Управни одбор
НКОСК-а подноси
извештај о
пословању
НКОСК-а сваких
шест месеци.

Влада се упознала
са Извештајем о
резултатима
извршеног надзора
за период од 1.
јануара 2020. до
31. децембра 2020.
године, који је
донео Надзорни
одбор Националне
корпорације за
осигурање
стамбених кредита.

/

/

Не

Одредбама члана
17. став 2. Закона о
Националној
корпорацији за
осигурање
стамбених кредита,
утврђено је да
Надзорни одбор
Корпорације,
најмање два пута
годишње, подноси
Влади извештај о
резултатима
извршеног
надзора.

Влада се сагласила
да ЈугоимпортСДПР ЈП Београд,
као поверилац,
изврши наплату од
другог
нерезидента, а не
од нерезидента од
кога потражује,

/

/

Не

Ради реализације
трансакције
резидент - јавно
предузеће и правно
лице са државним
капиталом може
извршити
трансакцију
(прецизно
145

Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

183

Закључак 05 Број: 0216943/2021 од 23. јула 2021.
године

Члан 11. став 4.
Закона о
слободним зонама
(„Службени
гласник РС”, број
62/06) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

односно наплату
од ASIA
BROTHERS
GROUP PTE. LTD,
Република
Сингапур, као
новог дужника,
уместо од
MYANMAR
CONSULTANCY
COMPANY
LIMITED,
Република
Мјанмарска Унија,
као старог
дужника, ради
делимичне,
авансне наплате
потраживања по
основу текућег
посла са
иностранством,
односно извоза
робе, у укупном
износу од
399.970,00 евра
Прихваћен је
Извештај о
пословању
слободних зона у
Републици Србији
за 2020. годину.

наведену у колони
„Опис“) уз
претходно
прибављену
сагласност Владе.

/

/

Да

/

146

184

Закључак 05 Број: 0216805/2021 од 23. јула 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05,71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18др.закон).

185

Закључак 05 Број: 48-6547/2021
од 23. јула 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(,,Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18др. закон).

186

Закључак 05 Број: 0186986/2021 од 23. јула 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Прихваћен је
Извештај о раду
Мреже за борбу
против превара и
управљање
неправилностима у
поступању са
финансијским
средствима
Европске уније за
период април - јун
2021. године.
Усвојен је текст
Уговора о
изменама и
допунама број 1
уговора о
зајмовима
закључених између
Владе Републике
Србије и кинеске
Export - Import
банке.
Усвојен је текст
Меморандума о
разумевању о
сарадњи на
олакшању увоза,
извоза и кретања
робе на Западном
Балкану.

/

/

Да

/

/

/

Не

Анексе споразума
о зајмовима није
могуће предвидети
Планом рада
Владе.

/

/

Не

Потребе даљег
продубљивања
регионалног
економског
простора
применом
економског
простора
применом четири
слободе ЕУ
слободе ЕУ на
Западном Балкану.
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187

Закључак 05 Број: 48-7120/2021
од 29. јула 2021. године

188

Закључак 05 Број: 4247118/2021-1 од 29. јула 2021.
године

189

Закључак 05 Број: 42-7042/2021
од 29. јула 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник PC”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), а у вези
са чланом 7. став 1.
Уредбе о општим
условима за
емисију и продају
дугорочних
државних хартија
од вредности на
међународном
финансијском
тржишту
(„Службени
гласник РС”, број
4/13).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Усвојен је Нацрт
писма о
ангажовању
између Републике
Србије и Deutsche
Bank AG, London
Branch, BNP
Paribas, Citigroup
Global Markets
Limited, J.P.
Morgan Securities
plc и Raiffeisen
Bank International
AG.

/

/

Не

Емитовање
еврообвезница РС
на међународном
финансијском
тржишту.

Усвојен је Нацрт
писма о
ангажовању
даваоца независног
мишљења за
издавање зелених
обвезница.

/

/

Не

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

Усвојен је Нацрт
изјаве Unicredit
Bank Srbija A.D.
Beograd о
одрицању и
измени уговорних
услова из Уговора
Бр. РЛ 0620/20.

/

/

Не

За издавање
зелених
еврообвезница на
међународном
финансијском
тржишту
неопходно
презентовати
инвеститорима
независно
мишљење
квалификованих
институција.
Ради реализације
повлачења
кредитних
средстава
Зајмодавац
Unicredit Bank
Srbija A.D. Beograd
се сагласила са да
се измене уговорни
148

УС, 44/14 и 30/18др. закон).
190

Закључак 05 Број: 4017045/2021 од 29. јула 2021.
године

191

Закључак 05 Број: 4247119/2021 од 29. јула 2021.
године

Члан 76. ст. 1. и 3.
Закона о
буџетском систему
(„Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13,
142/14, 68/15-др.
закон, 103/15,
99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19
и 149/20) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), а у вези
са чланом 41. став
3. Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20).

услова из Уговора
Бр. РЛ 0620/20.
Усвојен је
Извештај о
извршењу буџета
Републике Србије
за период од 1.
јануара до 30. јуна
2021. године.

/

/

Да

/

Прихваћен је
Извештај о јавном
дугу за 2020.
годину.

/

/

Да

/
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192

Закључак 05 Број: 02-7836/2021
од 26. августа 2021. године

193

Закључак 05 Број: 487834/2021од 26. августа 2021.
године

194

Закључак 05 Број: 487835/2021-1 од 26. августа
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник PC”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон) и члан 5.
Уредбе о општим
условима за
емисију и продају
дугорочних
државних хартија
од вредности на
међународном
финансијском
тржишту
(„Службени
гласник РС”, број
4/13).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Члан 23. став 1.
Закона о девизном
пословању
(„Службени
гласник РС”, бр.
62/06, 31/11,
119/12, 139/14 и
30/18) и члан 43.

Република Србија
планира да изврши
емисију
дугорочних
државних хартија
од вредности на
међународном
финансијском
тржишту.

/

/

Да

/

Усвојен је Нацрт
уговора о набавци
услуге о пружању
услуга правног
саветовања и
заступања у вези са
емитовањем
обвезница
Републике Србије
на међународном
финансијском
тржишту, између
Владе Републике
Србије и White &
Case LLP.
Влада се сагласила
да привредно
друштво „Телеком
Србија” а.д,
Београд, као
резидент и
већински власник
нерезидента –

/

/

Да

/

/

/

Не

Ради реализације
трансакције
резидент - јавно
предузеће и правно
лице са државним
капиталом може
извршити
трансакцију
150

став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18 др. закон), а у вези
са тачком 5.
Одлуке о условима
под којима и
начину на који
резиденти могу
одобравати
финансијске
зајмове
нерезидентима и
давати јемства и
друга средства
обезбеђења по
кредитним
пословима са
иностранством и
кредитним
пословима између
нерезидената
(„Службени
гласник РС”, бр.
32/18, 122/20 и
3/21).
195

Закључак 05 Број: 487833/2021-1 од 26. августа
2021. године

Члан 23. став 1.
Закона о девизном
пословању
(„Службени
гласник РС”, бр.
62/06, 31/11,
119/12, 139/14 и
30/18) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,

МТЕЛ д.о.о,
Подгорица, Црна
Гора, може дати
средство
обезбеђења у
корист
нерезидента –
Црногорске
комерцијалне
банке а.д,
Подгорица, Црна
Гора, а по основу
кредитног посла
између
нерезидената
МТЕЛ д.о.о,
Подгорица, Црна
Гора, као
кредитног дужника
и Црногорске
комерцијалне
банке а.д,
Подгорица, Црна
Гора, као
кредитора,
односно по основу
Уговора о кредиту
у износу од
8.500.000 евра, и то
бланко меницу са
меничним
овлашћењем.
Влада се сагласила
да привредно
друштво „Телеком
Србија” а.д,
Београд, као
резидент и
већински власник
нерезидента –
МТЕЛ д.о.о,
Подгорица, Црна
Гора, може дати
средство
обезбеђења у

(прецизно
наведену у колони
„Опис“) уз
претходно
прибављену
сагласност Владе.

/

/

Не

Ради реализације
трансакције
резидент - јавно
предузеће и правно
лице са државним
капиталом може
извршити
трансакцију
(прецизно
наведену у колони
„Опис“) уз
претходно

151

196

Закључак 05 Број: 4007619/2021-2 од 26. августа
2021. године

65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), а у вези
са тачком 5.
Одлуке о условима
под којима и
начину на који
резиденти могу
одобравати
финансијске
зајмове
нерезидентима и
давати јемства и
друга средства
обезбеђења по
кредитним
пословима са
иностранством и
кредитним
пословима између
нерезидената
(„Службени
гласник РС”, бр.
32/18, 122/20 и
3/21).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), а у вези
са чланом 83. став
3. Закона о
буџетском систему
(„Службени
глaсник РСˮ, бр.
54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13,

корист резидента –
ОТП банке а.д,
Нови Сад, а по
основу кредитног
посла са
иностранством
између
нерезидента –
МТЕЛ д.о.о,
Подгорица, Црна
Гора, као
кредитног дужника
и резидента – ОТП
банке а.д, Нови
Сад, као
кредитора,
односно по основу
Уговора о кредиту
у износу од
10.000.000 евра, и
то пет бланко
меница са
меничним
овлашћењима.
Прихваћена је
Консолидовани
годишњи извештај
за 2020. годину о
стању интерне
финансијске
контроле у јавном
сектору у
Републици Србији.

прибављену
сагласност Владе.

/

/

Да

/

152

142/14, 68/015-др.
закон, 103/15,
99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19
и 149/20).
197

Закључак 05 Број: 0217477/2021 од 26. августа 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(,,Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и
30/18-др. закон).

Прихваћен је
Извештај o раду
Kомисије за израду
предлога о
утврђивању права
на исплату девизне
штедње до 30. јуна
2021. године.

/

/

Не

198

Закључак 05 Број: 48-8016/2021
од 2. септембра 2021. године

Члан 24. Закона о
јавном дугу
(„Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Утврђена је
Oснова за вођење
преговора са
Европском банком
за обнову и развој
у вези са
одобравањем зајма
Електродистрибуц
ији Србије д.о.о.
Београд, ради
спровођења
Пројекта за
паметна бројила и
давањем гаранције
Републике Србије
Европској банци за
обнову и развој по
задуживању
Електродистрибуц
ијe Србије д.о.о.
Београд.

/

/

Да

У складу са чл. 22.
став 2. Пословника
Владе, а у вези са
тачком 8. Одлуке о
образовању
Комисије за израду
предлога о
утврђивању права
на исплату девизне
штедње
(„Службени
гласник PC”, број
59/18, 33/19, 8/20 и
11/21), којом је
одређено да
Комисија подноси
Влади извештаје о
свом раду.
/
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Закључак 05 Број: 1108176/2021 од 7. септембра 2021.
године

200

Закључак 05 Број: 4248193/2021 од 9. септембра
20'21. године

201

Закључак 05 Број: 48-8483/2021
од 16. септембра 2021.
године+D205E204D203:D2D20
3:D206

Члан 10. ст. 1. и 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник PC”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Утврђена је
Основа за вођење
преговора са ОТР
bankom Srbija a.d.
Novi Sad у вези са
одобравањем зајма
за Пројекат
реконструкција
модернизације
пруге Суботица Хоргош граница са
Мађарском
(Сегедин).

/

/

Да

Усвојен је
Оквирни документ
Републике Србије
за издавање
зелених обвезница.

/

/

Не

Издавање зелених
еврообвезница на
међународном
финансијском
тржишту.

Влада је усвојила
се Нацрт изјаве о
заинтересованости
(на енглеском
језику: Expression
of Interest), који
представља основ
за започињање
преговора са
Међународном
инвестиционом
банком о чланству
Републике Србије
у овој
финансијској
институцији.

/

/

Не

Република Србија
је, на овај начин,
формално,
исказала своју
заинтересованост
да постане држава
чланица
Међународне
инвестиционе
банке.

/
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202

Закључак 05 Број: 488627/2021-1 од 20. септембра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник PC”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), a у вези
са чланом 5. ст. 1.
и 3. Закона о
јавном дугу
(„Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
чланом 5. став 1.
Уредбе о општим
условима за
емисију и продају
дугорочних
државних хартија
од вредности на
међународном
финансијском
тржишту
(„Службени
гласник РС”, број
4/13).

Прихваћен је
Извештај са
разговора са
потенцијалним
инвеститорима у
вези са емисијом
зелених обвезница
и обвезница са
роком доспећа
2036. године, које
Република Србија
емитује на
међународном
финансијском
тржишту у оквиру
ГМТН Програма –
Средњерочног
програма за
Глобалне
обвезнице,
успостављеног 20.
новембра 2020.
године (у даљем
тексту: Програм).

/

/

Не

Издавање зелених
и
конвенционалних
еврообвезница на
међународном
финансијском
тржишту.
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203

Закључак 05Број: 48-8677/2021
од 21. септембра 2021. 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, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Усвојен је Нацрт
писма о
ангажовању
између Републике
Србије и BNP
Paribas за потребе
обезбеђивања
Кредитног
аранжмана уз
Sinosure осигурање
у вези са
демонтажом
Старог савског
моста и изградњом
Новог савског
моста.

/

/

Не

BNP Paribas је
понудила
најповољније
услове за
финансирање
демонтаже Старог
савског моста и
изградњом Новог
савског моста, те је
било неопходно
увсајање Нацрта
писма о
ангажовању BNP
Paribas за
фианнсирање овог
пројекта.

204

Закључак 05 Број: 0218937/2021-1 од 20. септембра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон ), а у вези са
чланом 70. став 2.
Закона о
спречавању прања
новца и
финансирања
тероризма
(„Службени
гласник РС”, бр.
113/17, 91/19 и
153/20).

Влада је усвојила
Националну
процена ризика од
прања новца и
Национална
процена ризика од
финансирања
тероризма,
Процена ризика од
прања новца и
финансирања
тероризма у
сектору дигиталне
имовине и
Процена ризика од
финансирања
ширења оружја за
масовно
уништење.

/

/

Не

Усвајање процене
ризика од прања
новца и
финансирања
тероризма на
националном
нивоу резултат је
испуњавања
Препоруке број 1
ФАТФ-а (Радна
група за
финансијску
акцију) која
налаже да све
државе треба да
идентификују,
процене и разумеју
ризике од прања
новца,
финансирања
тероризма и
ширења оружја за
масовно уништење
по своју државу
као и законске
обавезе која је
прописана чланом
70. Закона о
156
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Закључак 05 Број: 4018994/2021 од 30. септембра
2021. године

Члан 49. став 4.
Закона о
буџетском систему
(„Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13
- исправка, 108/13,
142/14, 68/15 - др.
закон, 103/15,
99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19
и 149/20) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Влада се сагласила
да се на основу
Одлуке о емисији
дугорочних
државних хартија
од вредности на
међународном
финансијском
тржишту у оквиру
ГМТН Програма –
Средњорочног
програма за
глобалне
обвезнице, ради
финансирања
буџетског
дефицита и
рефинансирања
доспелих обавеза
по основу јавног
дуга 05 Број: 4241731/2021 која је
донета дана 26.
фебруара 2021.
године у
номиналном

/

/

Не

спречавању прања
новца и
финансирања
тероризма
(„Службени
гласник РС”, број
113/17, 91/19 и
153/20), која
предвиђа да се
Процена ризика од
прања новца и
финансирања
тероризма на
националном
нивоу израђује у
писменој форми и
ажурира најмање
једном у три
године.
Закључак је донет
ради евидентирања
дисконта у
тренутку емисије
хартија од
вредности, а који је
настао емитовањем
државних хартија
од вредности на
међународном
финансијском
тржишту у оквиру
ГМТН Програма –
Средњорочног
програма за
глобалне
обвезнице, ради
финансирања
буџетског
дефицита и
рефинансирања
доспелих обавеза
по основу јавног
дуга 05 Број: 4241731/2021 која је
донета дана 26.
157

206

Закључак 05 Број: 48-8995/2021
од 20. септембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(,,Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

износу од
1.000.000.000 евра,
може спровести
обрачунски налог
ради евидентирања
дисконта у
тренутку емисије
хартија од
вредности
Усвојен је Нацрт
писма потврде у
вези са
финансирањем
услуга ИЕСЦ-а у
складу са
Уговором о
кредитном
аранжману између
Републике Србије,
коју заступа Влада
Републике Србије,
преко
Министарства
финансија као
Зајмопримца и J.P.
MORGAN AG као
Агента и
JPMORGAN
CHASE BANK,
N.A., LONDON
BRANCH као
Аранжера и
ОДРЕЂЕНИХ
ДРУГИХ
ФИНАНСИЈСКИХ
ИНСТИТУЦИЈА
као Првобитних
зајмодаваца,
потписаног 11.
јуна 2021. године.

фебруара 2021.
године у
номиналном
износу од
1.000.000.000 евра.

/

Не

Ангажовање
независног
консултанта у вези
са спровођењем
Уговором о
кредитном
аранжману
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Закључак 05 Број: 48-8743/2021
од 20. септембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

208

Закључак 05 Број: 48-8918/2021
од 20. септембра 2021. године

209

Закључак 05 Број: 4249062/2021 од 7. октобра 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).
Члан 54. став 13.
Закона о
буџетском систему
(„Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13,
142/14, 68/15 - др.
закон, 103/15,
99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19
и 149/20) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 -

Усвојен је Нацрт
измена и допуна
бр. 1 Споразума о
зајму (Пројекат
„Xитан одговор
Републике Србије
на COVID-19”)
између Републике
Србије и
Међународне
банке за обнову и
развој, број 9120YF.
Усвојен је Нацрт
уговора о
изменама и
допунама бр. 1
Уговора о зајму од
2. јула 2021.
године између
Републике Србије
и Европске банке
за обнову и развој.
Влада се сагласила
да се на основу
Одлуке о емисији
амортизационих
обвезница ради
измирења обавеза
по основу девизне
штедње грађана 05
Број: 4241521/2020-1 од 20.
фебруара 2020.
године („Службени
гласник РС”, број
14/20) и Члан 13.
Закона о
регулисању јавног
дуга Републике
Србије по основу
неисплаћене
девизне штедње
грађана положене
код банака чије је

/

/

Не

Анексе споразума
о зајмовима није
могуће предвидети
Планом рада
Владе.

/

/

Не

Анексе споразума
о зајмовима није
могуће предвидети
Планом рада
Владе.

/

/

Не

Закључак је донет
ради правилног
евидентирања
примања и расхода
који су настали на
основу додатних
уписа обвезница
код Централног
регистра, депоа и
клиринга хартија
од вредности у
номиналном
износу од
4.222.508,80 евра
до дана 30. јуна
2021. године.

159

УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

210

Закључак 05 Број: 4209349/2021 od 14. октобра 2021.
године

Члан 23. став 1.
Закона о девизном
пословању
(„Службени
гласник РС”, бр.
62/06, 31/11,
119/12, 139/14 и
30/18) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), а у вези

седиште на
територији
Републике Србије
и њиховим
филијалама на
територијама
бивших република
СФРЈ („Службени
гласник РС”, бр.
108/16, 113/17,
52/19 и 144/20)
може спровести
обрачунски налог
ради правилног
евидентирања
примања и расхода
који су настали на
основу додатних
уписа обвезница
код Централног
регистра, депоа и
клиринга хартија
од вредности у
номиналном
износу од
4.222.508,80 евра
до дана 30. јуна
2021. године.
Влада се сагласила
да НИС а.д, Нови
Сад, као резидент кредитор, закључи
уговор о
финансијском
зајму у износу од
20.281.628,00 евра
са NIS PETROL-ом
S.R.L, Румунија,
као нерезидентом кредитним
дужником, а којим
се врши
консолидација
претходно
закључених

/

/

Не

Ради реализације
трансакције
резидент - јавно
предузеће и правно
лице са државним
капиталом може
извршити
трансакцију
(прецизно
наведену у колони
„Опис“) уз
претходно
прибављену
сагласност Владе.
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Закључак 05 Број: 4209348/2021 од 14. октобра 2021.
године

са тачком 5.
Одлуке о условима
под којима и
начину на који
резиденти могу
одобравати
финансијске
зајмове
нерезидентима и
давати јемства и
друга средства
обезбеђења по
кредитним
пословима са
иностранством и
кредитним
пословима између
нерезидената
(„Службени
гласник РС”, бр.
32/18, 122/20 и
3/21).
Члан 23. став 1.
Закона о девизном
пословању
(„Службени
гласник РС”, бр.
62/06, 31/11,
119/12, 139/14 и
30/18) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), а у вези
са тачком 5.
Одлуке о условима
под којима и
начину на који
резиденти могу
одобравати

уговора о
финансијским
зајмовима између
наведених
уговорних страна.

Влада се сагласила
да НИС а.д, Нови
Сад, као резидент кредитор, закључи
уговор о
финансијском
зајму у износу од
6.570.532,23 евра
са НИС ПЕТРОЛ
ЕООД, Република
Бугарска, као
нерезидентом –
кредитним
дужником, а којим
се врши
консолидација
претходно
закључених
уговора о
финансијским
зајмовима између
наведених
уговорних страна.

/

/

Не

Ради реализације
трансакције
резидент - јавно
предузеће и правно
лице са државним
капиталом може
извршити
трансакцију
(прецизно
наведену у колони
„Опис“) уз
претходно
прибављену
сагласност Владе.
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Закључак 05 Број: 48-9392/2021
од 14. октобра 2021. године

213

Закључак 05 Број: 3379390/2021 од 14. октобра 2021.
године

финансијске
зајмове
нерезидентима и
давати јемства и
друга средства
обезбеђења по
кредитним
пословима са
иностранством и
кредитним
пословима између
нерезидената
(„Службени
гласник РС”, бр.
32/18, 122/20 и
3/21).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Чл. 6. и 8. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора
(„Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Усвојен је Нацрт
измене захтева за
рејтинг агенције
Moody’s Investors
Service.

/

/

Не

Измена услова
пословања рејтинг
агенције.

Утврђена је
Основа за
прихватање
Одлуке Број 1/2021
Савета за
стабилизацију и
придруживање ЕУ
и Србије о измени
Споразума о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране,
заменом његовог

/

/

Не

Припрема
Алтернативних
применљивих
правила о пореклу
за примену ПЕМ
конвенције између
ЕУ и Србије.
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Закључак 05 Број: 48-9638/2021
од 21. октобра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
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Закључак 05 Број: 40-9575/2021
од 21. октобра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Протокола 3 о
дефиницији појма
„производи са
пореклом” и
методама
административне
сарадње.
Усвојен је
Стратешки план за
борбу против
превара и
управљање
неправилностима у
поступању са
финансијским
средствима
Европске уније у
Републици Србији
за период 2021 2023. године.

Усвојена је
Јединствена
методологија за
праћење
фискалних ризика
у Републици
Србији.

99/21
22. октобар

/

Закон о
потврђивању
Оквирног
споразума између
Републике Србије
и Европске
комисије о
правилима за
спровођење
финансијске
помоћи Европске
уније Републици
Србији у оквиру
Инструмента за
претприступну
помоћ ИПА II
(„Службени
гласник Републике
Србије Међународни
уговори”, број
19/14).
/

Да

/

Не

Усвајање
методологије за
праћење
фискалних ризика
представља
реформски циљ из
потписаног
програма са
Међународним
монетарним
фондом (у даљем
тексту: ММФ).
Током преговора
са ММФ-ом у
2021. години
уочено је и да су се
163

фискални ризици
повећали због
кризе изазване
вирусом Ковид-19
и да је правилно
праћење и
управљање
фискалним
ризицима од
виталне важности
за Републику
Србију.
Усвајање правног
оквира за
адекватно праћење
фискалних ризика
доприноси и
испуњењу
Препорука (Policy
Guidance - PG) за
појединачне
политике као део
Заједничких
закључака, у вези
са Програмом
економских
реформи (ЕРП)
2020-2022, који су
усвојени на
састанку Савета за
економске и
финансијске
послове (ECOFIN),
одржаном 19. маја
2020. године у
Бриселу, у оквиру
„Економског и
финансијског
дијалога између
Европске уније и
Западног Балкана и
Турске”.
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Закључак 05 Број: 42-9587/2021
од 21. октобра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Усвојен је Нацрт
друге изјаве
Unicredit Bank
Srbija A.D. Beograd
о одрицању и
измени уговорних
услова из Уговора
БР. РЛ 0620/20.

/

/

Не

217

Закључак 05 Број: 4009596/2021 од 21. октобра 2021.
године

Усвојен је
Извештај о
извршењу буџета
Републике Србије
за период од 1.
јануара до 30.
септембра 2021.
године.

/

/

Да

218

Закључак 05 Број: 0219768/2021 од 27. октобра 2021.
године

Члан 76. ст. 1. и 3.
Закона о
буџетском систему
(„Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13,
142/14, 68/15-др.
закон, 103/15,
99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19
и 149/20) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Закључак је донет
како би се
омогућило
повлачење
средстава кредита
код Unicredit Bank
Srbija A.D. Beograd
за реализацију
пројекта изградње
саобраћајнице
Рума - Шабац Лозница.
/

Прихваћен је
Извештај о раду
Мреже за борбу
против превара и
управљање
неправилностима у
поступању са
финансијским
средствима
Европске уније за

/

/

Да

/
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период јул септембар 2021.
године.
219

Закључак 05 Број: 0219848/2021 од 27. октобра 2021.
године

Члан 17. став 2.
Закона о
Националној
корпорацији за
осигурање
стамбених кредита
(„Службени
гласник РС”, број
55/04) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Влада се упознала
са Извештајем о
резултатима
извршеног надзора
за период од 1.
јануара 2021. до
30. јуна 2021.
године, који је
поднео Надзорни
одбор Националне
корпорације за
осигурање
стамбених кредита.

/

/

Не

220

Закључак 05 Број: 48-9849/2021
од 27. октобра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Усвојен је Нацрт
меморандума о
разумевању
(Memorandum of
understanding)
између Владе
Републике Србије
и Међународне
инвестиционе
банке.

/

/

Не

Одредбама члана
17. став 2. Закона о
Националној
корпорацији за
осигурање
стамбених кредита,
прописано је да
Надзорни одбор
Корпорације,
најмање два пута
годишње, подноси
Влади извештај о
резултатима
извршеног
надзора. Сходно
наведеном,
Надзорни одбор
Корпорације је
поднео Извештај о
резултатима
извршеног надзора
за период од 1.
јануара 2021. до
30. јуна 2021.
године.
Одредбе Нацрта
меморандума о
разумевању
представљају
оквир параметара
неопходних за
чланство
Републике Србије
у Међународној
инвестиционој
банци.
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Закључак 05 Број: 40010082/2021 од 3. новембра
2021. године

222

Закључак 05 Број: 42010099/2021 од 3. новембра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), а у вези
са чланом 2. тачка
57) Закона о
буџетском систему
(„Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13,
142/14, 68/15-др.
закон, 103/15,
99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19
и 149/20).
Члан 24. став 1.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 98/15,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Усвојен је
Консолидовани
извештај
Републике Србије
за 2020. годину.

/

/

Да

/

Утврђена је
Основа за давање
гаранције
Републике Србије
у корист Banca
Intesa AD Beograd
и Raiffeisen bankе
a.d. Beograd за
измиривање
обавеза Јавног
предузећа
„Србијагас” Нови
Сад, по основу
уговора о кредиту
за јачање
транспортних
капацитета
гасовода у
Републици Србији.

/

/

Не

У складу са
Законом о буџету
за 2021. годину
(„Службени
гласник Републике
Србије”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21).
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Закључак 05 Број: 4810333/2021 од 10. новембра
2021. године

Члан 33. став 5.
Закона о девизном
пословању
(„Службени
гласник РС”, бр.
62/06, 31/11,
119/12, 139/14 и
30/18) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
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Закључак 05 Број: 4810341/2021 од 10. новембра
2021. године

Члан 10. ст. 1. и 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.

Влада се сагласила
да ЈугоимпортСДПР ЈП Београд,
као поверилац,
изврши наплату од
другог
нерезидента, а не
од нерезидента од
кога потражује,
односно наплату
потраживања од
ASIA BROTHERS
GROUP PTE. LTD,
Република
Сингапур, као
новог ужника,
уместо од
MYANMAR
CONSULTANCY
COMPANY
LIMITED,
Република
Мјанмарска Унија,
као старог
дужника, насталог
по основу текућег
посла са
иностранством,
односно по основу
спољнотрговинско
г посла извоза робе
и услуга у укупном
износу од
399.950,00 евра,
Утврђена је
Основа за вођење
преговора са
кинеском ExportImport банком, у
вези са
одобравањем зајма
за финансирање
Пројекта изградње
државног пута 1.Б
реда бр.27,

/

/

Не

Ради реализације
трансакције
резидент - јавно
предузеће и правно
лице са државним
капиталом може
извршити
трансакцију
(прецизно
наведену у колони
„Опис“) уз
претходно
прибављену
сагласност Владе.

/

/

Да

/

168

225

Закључак 05 Број: 48110346/2021 од 10. новембра
2021. године

226

Закључак 05 Број: 4810294/2021-1 од 10. новембра
2021. године

55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 10. ст. 1. и 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 10. ст. 1. и 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Лозница - Ваљево – Лазаревац,
деоница: Иверак Лајковац (веза са
аутопутем Е-763
Београд - Пожега).
Утврђена је
Основа за вођење
преговора са
кинеском Export Import банком у
вези са
одобравањем
кредита за
повлашћеног
купца за Пројекат
изградње брзе
саобраћајнице
Нови Сад - Рума
(„Фрушкогорски
коридор”).
Утврђена је
Основа за вођење
преговора са
Банком за развој
Савета Европе у
вези са
одобравањем
пројектног зајма Универзитетска
инфраструктура.

/

/

Да

/

/

/

Да

/
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Закључак 05 Број: 4810295/2021 од 10. новембра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
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Закључак 05 Број: 02110224/2021 од 10. новембра
2021. године
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Закључак 05 Број: 02110097/2021 од 10. новембра
2021. године

Члан 19. став 1.
Закона о
Националној
корпорацији за
осигурање
стамбених кредита
(„Службени
гласник РС”, број
55/04) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(,,Службени
гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12

Прихваћено је
писмо Банке за
развој Савета
Европе којим се
одобрава
продужетак датума
за закључење зајма
по Оквирном
споразуму LD 1746
између Републике
Србије и Банке за
развој Савета
Европе за
финансирање
пројекта
„Образовање за
социјалну
инклузију” до 31.
децембра 2022.
године.
Прихваћен је
Извештај о
пословању
Националне
корпорације за
осигурање
стамбених кредита
за период од 1.
јануара до 30. јуна
2021. године.

/

/

Не

Анексе споразума
о зајмовима није
могуће предвидети
Планом рада
Владе.

/

/

Не

Одредбама члана
19. став 1. Закона,
прописано је да
Управни одбор
Корпорације
подноси извештај о
пословању
Корпорације
сваких шест
месеци.

Прихваћен је
Извештај o раду
Kомисије за израду
предлога о
утврђивању права
на исплату девизне
штедње до 30.

/

/

Не

У складу са чл. 22.
став 2. Пословника
Владе, а у вези са
тачком 8. Одлуке о
образовању
Комисије за израду
предлога о
170
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Закључак 05 Број: 4310550/2021 од 18. новембра
2021. године

- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

септембра 2021.
године.

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон) и члан
67. став 4. тачка
3а) Закона о
пореском поступку
и пореској
администрацији
(„Службени
гласник РС”, бр.
80/02, 84/02исправка, 23/03 исправка, 70/03,
55/04, 61/05, 85/05
- др. закон, 62/06 др. закон, 61/07,
20/09, 72/09-др.
закон, 53/10,
101/11, 2/12 исправка, 93/12,
47/13, 108/13,
68/14, 105/14, 91/15
- аутентично
тумачење, 112/15,
15/16, 108/16,
30/18, 95/18, 86/19,
144/20 и 96/21).

Влада се сагласила
да се давањем
уместо плаћања
намире
потраживања
Републике Србије,
по основу јавних
прихода буџета
Републике Србије,
по основу акцизе
на цигарете
произведене у
земљи, према
привредном
друштву „Монус”
д.о.о. Београд, са
седиштем у
Београду - Земун,
Александра
Дубчека 14, ПИБ:
100002194, МБ:
06921493 (у даљем
тексту: порески
обвезник), а која су
обухваћена
Записником о
исказаном стању
дуга на дан 9.
новембра 2021.
године, број: 251433-22-3138/20193000 од 9.
новембра 2021.
године, који је

утврђивању права
на исплату девизне
штедње
(„Службени
гласник PC”, број
59/18, 33/19, 8/20 и
11/21), којом је
одређено да
Комисија подноси
Влади извештаје о
свом раду.
/

/

Не
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Закључак 05 Број: 40110613/2021 од 18. новембра
2021. године
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Закључак 05 Број: 42010564/2021 од 18. новембра
2021. године

Члан 10. ст. 1. и 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

сачинила Пореска
управа – Центар за
велике пореске
обвезнике, у
укупном износу
дугованог пореза
7.695.955.476,90
динара, са
припадајућом
каматом до дана
плаћања, односно
овере Споразума о
намирењу пореске
обавезе.
Утврђена је
Основа за вођење
преговора са Banca
Intesa AD
Beograd у вези са
одобравањем зајма
за Пројекат Рума Шабац - Лозница.

Усвојен је Нацрт
анекса бр. 1
Уговора о
коришћењу
средстава Фонда
револвинг кредита,
који закључују
Народна банка
Србије и
Република Србија
са сваком од
следећих банака:
Agroindustrijsko
komercijalna banka

/

/

Не

У складу са
Законом о буџету
за 2021. годину
(„Службени
гласник Републике
Србије”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21).

/

/

Не

С обзиром да
након 31. децембра
2021. године,
престаје
обрачунавање и
објава вредности
каматне стопе
LIBOR за евро, као
и да је Светска
банка 10. августа
2021. године
обавестила и
Министарство
финансија и
172

AIK banka
akcionarsko društvo,
Beograd; Alta banka
ad Beograd; Api
bank akcionarsko
društvo Beograd;
Banka Poštanska
štedionica
akcionarsko društvo,
Beograd (Palilula);
Direktna banka
akcionarsko društvo
Kragujevac;
Expobank
akcionarsko društvo
Beograd; Erste bank
akcionarsko društvo,
Novi Sad; Halkbank
akcionarsko društvo
Beograd;
Komercijalna banka
ad Beograd;
Mirabank
akcionarsko društvo
Beograd - Novi
Beograd; OTP
banka Srbija a.d.
Novi Sad;
Raiffeisen banka ad
Beograd; Sberbank
Srbija a.d. Beograd
и Unicredit bank
Srbija a.d. Beograd
(Stari grad).
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Закључак 05 Број: 4810567/2021 од 18. новембра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Усвојен је Нацрт
методологије за
спровођење
пројекта гаранције
за кредитни
портфељ
Међународне
развојне
финансијске
корпорације.

/

/

Не

Народну банку
Србије о
предстојећим
изменама каматних
стопа у контексту
транзиције са
LIBOR и преласка
на алтерантивне
каматне стопе на
зајмове у USD,
GBP, JPY и EUR,
уз напомену да ће
се на кредите
уговорене у еврима
и после 1. јануара
2022. године
примењивати
каматан стопа
EURIBOR
потребно је
Анексом Уговора о
коришћењу
средстава Фонда
револвинг кредита
изменити
референтну
каматну стопу,
тако да уместо
тромесечног
LIBOR за евро (3M
EUR LIBOR) се
користи
тромесечни
EURIBOR (3M
EURIBOR).
Република Србије
је закључила
Споразум о
подстицању
инвестицијима
између Републике
Србије и
Сједињених
Америчких Држава
на дан 21. јануар
173
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Закључак 05 Број: 4810577/2021 од 18. новембра
2021. године

Члан 10. ст. 1. и 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.

Утврђена је
Основа за вођење
преговора са
Немачком
развојном банком
KfW, Франкфурт
на Мајни, у вези са
одобравањем зајма

/

/

Да

2021. године са
САД, створећи
правни основ за
деловање развојне
агенције
Међународне
развојне
финансијске
корпорације
(„ДФЦ“) из САД у
Републици Србији.
Предметни
споразум, у форми
закона, ступио је
на снагу осам дана
након објављивања
у Службеном
гласнику („Сл.
гласник РС Међународни
уговори",
бр.11/2021). Један
од заједничних
пројеката са ДФЦ
јесте подршка
гарантној шеми
кроз партнерску
сарадњу са
институцијама
Републике Србије,
првенствено
Министарством
финансија
Републике Србије
и комерцијалним
банкама у
Републици Србији.
/
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235

Закључак 05 Број: 4810905/2021 од 25. новембра
2021. године
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Закључак 05 Број: 018109436/2021 од 25. новембра
2021. године

Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 10. ст. 1. и 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

за Програм
„Водоснабдевање
и пречишћавање
отпадних вода у
општинама средње
величине у Србији
VI” (фаза II).
Утврђена је
Oснова за вођење
преговора са BNP
PARIBAS FORTIS
SA/NV и BNP
PARIBAS SA, као
Првобитним
зајмодавцима, BNP
PARIBAS SA, као
Аранжером и BNP
PARIBAS SA, као
Агентом у вези са
одобравањем
уговора о кредиту
у износу до
79.916.833,43 евра
осигураног код
China Export &
Credit Insurance
Corporation за
финансирање
уклањања старог
моста на Сави и
изгрaдњу новог
челичног лучног
моста.
Усвојен је
закључак у вези са
потребом
потписивања
Меморандум о
разумевању између
Владе Републике
Србије и Владе
Швајцарске
Конфедерације у

/

/

Не

У складу са
Законом о буџету
за 2021. годину
(„Службени
гласник Републике
Србије”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21).

/

/

Не

У циљу даљег
оснаживања
сарадње и
колаборације са
Конституенцом
Швајцарске у
Европској банци за
обнову и развој
(EBRD) и ради
подједнаке
175

вези са
запошљавањем
саветника
Републике Србије
у оквиру
канцеларије
Конституенце
Швајцарске у
Европској банци за
обнову и развој
(EBRD).
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Закључак 05 Број: 33711129/2021 од 2. децембра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).
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Закључак 05 Број: 42211171/2021 од 2. децембра
2021. године

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

Усвојен је текст
Изјаве о програму
којим се
прихватају циљеви
и мере економске
политике током
трајања програма
подржаног
Инструментом за
координацију
политика (Policy
Coordination
Instrument),
договорене са
Међународним
монетарним
фондом у оквиру
првог разматрања
резултата
програма.
Прихваћен је
Извештај о
процени вредности
обичних акција
Банке Поштанска
штедионица а.д.

/

/

Не

/

/

Не

заступљености
интереса свих
чланица
Конституенце у
раду Одбора
гувернера ове
институције,
одлучено је да
Република Србија
има свог
представника и на
позицији
саветника, са
седиштем у
Лондону, што је
састани део
наведеног
меморандума о
разумевању.
Сврха програма је
пружање подршке
привредном
опоравку
Републике Србије
од ефеката
пандемије,
очување
макроекономске и
финансијске
стабилности и
спровођење
амбициозног плана
структурних
реформи ради
постизања бржег и
одрживијег
повећања дохотка.
Намена средстава
која се прикупљају
издавањем
обичних акција
Једанаесте емисије
- повећање
176
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Закључак 05 Број: 33711119/2021 од 2. децембра
2021. године

65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. зaкoн).

Београд
припремљен од
стране Друштва за
ревизију КПМГ
д.о.о. Београд од
29. новембра 2021.
године.

Чл. 6. и 8. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора
(„Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Констатује се да је
Одбор за европске
интеграције
Народне
скупштине донео
Одлуку 20 Број:
337-1799/21 2.
новембра 2021.
године, којом се
даје сагласност
Влади за
привремену
примену Одлуке
Број 1/2021 Савета
за стабилизацију и
придруживање ЕУ
и Србије о измени
Споразума о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране,
заменом његовог
Протокола 3 о
дефиницији појма
„производи са
пореклом” и
методама
административне
сарадње, до њеног
ступања на снагу.

/

/

Не

основног капитала
БПШ и то зарад
реализације
развојних планова
и јачања
конкурентске
позиције на
тржишту.
Усвајање
Алтернативних
правила о пореклу.
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Закључак 05 Број: 40111215/2021 од 2. децембра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(,,Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Закључак Владе 05
Број: 4018994/2021 од 30.
септембра 2021.
годинe, ставља се
ван снаге.

/

/

Не
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Закључак 05 Број: 40111571/2021 од 9. децембра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Влада се сагласила
да се у циљу
смањивања
негативних
ефеката
проузрокованих
пандемијом
заразне болести
COVID-19
изазване вирусом
SARS-CoV-2
јединицама
локалне

/

/

Не

Закључак се
ставља ван снаге
ради евидентирања
дисконта у
тренутку емисије
хартија од
вредности, а који је
настао емитовањем
државних хартија
од вредности на
међународном
финансијском
тржишту у оквиру
ГМТН Програма –
Средњорочног
програма за
глобалне
обвезнице, ради
финансирања
буџетског
дефицита и
рефинансирања
доспелих обавеза
по основу јавног
дуга 05 Број: 4241731/2021 која је
донета дана 26.
фебруара 2021.
године у
номиналном
износу од
1.000.000.000 евра.
Обезбеђивање
додатних
финансијских
средстава
јединицама
локалне
самоуправе у циљу
смањивања
негативних
ефеката
проузрокованих
пандемијом
заразне болести
178
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Закључак 05 Број: 4811414/2021 од 9. децембра
2021. године

Члан 10. став 3.
Закона о јавном
дугу (,,Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

самоуправе
изврши
ненаменски
трансфер за
извршавање
обавеза буџета
услед смањеног
обима прихода
буџета локалне
власти на рачуне за
уплату јавних
прихода oтворене
код Министарства
финансија - Управе
за трезор.
Прихваћен је
Извештај са
преговора са Banco
Santander, S.A,
CaixaBank, S.A.,
Credit Agricole
Corporate and
Investment Bank,
JPMorgan Chase
Bank, N.A., London
Branch, Raiffeisen
Bank International
AG и UBS
Switzerland AG као
првобитним
замодавцима, J.P.
Morgan AG као
Агентом, JPMorgan
Chase Bank, N.A,
London Branch као
првобитним
мандатним
водећим
аранжером, Credit
Agricole Corporate
and Investment
Bank, Raiffeisen
Bank International
AG и Santander
Bank N.A. као

COVID-19
изазване вирусом
SARS-CoV-2 , а у
циљу њиховог
нормалног
функционисања и
извршавања
обавеза.

/

/

Не

У складу са
Законом о буџету
за 2021. годину
(„Службени
гласник Републике
Србије”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21).
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Закључак 05 Број: 4811330/2021 од 9. децембра
2021. године
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Закључак 05 Број: 4811348/2021 од 9. децембра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 10. ст. 1. и 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени

мандатним
водећим
аранжерима,
CaixaBank, S.A. и
UBS Switzerland
AG као водећим
аранжерима, у вези
са одобравањем
кредита у износу
до 400.000.000
евра за
финансирање
пројекта изградње
инфраструктурног
коридора аутопута
E-761, деоница
Појате – Прељина
(Моравски
коридор) уз
осигурање од
стране
Мултилатералне
агенције за
гарантовање
инвестиција.
Усвојен је Нацрт
уговора о
изменама и
допунама ИСДА
2002 Оквирног
уговора између
Републике Србије
и J.P. Morgan
Securities plc.
Утврђена је
Oснова за вођење
преговора са
Европском банком
за обнову и развој,
у вези са
одобравањем зајма
(Програм за
отпорност на
климатске промене

/

/

Не

Иизмене и допуне
ИСДА споразума
са J.P. Morgan
Securities plc ради
спровођења хеџинг
трансакција.

/

/

Да

/
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Закључак 05 Број: 4811349/2021 од 9. децембра
2021. године
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Закључак 05 Број: 4811422/2021 од 9. децембра
2021. године

гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).
Члан 10. ст. 1. и 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).
Члан 10. ст. 1. и 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр. 49
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

и наводњавање у
Србији - фаза II).

Утврђена је
Oснова за вођење
преговора са
Европском банком
за обнову и развој,
у вези са
одобравањем зајма
за Програм чврстог
отпада у
Републици Србији.

/

/

Да

/

Утврђена је
Oснова за вођење
преговора са
Француском
агенцијом за
развој, у вези са
одобравањем зајма
за Програм чврстог
отпада у Србији.

/

/

Не

Није планирано
Планом рада Владе
за 2021. годину и
Законом о буџету
за 2021. годину,
али је планирано 1.
и 2. ребалансом
буџета за 2021.
годину
(„Службени
гласник Републике
Србије”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21).
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Закључак 05 Број: 40111849/2021-1 од 16. децембра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).
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Закључак 05 Број: 4811713/2021 од 16. децембра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Влада се сагласила
да се у циљу
смањивања
негативних
ефеката
проузрокованих
пандемијом
заразне болести
COVID-19
изазване вирусом
SARS-CoV-2
јединицама
локалне
самоуправе
изврши
ненаменски
трансфер за
извршавање
обавеза буџета
услед смањеног
обима прихода
буџета локалне
власти на рачуне за
уплату јавних
прихода oтворене
код Министарства
финансија - Управе
за трезор.
Усвојен је Нацрт
споразума о
изменама и
допунама Уговора
о преузимању и
репрограму од
дана 29. децембра
2009. године
између Републике
Србије и Јапанске
банке за
међународну
сарадњу.

/

/

Не

Обезбеђивање
додатних
финансијских
средстава
јединицама
локалне
самоуправе у циљу
смањивања
негативних
ефеката
проузрокованих
пандемијом
заразне болести
COVID-19
изазване вирусом
SARS-CoV-2 , а у
циљу њиховог
нормалног
функционисања и
извршавања
обавеза.

/

Не

Измена споразума
због промене
референтне стопе.
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Закључак 05 Број: 33711660/2021 од 16. децембра
2021. године

Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора
(„Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
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Закључак 05 Број: 4812098/2021 од 23. децембра
2021. године

Члан 33. став 5.
Закона о девизном
пословању
(„Службени
гласник РС”, бр.
62/06, 31/11,
119/12, 139/14 и
30/18) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Утврђена је
Основа за
закључивање
Споразума између
Владе Републике
Србије и Савета
министара
Републике
Албаније о
узајамном
признавању
одобрења
овлашћених
привредних
субјеката за
сигурност и
безбедност
(AEOS).
Влада се сагласила
да Предузеће за
телекомуникације
„Телеком Србија”
а.д, Београд, као
кредитни дужник,
изврши плаћање
другом 48
нерезиденту, а не
нерезиденту коме
дугује, односно
плаћање
нерезиденту
Raiffeisen Bank
International AG,
Аустрија, као
новом кредитору и
примаоцу
потраживања,
уместо
нерезиденту Nokia
Solution and
Networks Finance
Oy, Република
Финска, као
старом кредитору
и преносиоцу

/

/

Не

Прихватање
Нацрта Одлуке
Заједничког
комитета
Споразума о
слободној
трговини у
Централној Европи
о признавању
АЕОС програма.

/

/

Не

Ради реализације
трансакције
резидент - јавно
предузеће и правно
лице са државним
капиталом може
извршити
трансакцију
(прецизно
наведену у колони
„Опис“) уз
претходно
прибављену
сагласност Владе.
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Закључак 05 Број: 35111788/2021 од 23. децембра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18др. закон).
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Закључак 05 Број: 4812045/2021 од 23. децембра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

потраживања, а
ради измирења
обавеза у укупном
износу од
5.985.106,04 евра.
Усвојен је Нацрт
уговора о
уређивању
међусобних права
и обавеза у вези са
инвестиционим
одржавањем
канала
атмосферске
канализације за
потребе царинске
испоставе при
граничном прелазу
Градина, између
Републике Србије Министарства
финансија - Управе
царина и општине
Димитровград.
Усвојен је Нацрт
уговора о
изменама и
допунама бр. 1 у
вези са
Финансијским
уговором
потписаним 23.
новембра 2018.
године између
Републике Србије
и Европске
инвестиционе
банке (Развој речне
транспортне
инфраструктуре у
Србији).

/

/

Не

Није било могуће
предвидети
Планом рада
Владе.

/

/

Не

Анексе споразума
о зајмовима није
могуће предвидети
Планом рада
Владе.
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Закључак 05 Број: 4812046/2021 од 23. децембра
2021. 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, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
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Закључак 05 Број: 4812047/2021 од 23. децембра
2021. 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, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
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Закључак 05 Број: 4812035/2021 од 23. децембра
2021. године

Члан 10. ст. 1. и 3.
Закона о јавном
дугу („Службени
гласник РС”, бр.
61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18,
91/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 -

Усвојен је Нацрт
услова сарадње са
Србијом о
пружању услуге
међународног
линка, који се
склапа између
Републике Србије
и Централног
регистра, депоа и
клиринга хартија
од вредности и
Euroclear bank.
Усвојен је Нацрт
мандатног писма
између Републике
Србије и Crédit
Agricole Corporate
and Investment
Bank AG, Sociéte
Générale и BNP
Paribas за
финансирање
радова на
транспортном
систему за потребе
Линије 1
Београдског
метроа.
Утврђена је
Основа за вођење
преговора са
Европском банком
за обнову и развој
у вези са
одобравањем зајма
за Пројекат
изградње
широкопојасне
комуникационе
инфраструктуре у
руралним
пределима 2.

/

/

Не

Сарадња са
Euroclear bank на
омогућавању
салдирања
државних ХоВ у
систему Euroclear
bank.

/

/

Не

Ангажовање
изабраних банака
за финансиирање
радова на
транспортном
систему за потребе
Линије 1
Београдског
метроа.

/

/

Да

/

185

УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
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Закључак 05 Број: 12112411/2021 од 29. децембра
2021. године
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Закључак 05 Број: 12112413/2021 од 29. децембра
2021. године

258

Закључак 05 Број: 12112406/2021 од 29. децембра
2021. године

Члан 95. ст. 1. и 2.
и Члан 127. став 1,
а у вези са чланом
8. став 1. Закона о
Војсци Србије
(„Службени
гласник РС”, бр.
116/07, 88/09,
101/10 - др. закон,
10/15, 88/15 - УС,
36/18, 94/19 и
74/21 - УС) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 184. став 5.
Закона о полицији
(„Службени
гласник РС”, бр.
6/16, 24/18 и 87/18)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 184. став 5.
Закона о полицији
(„Службени
гласник РС”, бр.
6/16, 24/18 и
87/18), а у вези са

Утврђена је
основица за
обрачун и исплату
плата
професионалних
припадника Војске
Србије.

/

/

Не

Утврђена је
основица за
обрачун и исплату
плата полицијских
службеника у
Министарству
унутрашњих
послова

/

/

Не

Утврђена је
основица за
обрачун и исплату
плата припадника
Безбедносно-

/

/

Не

Разлог за
доношење овог
закључка је
спровођење
одредбе члана 27е
стaв 59. Закона о
буџетском систему
(„Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13,
142/14, 68/15-др.
закон, 103/15,
99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19,
149/20 и 118/21)
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Закључак 05 Број: 12112405/2021 од 29. децембра
2021. године

чланом 20а. став 2.
Закона о
Безбедносноинформативној
агенцији
(„Службени
гласник РС”, бр.
42/02, 111/09, 65/14
- УС, 66/14 и
36/18) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 3. став 1.
Закона о платама у
државним
органима и јавним
службама
(„Службени
гласник РС”, бр.
34/01, 62/06 - др.
закон, 63/06 исправка др.
закона, 116/08 - др.
закон, 92/11, 99/11
- др. закон, 10/13,
55/13, 99/14, 21/16
- др. закон и 113/17
- др. закон) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

информативне
агенције.

Утврђене су
основице за
обрачун и исплату
плата запослених у
предшколском
образовању

/

/

Не

187
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Закључак 05 Број: 12112410/2021-1 од 29. децембра
2021. године

Члан 3. став 1.
Закона о платама у
државним
органима и јавним
службама
(„Службени
гласник РС”, бр.
34/01, 62/06 - др.
закон, 63/06 исправка др.
закона, 116/08 - др.
закон, 92/11, 99/11
- др. закон, 10/13,
55/13, 99/14, 21/16
- др. закон и 113/17
– др. закон) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Утврђене су
основице за
обрачун и исплату
плата запослених у
основном и
средњем
образовању и
ученичком
стандарду,
студентском
стандарду,
високом
образовању,
научноистраживачкој
делатности –
истраживачима
(осим
истраживачима
који право на
повећање плате
остварују по
основу радног
односа у
високошколској
установи) и
помоћном особљу,
Српској академији
наука и уметности,
здравственим
установама, осим у
војноздравственим
установама, у
установи социјалне
заштите, чији је
оснивач Република
Србија,у
организацији
обавезног
социјалног
осигурања, осим у
Централном
регистру обавезног
социјалног
осигурања.

/

/

Не

Разлог за
доношење овог
закључка је
спровођење
одредбе члана 27е
ст. 59. и 60. Закона
о буџетском
систему
(„Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13,
142/14, 68/15-др.
закон, 103/15,
99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19,
149/20 и 118/21).
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Закључак 05 Број: 12112408/2021 од 29. децембра
2021. године

Члан 3. став 1.
Закона о платама у
државним
органима и јавним
службама
(„Службени
гласник РС”, бр.
34/01, 62/06 - др.
закон, 63/06 исправка др.
закона, 116/08 - др.
закон, 92/11, 99/11
- др. закон, 10/13,
55/13, 99/14, 21/16
- др. закон и 113/17
- др. закон) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Утврђена је
основица за
обрачун и исплату
плата изабраних
лица из члана 7.
Закона о платама у
државним
органима и јавним
службама
(„Службени
гласник РС”, бр.
34/01, 62/06 - др.
закон, 63/06 исправка др.
закона, 116/08 - др.
закон, 92/11, 99/11
- др. закон, 10/13,
55/13, 99/14, 21/16
- др. закон и 113/17
- др. закон), осим
за председника
Републике,
народне
посланике,
именована,
постављена и
запослена лица у
службама
председника
Републике и
Народне
скупштине
Републике Србије,
плате државних
секретара,
Генералног
секретара Владе,
шефова и заменика
шефова кабинета
председника и
потпредседника
Владе.

/

/

Не

Разлог за
доношење овог
закључка је
спровођење
одредбе члана 27е
став 60. Закона о
буџетском систему
(„Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13,
142/14, 68/15-др.
закон, 103/15,
99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19,
149/20 и 118/21).
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Закључак 05 Број: 12112412/2021 од 29. децембра
2021. године
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Закључак 05 Број: 12112402/2021 од 29. децембра
2021. године

Члан 3. став 1.
Закона о платама у
државним
органима и јавним
службама
(„Службени
гласник РС”, бр.
34/01, 62/06 - др.
закон, 63/06 исправка др.
закона, 116/08 - др.
закон, 92/11, 99/11
- др. закон, 10/13,
55/13, 99/14, 21/16
- др. закон и 113/17
- др. закон) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 3. став 1.
Закона о платама у
државним
органима и јавним
службама
(„Службени
гласник РС”, бр.
34/01, 62/06 - др.
закон, 63/06 исправка др.
закона, 116/08 - др.
закон, 92/11, 99/11
- др. закон, 10/13,
55/13, 99/14, 21/16
- др. закон и 113/17
- др. закон) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 -

Утврђена је
основица за
обрачун и исплату
плата изабраних
лица у органима и
службама локалне
власти из члана 9.
Закона о платама у
државним
органима и јавним
службама,
постављених лица
у органима и
службама локалне
власти, запослених
у органима и
службама локалне
власти.

/

/

Не

Овим закључком
утврђује се
oсновица за
обрачун и исплату
плата изабраних и
постављених лица
и запослених у
органима и
службама локалне
власти, која ће се
увећати почев од
плате за јануар
2021. године за 7%,
а у односу на
висину основице
утврђене
закључком Владе
05 Број: 12110894/2020 од 24.
децембра 2020.
године.

Утврђена је
основица за
обрачун и исплату
плата запослених у
Централном
регистру обавезног
социјалног
осигурања.

/

/

Не

Разлог за
доношење овог
закључка је
спровођење
одредбе члана 27е
став 60. Закона о
буџетском систему
(„Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13,
142/14, 68/15-др.
закон, 103/15,
99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19,
149/20 и 118/21).
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Закључак 05 Број: 4812303/2021 од 29. децембра
2021. године

исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
Члан 33. став 5.
Закона о девизном
пословању
(„Службени
гласник РС”, бр.
62/06, 31/11,
119/12, 139/14 и
30/18) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

Влада се сагласила
да НИС а.д. Нови
Сад, као
поверилац, изврши
наплату од другог
нерезидента, а не
од нерезидента од
кога потражује,
односно наплату
од Deutsche
Lufthansa AG,
Савезна Република
Немачка, као новог
дужника, уместо
од Eurowings
GmbH, Савезна
Република
Немачка, као
старог дужника и
чланице групације
Deutsche Lufthansa
AG, Савезна
Република
Немачка, ради
наплате
потраживања
насталих у
периоду од 31.
децембра 2020.
године до 31.
августа 2021.
године у укупном
износу од
21.911,83 евра, по
основу Уговора о
купопродаји авио
горива број:
617/NP од 29.
августа 2008.
године са

/

/

Не

Ради реализације
трансакције
резидент - јавно
предузеће и правно
лице са државним
капиталом може
извршити
трансакцију
(прецизно
наведену у колони
„Опис“) уз
претходно
прибављену
сагласност Владе.
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припадајућим
анексима.
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Закључак 05 Број: 42012424/2021 од 29. децембра
2021. године

Члан 9. став 4.
Закона о
Националној
корпорацији за
осигурање
стамбених кредита
(„Службени
гласник РС”, број
55/04) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).
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Закључак 05 Број: 42012425/2021 од 29. децембра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), а у вези
са чланом 12.
Закона о
утврђивању
гарантне шеме као
мера подршке
привреди за
ублажавање
последица
пандемије болести
COVID-19

Влада се сагласила
са повећањем
обима обавеза које
произлазе из
обављања
делатности
Националне
корпорације за
осигурање
стамбених кредита,
за период од 1.
јануара до 31.
децембра 2022.
године, тако да
номинални износ
обавеза може бити
највише до 20 путa
већи од износа
капитала
Националне
корпорације за
осигурање
стамбених кредита.
Усвојен је Нацрт
анекса Основног
уговора о
гаранцији
Републике Србије
за кредитирање
привреде с циљем
ублажавања
негативних
последица
пандемије болести
COVID-19
изазване вирусом
SARS-CoV-2, као
последица
интеграције
Direktne banke
akcionarsko društvo
Kragujevac и
Eurobank

/

/

Не

Одредбама члана
9. став 2. Закона,
прописано је
између осталог да
укупан номинални
износ обавеза
Корпорације које
произилазе из
обављања њене
делатности може
бити највише до 16
пута већи од
износа капитала
Корпорације.

/

/

Не

Kако би се
омогућило
ублажавање
економских и
финансијских
последица
насталих услед
пандемије COVID19 изазване
вирусом SARSCoV-2 био је
неопходан
наставак
предузетих мера
подршке привреди
које имају за циљ
повећање
ликвидности
привредних
субјеката.
192

изазване вирусом
SARS-CоV-2
(„Службени
гласник РС”, бр.
153/20 и 40/21).
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Закључак 05 Број: 42012423/2021 од 29. децембра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др. закон), а у вези
са чланом 12.
Закона о
утврђивању друге
гарантне шеме као
мере додатне
подршке привреди
услед продуженог
негативног утицаја
пандемије болести
COVID-19
изазване вирусом
SARS-CoV-2
(„Службени
гласник РСˮ, број
40/21).
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Закључак 05 Број: 4311733/2021 од 29. децембра
2021. године

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

akcionarsko društvo
Beograd, који
закључују
Република Србија,
Народна банка
Србије и Eurobank
Direktnа
akcionarsko društvo
Beograd.
Усвојен је Нацрт
анекса Основног
уговора о
гаранцији
Републике Србије
за кредитирање
привреде услед
продуженог
негативног утицаја
пандемије болести
COVID-19
изазване вирусом
SARS-CoV-2, као
последица
интеграције
Direktne banke
akcionarsko društvo
Kragujevac и
Eurobank
akcionarsko društvo
Beograd, који
закључују
Република Србија,
Народна банка
Србије и Eurobank
Direktnа
akcionarsko društvo
Beograd.
Измењен је
Закључак Владе 05
Број: 4310550/2021 од 18.
новембра 2021.
године.

/

/

Не

/

/

Не

Kако би се
омогућило
ублажавање
економских и
финансијских
последица
насталих услед
пандемије COVID19 изазване
вирусом SARSCoV-2 био је
неопходан
наставак
предузетих мера
подршке привреди
које имају за циљ
повећање
ликвидности
привредних
субјеката.
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Закључак 05 Број: 33712161/2021 од 29. децембра
2021. године

УС, 44/14 и 30/18др. закон) и члан
67. став 4. тачка
3а) Закона о
пореском поступку
и пореској
администрацији
(„Службени
гласник РС”, бр.
80/02, 84/02исправка, 23/03 исправка, 70/03,
55/04, 61/05, 85/05
- др. закон, 62/06 др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др.
закон, 53/10,
101/11, 2/12 исправка, 93/12,
47/13, 108/13,
68/14, 105/14, 91/15
- аутентично
тумачење, 112/15,
15/16, 108/16,
30/18, 95/18, 86/19,
144/20 и 96/21).
Члан 3. Закона о
потврђивању
измена и допуна
24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33,
34 и 35 Царинске
конвенције о
међународном
превозу робе на
основу исправе за
МДП (Карнета
TIR) (Конвенција
TIR, 1975)
(„Службени
гласник РС Међународни
уговори”, број
14/21) и члана 43.
став 3. Закона о

Прихваћен је текст
Измена и допуна
36. Царинске
конвенције о
међународном
превозу робе на
основу исправе за
МДП (Карнет TIR)
(Конвенција TIR,
1975).

/

/

Не

Измена TIR
Конвенције.
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Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
- УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон).

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред.
број

1

Назив акта

Правни основ

Референтни
документ/
НПАА

Број
„Службеног
гласника РС”

По
плану
(Да/Не)

Образложење

I

II

III

IV

V

VI

/

3/21
15. јануар

Не

Предметни правилник је
донет из разлога што се
на основу досадашње
праксе у коришћењу
униформе и спроведеним
процедурама јавних
набавки, указала потреба
да се прецизније одреди
боја и назив појединих
делова униформе, време
трајања, поступање са
истом након враћања пре
истека рока трајања и
након истека рока
трајања, као и да се
исправе техничке грешке
у одређивању броја
појединих делова
униформе. Такође, због
потребе да се захтеви за
обезбеђивањем средстава
у буџету сведу на што
мању меру у правилнику
се као најзначајнија
промена издваја

Правилник о изменама и допунама
Правилника о изгледу службеног одела
инспектора Пореске полиције

Члан 162. став 5. Закона о
пореском поступку и пореској
администрацији („Службени
гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 - исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др.
закон, 62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12,
47/13, 108/13, 68/14, 105/14,
91/15 – аутентично тумачење,
112/15, 15/16, 108/16, 30/18,
95/18, 86/19 и 144/20).

195

продужење рока трајања
делова униформи за које
је потребно обезбедити
највећи део новчаних
средстава, а то су пре
свега, зимске јакне,
мантили, обућа, торбе,
рукавице, каишеви и
слично.
/

2

Правилник о изменама и допунама
Правилника о облику, садржини, начину
подношења и попуњавања декларација и
других образаца у царинском поступку

Члан 144. Царинског закона
(„Службени гласник РС”, бр.
95/18, 91/19 – др. закон и
144/20).

/

6/21
29. јануар

Да

3

Правилник о измени Правилника о начину
припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника
буџетских средстава, корисника средстава
организација за обавезно социјално
осигурање и буџетских фондова

/

8/21
5. фебруар

Да

/

4

Правилник о начину и садржају
извештавања о извршеним расходима за
плате код директних и индиректних
корисника буџета Републике Србије у 2021.
години

Члан 75. ст. 2. и 4. Закона о
буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка, 108/13,
142/14, 68/15 - др. закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19, 72/19 и 149/20).
Члан 10. став 2. Закона о
буџету Републике Србије за
2021. годину („Службени
гласник РС”, број 149/20).

/

11/21
12. фебруар

Да

/

5

Правилник о начину и садржају
извештавања о планираним и извршеним
расходима за плате у буџетима локалне
власти у 2021. години

Члан 45. став 4. Закона о
буџету Републике Србије за
2021. годину („Службени
гласник РС”, број 149/20).

/

11/21
12. фебруар

Да

/

6

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, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка, 108/13,
142/14, 68/15 - др. закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19, 72/19 и 149/20).

/

19/21
5. март

Да

/
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7

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

8

Правилник о изменама и допунама
Правилника о обрасцима пореских пријава
за утврђивање пореза на доходак грађана
који се плаћа по решењу

9

Износ месечне основице доприноса за
обавезно здравствено осигурање за лица за
која се средства за уплату доприноса
обезбеђују у буџету Републике Србије за
2021. годину

10

Правилник o изменама и допунама
Правилника о техничким и функционалним
карактеристикама столова и аутомата за
игре на срећу, начину и поступку
испитивања испуњености потребних услова

Члан 49. став 2. и члан 96.
Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15 - др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19 и 149/20).
Члан 38. став 2. Закона о
пореском поступку и пореској
администрацији („Службени
гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 - исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др.
закон, 62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12,
47/13, 108/13, 68/14, 105/14,
91/15 - аутентично тумачење,
112/15, 15/16, 108/16, 30/18,
95/18, 86/19 и 144/20).
Члан 35б став 2. Закона о
доприносима за обавезно
социјално осигурање
(„Службени гласник РС”, бр.
84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 47/13, 108/13, 57/14,
68/14-др. закон, 112/15, 113/17,
95/18, 86/19 и 153/20).
Члан 44. став 5. и члан 62. став
9. Закона о играма на срећу
(„Службени гласник РС”, број
18/20).

/

19/21
5. март

Да

/

/

19/21
5. март

Да

/

/

20/21
10. март

Да

/

/

22/21
12. март

Не

Предметни правилник o
изменама и допунама
Правилника о техничким
и функционалним
карактеристикама
столова и аутомата за
игре на срећу, начину и
поступку испитивања
испуњености потребних
услова ("Сл. гласник РС"
бр. 152/20) донет је због
потребе прецизирања
начина и поступка
подношења захтева за
испитивање испуњености
техничких и
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11

Правилник o изменама и допунама
Правилника о условима за обављање
поправке столова и аутомата за игре на
срећу

Члан 47. став 3. и члан 66. став
2. Закона о играма на срећу
(„Службени гласник РСˮ, број
18/20).

/

22/21
12. март

Не

функционaлних
карактеристика столова,
односно аутомата.
Такође, детаљније је
описан аутомат, врста
бројчаника коју аутомати
морају да имају, као и
начин достављања
уверења о испуњености
техничких и
функционалних
карактеристике столова и
аутомата за игре на срећу.
Предметни правилник o
изменама и допунама
Правилника о условима
за обављање поправке
столова и аутомата за
игре на срећун („Сл.
гласник РС”, бр. 152/20)
донет је због потребе
прецизирања услова за
обављање поправке
столова и аутомата за
игре на срећу, као и
начина обављања
поправки и утврђивања
техничке исправности
аутомата. Такође,
прецизирани су услови
које треба да испуни
правно лице које жели да
добије овлашћење за
обављање поправке
столова и аутомата, начин
обављања поправке
аутомата, начин
утврђивања техничке
исправности стола,
односно аутомата за игре
на срећу, обавезе
овлашћених лица за
поправку, надзор над
радом,
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као и разлог одузимања
овлашћења.
12

Правилник о допуни Правилника о
одређивању царинских органа за царињење
одређених врста робе или спровођење
одређених поступака

Члан 141. став 2. Царинског
закона („Службени гласник
РС”, бр. 95/18, 91/19 - др. закон
и 144/20).

/

22/21
12. март

Да

/

13

Правилник о каматним стопама за које се
сматра да су у складу са принципом „ван
дохвата руке” за 2021. годину

/

24/21
19. март

Да

/

14

Правилник о изменaма и допунама
Правилника о изгледу знака и заставе
Управе царина и начину њихове употребе

/

24/21
19. март

Да

/

15

Правилник о изменама и допунама
Правилника о службеној одећи и начину
употребе и трајању службене одеће
царинских службеника
Правилник о изменама и допуни
Правилника о поступку издавања службене
значке царинским службеницима

Члан 61. 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,
119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др.
закон, 142/14, 91/15 аутентично тумачење, 112/15,
113/17, 95/18 и 86/19).
Члан 3. став 3. Закона о
царинској служби („Службени
гласник РС”, бр. 95/18 и
144/20).
Члан 25. став 1. Закона о
царинској служби („Службени
гласник РС”, бр. 95/18 и
144/20).
Члан 25. став 1. Закона о
царинској служби („Службени
гласник РС”, бр. 95/18 и
144/20).
Чл. 81. и 83. Закона о царинској
служби („Службени гласник
РС”, бр. 95/18 и 144/20).

/

24/21
19. март

Да

/

/

24/21
19. март

Да

/

/

24/21
19. март

Не

Члан 94. став 2. и члан 96.
Закона о царинској служби
(„Службени гласник РС”, бр.
95/18 и 144/20).

/

24/21
19. март

Да

Због пандемије изазване
Корона вирусом
допунама Правилника
предвиђено је да се у
ванредним околностима
посебан стручни испит за
царинске службенике
полаже само писмено, о
чему одлуку доноси
директор Управе царина.
/

16

17

Правилник о допуни Правилника о
програму, начину полагања посебног
стручног испита за царинског службеника и
евиденцији о положеним испитима

18

Правилник о изменама и допуни
Правилника о дисциплинској одговорности
царинских службеника
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19

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

20

Правилник о изменама Правилника о
садржају пореске пријаве за обрачун пореза
на добит по решењу на приходе које
остварује нерезидентно правно лице

21

Правилник о врстама фискалних рачуна,
типовима трансакција, начинима плаћања,
позивању на број другог документа и
појединостима осталих елемената
фискалног рачуна
Правилник о условима и процедури
издавања и начину коришћења
безбедносног елемента

22

23

Правилник о начину и поступку
достављања података о издатим фискалним
рачунима Пореској управи

Члан 38. став 2. Закона о
пореском поступку и пореској
администрацији („Службени
гласник РСˮ, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 - исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др.
закон, 62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12,
47/13, 108/13, 68/14, 105/14,
91/15 - аутентично тумачење,
112/15, 15/16, 108/16, 30/18,
95/18, 86/19 и 144/20) и члан
40. став 18. Закона о порезу на
добит правних лица
(„Службени гласник РСˮ, бр.
25/01, 80/02, 80/02 - др. закон,
43/03, 84/04, 18/10, 101/11,
119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др.
закон, 142/14, 91/15 аутентично тумачење, 112/15,
113/17, 95/18, 86/19 и 153/20).
Члан 40. став 11. Закона о
порезу на добит правних лица
(„Службени гласник РС”, бр.
25/01, 80/02, 80/02 - др. закон,
43/03, 84/04, 18/10, 101/11,
119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др.
закон, 142/14, 91/15 аутентично тумачење, 112/15,
113/17, 95/18, 86/19 и 153/20).
Члан 5. став 4. Закона о
фискализацији („Службени
гласник РС”, број 153/20).

/

27/21
24. март

Да

/

/

27/21
24. март

Да

/

/

31/21
31. март

Да

/

Члан 7. став 2. Закона о
фискализацији („Службени
гласник РС”, број 153/20).

/

31/21
31. март

Да

/

Члан 8. став 4. Закона о
фискализацији („Службени
гласник РС”, број 153/20).

/

31/21
31. март

Да

/
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24

Правилник о начину чувања и заштите
података у интерној меморији електронског
фискалног уређаја

Члан 8. став 6. Закона о
фискализацији („Службени
гласник РС”, број 153/20).

/

31/21
31. март

Да

/

25

Правилник о врсти и начину достављања
података о пословном простору и
пословним просторијама, као и о начину
генерисања ознаке пословног простора
Правилник о начину провере пријављених
фискалних рачуна

Члан 9. став 6. Закона о
фискализацији („Службени
гласник РС”, број 153/20).

/

31/21
31. март

Да

/

Члан 10. став 2. Закона о
фискализацији („Службени
гласник РС”, број 153/20).
Члан 19. став 3. Закона о
стечају и ликвидацији банака и
друштава за осигурање
(„Службени гласник РС”, бр.
14/15 и 44/18 - др. закон).

/

31/21
31. март

Да

/

/

36/21
9. април

Не

Члан 4. став 10, члан 5. став 9,
члан 6. став 7, члан 10. став 5,
члан 10а став 13, члан 12. став
14, члан 17. став 7, члан 18.
став 5, члан 21. став 10, члан
23. став 3, члан 24. став 13,
члан 25. став 5, члан 30. став
10, члан 31. став 5, члан 32.
став 6, члан 32а став 6, члан 36.
став 9, члан 36а став 11, члан
36б став 13, члан 41, члан 45,
члан 46. став 2, члан 52. став 6.
и члан 57. Закона о порезу на
додату вредност („Службени

/

37/21
14. април

Не

Одредбе овог правилника
примењују се за
одређивање висине
награде за рад и накнаде
стварних трошкова
Агенције за осигурање
депозита у стечајним и
ликвидационим
поступцима у којима
Агенција за осигурање
депозита врши функцију
стечајног, односно
ликвидационог
управника, а у којима до
дана ступања на снагу
овог правилника решење
о завршној деоби стечајне
или ликвидационе масе
није постало
правоснажно.
Обједињавање 27
правилника у један и
унапређење одређених
нормативних решења.

26

27

Правилник о изменама Правилника о
основама и мерилима за одређивање
награде за рад и накнаде стварних трошкова
Агенције за осигурање депозита у функцији
стечајног, односно ликвидационог
управника

28

Правилник о порезу на додату вредност
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29

Правилник о измени Правилника о начину
припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника
буџетских средстава, корисника средстава
организација за обавезно социјално
осигурање и буџетских фондова

30

Правилник о начину пријаве за добијање
новчане помоћи, начину исплате новчане
помоћи и подношењa рекламација

31

Правилник о изменама и допунама
Правилника о облику, садржини, начину
подношења и попуњавања декларације и
других образаца у царинском поступку

гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 исправка, 61/05, 61/07, 93/12,
108/13, 68/14 - др. закон,
142/14, 83/15, 108/16, 113/17,
30/18, 72/19 и 153/20) и члан
38. став 2. Закона о пореском
поступку и пореској
администрацији („Службени
гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 - исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др.
закон, 62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12,
47/13, 108/13, 68/14, 105/14,
91/15 - аутентично тумачење,
112/15, 15/16, 108/16, 30/18,
95/18, 86/19 и 144/20).
Члан 75. ст. 2. и 4. Закона о
буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка, 108/13,
142/14, 68/15 - др. закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19, 72/19 и 149/20).
Члан 7. Закона о привременом
регистру пунолетних
држављана Републике Србије
којима се уплаћује новчана
помоћ за ублажавање
последица пандемије болести
COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2 („Службени
гласник РС”, број 40/21).
Члан 144. Царинског закона
(„Службени гласник РС”, бр.
95/18, 91/19 – др. закон и
144/20).

/

41/21
23. април

Не

Измена Правилника је
извршена како би се
ближе уредило
достављање годишњих
финансијских извештаја
локалног органа управе.

/

42/21
27. април

Не

Ублажавање последица
пандемије болести
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CоV-2.

/

49/21
14. мај

Да

/

202

32

Правилник о начину размене података,
начину пријаве за добијање додатне
новчане помоћи и начину исплате додатне
новчане помоћи

33

Правилник о допуни Правилника о порезу
на додату вредност

34

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

Члан 7. Уредбе о подстицајним
мерама за имунизацију и
спречавање и сузбијање заразне
болести COVID-19 („Службени
гласник РС”, број 46/21).
Члан 4. став 10, члан 5. став 9,
члан 6. став 7, члан 10. став 5,
члан 10а став 13, члан 12. став
14, члан 17. став 7, члан 18.
став 5, члан 21. став 10, члан
23. став 3, члан 24. став 13,
члана 25. став 5, члана 30. став
10, члана 31. став 5, члана 32.
став 6, члан 32а став 6, члан 36.
став 9, члан 36а став 11, члан
36б став 13, члан 41, члан 45,
члан 46. став 2, члан 52. став 6.
и члан 57. Закона о порезу на
додату вредност („Службени
гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 исправка, 61/05, 61/07, 93/12,
108/13, 68/14 - др. закон,
142/14, 83/15, 108/16, 113/17,
30/18, 72/19 и 153/20) и члан
38. став 2. Закона о пореском
поступку и пореској
администрацији („Службени
гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 - исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др.
закон, 62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12,
47/13, 108/13, 68/14, 105/14,
91/15 - аутентично тумачење,
112/15, 15/16, 108/16, 30/18,
95/18, 86/19 и 144/20).
Члан 29. став 4. Закона о
буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка, 108/13,
142/14, 68/15 - др. закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19, 72/19 и 149/20).

/

53/21
28. мај

Не

Ублажавање последица
пандемије болести
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CоV-2.

/

64/21
25. јун

Не

Стварање услова за
успостављање
оптималних механизама у
вези са применом
одређених решења.

/

66/21
30. јун

Да

/

203

35

Правилник о измени Правилника о облику,
садржини, начину подношења и
попуњавања декларације и других образаца
у царинском поступку

Члан 144. Царинског закона
(„Службени гласник РС”, бр.
95/18, 91/19 - др. закон и
144/20).

/

66/21
30. јун

Да

/

36

Правилник о изменама и допунама
Правилника о обрасцима пореских пријава
за утврђивање пореза на доходак грађана
који се плаћа по решењу

/

67/21
2. јул

Да

/

37

Правилник о елементима електронске
фактуре, форми и начину доставе пратеће и
друге документације кроз систем
електронских фактура, начину и поступку
електронског евидентирања обрачуна
пореза на додату вредност у систему
електронских фактура и начину примене
стандарда електронског фактурисања
Правилник о начину и поступку
регистровања за приступ систему
електронских фактура, начину приступања
и коришћења система електронских
фактура и начину коришћења података који
су доступни у систему електронских
фактура
Правилник о начину поступања Централног
информационог посредника

Члан 38. став 2. Закона о
пореском поступку и пореској
администрацији („Службени
гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 –
исправка, 23/03 - исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др.
закон, 62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12,
47/13, 108/13, 68/14, 105/14,
91/15 - аутентично тумачење,
112/15, 15/16, 108/16, 30/18,
95/18, 86/19 и 144/20).
Члан 4. став 7, члан 6. став 5. и
члан 7. став 3. Закона о
електронском фактурисању
(„Службени гласник РС”, број
44/21).

/

69/21
9. јул

Да

/

Члан 5. став 8. и члан 9. став 5.
Закона о електронском
фактурисању („Службени
гласник РС”, број 44/21).

/

69/21
9. јул

Да

/

Члан 12. став 3. Закона о
електронском фактурисању
(„Службени гласник РС”, број
44/21).
Члан 17. Закона о царинској
служби („Службени гласник
РС”, бр. 95/18 и 144/20).

/

69/21
9. јул

Да

/

/

74/21
23. јул

Не

Члан 141. став 2. Царинског
закона („Службени гласник
РС”, бр. 95/18, 91/19 – др. закон
и 144/20).

/

79/21
6. август

Да

38

39

40

Правилник о изменама Правилника о
царинским обележјима

41

Правилник о одређивању царинских органа
за царињење одређених врста робе или
спровођење одређених поступака

Иницијатива Управе
царина.

/
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42

43

Правилник о измени и допуни Правилника
о облику, садржини, начину подношења и
попуњавања декларација и других образаца
у царинском поступку
Правилник о изменама и допунама
Правилника о врсти и начину достављања
података о пословном простору и
пословним просторијама, као и о начину
генерисања ознаке пословног простора

44

Правилник о изменама и допунама
Правилника о трансферним ценама и
методама које се по принципу „ван дохвата
руке” примењују код утврђивања цене
трансакција међу повезаним лицима

45

Правилник о изменама и допунама
Правилнка о условима и процедури
издавања и начину коришћења
безбедносног елемента

Члан 144. Царинског закона
(„Службени гласник РС”, бр.
95/18, 91/19 – др. закон и
144/20).
Правни основ за доношење
овог правилника садржан је у
одредби члана 9. став 6. Закона
о фискализацији („Службени
гласник РС”, број 153/20),
према коме врсту података о
пословном простору и
пословним просторијама,
начин достављања података о
пословним просторима и
пословним просторијама,
начин њиховог достављања
Пореској управи и начин
генерисања ознаке пословног
простора.
Члан 61а и члан 61в став 8.
Закона о порезу на добит
правних лица („Службени
гласник РС”, бр. 25/01, 80/02,
80/02 - др. закон, 43/03, 84/04,
18/10, 101/11, 119/12, 47/13,
108/13, 68/14 - др. закон,
142/14, 91/15 - аутентично
тумачење, 112/15, 113/17,
95/18, 86/19 и 153/20).

/

80/21
13. август

Да

/

/

93/21
24. септембар

Да

/

/

95/21
1. октобар

Не

Правни основ за доношење
овог правилника садржан је у
члана 7. став 2. Закона о
фискализацији („Службени
гласник РС“, број 153/20).

/

96/2021
8. октобар

Да

Изменама и допунама
овог правилника
обвезнику, који се сматра
крајњим матичним
правним лицем
међународне групе
повезаних правних лица,
је омогућено
благовремено подношење
(надлежном пореском
органу) годишњег
извештаја о
контролисаним
трансакцијама
међународне групе
повезаних правних лица.
/
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46

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

47

Правилник о изменама и допунама
Правилника о садржају пореске пријаве за
обрачун пореза на добит правних лица

48

Правилник о изменама Правилника о
начину провере пријављених фискалних
рачуна

Члан 25. став 4, члан 25а став 7,
члан 50е став 1, члан 50ж, члан
54, члан 56. став 5, члан 61а,
члан 62. став 4. и члан 63. став
9. Закона о порезу на добит
правних лица („Службени
гласник РС”, бр. 25/01, 80/02,
80/02 - др. закон, 43/03, 84/04,
18/10, 101/11, 119/12, 47/13,
108/13, 68/14 - др. закон,
142/14, 91/15 - аутентично
тумачење, 112/15, 113/17,
95/18, 86/19 и 153/20).
Члан 38. став 2. Закона о
пореском поступку и пореској
администрацији („Службени
гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 - исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др.
закон, 62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12,
47/13, 108/13, 68/14, 105/14,
91/15 - аутентично тумачење,
112/15, 15/16, 108/16, 30/18,
95/18, 86/19, 144/20 и 96/21) и
члан 63. став 9. Закона о порезу
на добит правних лица
(„Службени гласник РС”, бр.
25/01, 80/02, 80/02 - др. закон,
43/03, 84/04, 18/10, 101/11,
119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др.
закон, 142/14, 91/15 аутентично тумачење, 112/15,
113/17, 95/18, 86/19 и 153/20).
Правни основ за доношење
овог правилника, садржан је у
члану 10. став 2. Закона о
фискализацији („Службени
гласник РС”, бр. 153/20 и
96/21), којим је прописано да
начин начин провере
пријављених фискалних
рачуна.

/

97/21
15. октобар

Не

Усаглашавање
одговарајућих одредаба
постојећег правилника са
одредбама Закона о
изменама и допунама
Закона о порезу на добит
правних лица („Службени
гласник РС”, број 153/20).

/

97/21
15. октобар

Не

Усаглашавање
одговарајућих одредаба
постојећег правилника са
одредбама Закона о
изменама и допунама
Закона о порезу на добит
правних лица („Службени
гласник РС”, број 153/20).

/

99/2021
22. октобар

Да

/
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Правилник о изменама Правилника о
начину и поступку достављања података о
издатим фискалним рачунима Пореској
управи

50

Правилник о изменама Правилника о
начину чувања и заштите података у
интерној меморији електронског фискалног
уређаја

51

Правилник о изменама и допунама
Правилника о врстама фискалних рачуна,
типовима трансакција, начинима плаћања,
позивању на број другог документа и
појединостима осталих елемената
фискалног рачуна

52

Правилник о измени и допунама
Правилника о начину пријаве за добијање
новчане помоћи, начину исплате новчане
помоћи и подношењa рекламација

53

Правилник о изменама и допунама
Правилника о порезу на додату вредност

Правни основ за доношење
овог правилника, садржан је у
члана 8. став 4. Закона о
фискализацији („Службени
гласник РС”, број 153/20 и
96/21), којим је прописано да
начин чувања и заштите
података у интерној меморији
електронског фискалног
уређаја.
Правни основ за доношење
овог правилника, садржан је у
члана 8. став 6. Закона о
фискализацији („Службени
гласник РС”, бр.153/20 и 96/21).

/

99/2021
22. октобар

Да

/

/

99/2021
22. октобар

Да

/

Правни основ за доношење
овог правилника садржан је у
одредби члана 5. став 4. Закона
о фискализацији („Службени
гласник РС”, бр. 153/20 и
96/21), према коме врсте
фискалног рачуна, типове
трансакције, начине плаћања,
позивање на број другог
фискалног рачуна и
појединости осталих елемената
фискалног рачуна.
Члан 7. Закона о привременом
регистру пунолетних
држављана Републике Србије
којима се уплаћује новчана
помоћ за ублажавање
последица пандемије болести
COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2 („Службени
гласник РС”, бр. 40/21 и 96/21).
Члан 4. став 10, члан 5. став 9,
члан 6. став 7, члан 10. став 5,
члан 10а став 13, члан 12. став
14, члан 17. став 7, члан 18.
став 5, члан 21. став 10, члан
23. став 3, члан 24. став 13,
члан 25. став 5, члан 30. став
10, члан 31. став 5, члан 32.

/

99/2021
22. октобар

Да

/

/

107/21
12. новембар

Не

Ублажавање последица
пандемије болести
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CоV-2.

/

127/21
24. децембар

Не

Усклађивање са Законом
о фискализацији („Сл.
гласник РС”, бр. 153/20 и
96/21).

207

54

Износ најниже месечне основице доприноса
за обавезно социјално осигурање

55

Износ најниже месечне основице доприноса
за обавезно социјално осигурање за
осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Заклона о
доприносима за обавезно социјално
осигурање за 2022. годину

став 6, члан 32а став 6, члан 36.
став 9, члан 36а став 11, члан
36б став 13, члан 41, члан 45,
члан 46. став 2, члан 52. став 6.
и члан 57. Закона о порезу на
додату вредност („Службени
гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 исправка, 61/05, 61/07, 93/12,
108/13, 68/14 - др. закон,
142/14, 83/15, 108/16, 113/17,
30/18, 72/19 и 153/20) и члан
38. став 2. Закона о пореском
поступку и пореској
администрацији („Службени
гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 - исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 -др.
закон, 62/06 –др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12,
47/13, 108/13, 68/14, 105/14,
91/15 - аутентично тумачење,
112/15, 15/16, 108/16, 30/18,
95/18, 86/19, 144/20 и 96/21).
Члан 37. став 2. Закона о
доприносима за обавезно
социјално осигурање
(„Службени гласник РС”, бр.
84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 47/13, 108/13, 57/14,
68/14-др. закон, 112/15, 113/17,
95/18, 86/19, 153/20, 44/21 и
118/21).
Члан 38. став 2. Закона о
доприносима за обавезно
социјално осигурање
(„Службени гласник РС”, бр.
84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 47/13, 108/13, 57/14,
68/14 - др. закон, 112/15,
113/17, 95/18, 86/19, 153/20,
44/21 и 118/21).

/

127/21
24. децембар

Да

/

/

127/21
24. децембар

Да

/
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56

Износ највише месечне основице доприноса
за обавезно социјално осигурање

57

Износ највише годишње основице
доприноса за обавезно социјално осигурање
за 2022. годину

58

Правилник о изменама и допунама
Правилника о ближим условима, начину и
поступку за остваривање права на
рефакцију плаћене акцизе на деривате
нафте, биогорива и биотечности из члана 9.
став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама,
који се користе за транспортне сврхе и за
грејање

59

Правилник о изменама и допунама
Правилника о ближим условима, начину и
поступку за остваривање права на
рефакцију плаћене акцизе на деривате
нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач.
3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се
користе као енергетска горива у
производњи електричне и топлотне
енергије или у индустријске сврхе

60

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

Члан 42. став 2. Закона о
доприносима за обавезно
социјално осигурање
(„Службени гласник РС”, бр.
84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 47/13, 108/13, 57/14,
68/14-др. закон, 112/15, 113/17,
95/18, 86/19, 153/20, 44/21 и
118/21).
Члан 43. став 2. Закона о
доприносима за обавезно
социјално осигурање
(„Службени гласник РС”, бр.
84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 47/13, 108/13, 57/14,
68/14-др. закон, 112/15, 113/17,
95/18, 86/19, 153/20, 44/21 и
118/21).
Члан 39а став 7. Закона о
акцизама („Службени гласник
РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02,
80/02 - др. закон, 43/03, 72/03,
43/04, 55/04, 135/04, 46/05,
101/05 - др. закон, 61/07, 5/09,
31/09, 101/10, 43/11, 101/11,
93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - др.
закон, 142/14, 55/15, 103/15,
108/16, 30/18, 153/20 и 53/21).
Члан 39б став 4. Закона о
акцизама („Службени гласник
РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02,
80/02 - др. закон, 43/03, 72/03,
43/04, 55/04, 135/04, 46/05,
101/05 - др. закон, 61/07, 5/09,
31/09, 101/10, 43/11, 101/11,
93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - др.
закон, 142/14, 55/15, 103/15,
108/16, 30/18, 153/20 и 53/21).
Члан 29. став 4. Закона о
буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка, 108/13,
142/14, 68/15 - др. закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18,

/

127/21
24. децембар

Да

/

/

127/21
24. децембар

Да

/

/

130/21
29. децембар

Да

/

/

130/21
29. децембар

Да

/

/

130/21
29. децембар

Не

Измене и допуне
правилника су извршене
у складу са препорукама
Државне ревизорске
институције.
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31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и
118/21 - др. закон).
61

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

62

Правилник о Списку корисника јавних
средстава

63

Правилник о измени Правилника о начину
и поступку обављања платног промета у
оквиру консолидованог рачуна трезора

64

Правилник о изменама и допунама
Правилника о пореској пријави за порез по
одбитку

Члан 75. ст. 2. и 4. Закона о
буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка, 108/13,
142/14, 68/15 - др. закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и
118/21 - др. закон).
Члан 8. став 1. Закона о
буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка, 108/13,
142/14, 68/15 - др. закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и
118/21 - др. закон).
Члан 96. Закона о буџетском
систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19,
149/20, 118/21 и 118/21 - др.
закон).
Члан 41. став 13. Закона о
пореском поступку и пореској
администрацији („Службени
гласник РСˮ, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 - исправка,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др.
закон, 62/06 - др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12,
47/13, 108/13, 68/14, 105/14,
91/15 - аутентично тумачење,
112/15, 15/16, 108/16, 30/18,
95/18, 86/19, 144/20 и 96/21).

/

130/21
29. децембар

Не

/

130/21
29. децембар

Да

Измене и допуне
правилника су извршене
како би се ускладиле са
изменама и допунама
Правилника о
стандардном
класификационом оквиру
и Контном плану за
буџетски систем.
/

/

132/21
30. децембар

Да

/

/

132/21
30. децембар

Да

/
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Правилник о изменама Правилника о
елементима електронске фактуре, форми и
начину доставе пратеће и друге
документације кроз систем електронских
фактура, начину и поступку електронског
евидентирања обрачуна пореза на додату
вредност у систему електронских фактура и
начину примене стандарда електронског
фактурисања

Члан 4. став 7, члан 6. став 5. и
члан 7. став 3. Закона о
електронском фактурисању
(„Службени гласник РС”, бр.
44/21 и 129/21).

/

132/21
30. децембар

Не

66

Правилник о изменама и допуни
Правилника о начину и поступку
регистровања за приступ систему
електронских фактура, начину приступања
и коришћења система електронских
фактура и начину коришћења података који
су доступни у систему електронских
фактура

Члан 5. став 10. и члан 9. став
5. Закона о електронском
фактурисању („Службени
гласник РС”, бр. 44/21 и
129/21).

/

132/21
30. децембар

Не

Законом о изменама и
допунама Закона о
електронском
фактурисању утврђен је
нови рок за почетак
примене одређених
обавеза из Закона о
електронском
фактурисању и врши се
прецизирање појединих
одредаба; истовремено је
постало неопходно
ускладити и рок у коме
престају да важе одређене
одредбе Зaкoнa o
рoкoвимa измирeњa
нoвчaних oбaвeзa у
кoмeрциjaлним
трaнсaкциjaмa и Закона о
изменама и допуни
Закона о роковима
измирења новчаних
обавеза у комерцијалним
трансакцијама, а како су
рокови предвиђени
Законом измењени,
неопходно је било
одредити нови рок
примене одредаба
Правилника.
Законом о изменама и
допунама Закона о
електронском
фактурисању утврђен је
нови рок за почетак
примене одређених
обавеза из Закона о
електронском
фактурисању и врши се
прецизирање појединих
одредаба; истовремено је
постало неопходно
ускладити и рок у коме
престају да важе одређене
одредбе Зaкoнa o
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Правилник о измени Правилника о начину
поступања Централног информационог
посредника

Члан 12. став 3. Закона о
електронском фактурисању
(„Службени гласник РС”, бр.
44/21 и 129/21).

/

132/21
30. децембар

Не

рoкoвимa измирeњa
нoвчaних oбaвeзa у
кoмeрциjaлним
трaнсaкциjaмa и Закона о
изменама и допуни
Закона о роковима
измирења новчаних
обавеза у комерцијалним
трансакцијама, а како су
рокови предвиђени
Законом измењени,
неопходно је било
одредити нови рок
примене одредаба
Правилника.
Законом о изменама и
допунама Закона о
електронском
фактурисању утврђен је
нови рок за почетак
примене одређених
обавеза из Закона о
електронском
фактурисању и врши се
прецизирање појединих
одредаба; истовремено је
постало неопходно
ускладити и рок у коме
престају да важе одређене
одредбе Зaкoнa o
рoкoвимa измирeњa
нoвчaних oбaвeзa у
кoмeрциjaлним
трaнсaкциjaмa и Закона о
изменама и допуни
Закона о роковима
измирења новчаних
обавеза у комерцијалним
трансакцијама, а како су
рокови предвиђени
Законом измењени,
неопходно је било
одредити нови рок
примене одредаба
Правилника.
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Редни
број

1

Назив

Резултат
Шифра
извора
финансирања

I
Уређење, управљање и
надзор финансијског и
фискалног система

II

Референтни
документ/НПАА

По
Плану
(Да/Не)

Образложење

IV

V

VI

У току 2021. године
рађено је редовно
одржавање система за
припрему буџета.
Уговор о јавној набавци
Менаџмент
информациони систем
(МИС) закључен је 8.
фебруара 2021. године.
У 2021. године
реализоване су две фазе
уговора, док је
реализација последње
треће фазе уговора
предвиђена за 2022.
годину.
/

Износ остварења
/ извршења
III

1.ПК.1

Унапређење и одржавање
Система за припрему буџета
- БИС

Унапређење система за
припрему буџета.

01

15.714.883,00
РСД

/

Да

1.ПК.2

ИПА 2008 - Подршка
увођењу децентрализованог
система управљања
фондовима ЕУ

Унапређење радних процеса у
институцијама које су укључене
у децентрализовано/ индиректно
управљање претприступном
помоћи. (највећи део радних
процеса ће се одвијати уз
подршку МИС-а).

01

110.024.265,60
РСД

Извештаји ИПА
надзорних одбора

Да

1.ПК.3

ИПА програм прекограничне
сарадње Мађарска-Србија

116 канцеларијских контрола и
116 издатих сертификата о
прихватљивости трошкова, 6
теренских контрола, без сумњи
на неправилност и без обука за
кориснике из Србије.

01

3.594.350,64 РСД

НПАА

Да

56

1.405.143,00 РСД
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Техничка помоћ Републици
Србији у реформи
корпоративног финансијског
извештавања

1.ПК.4

1.ПК.5

Пружање подршке
финансијским
институцијама у државном
власништву

1.ПК.6

Регистар запослених

1) обуке у примени
подзаконских прописа у области
корпоративног финансијског
извештавања; 2) успостављање
одрживог система у циљу
континуираног и ажурног
превођења МСФИ, МСФИ за
МСП и МСР и објављивања у
Сл. гласнику РС; 3) јачање
система јавног надзора над
обављањем ревизије и
унапређење система контроле
квалитета рада ревизора; 4)
подизање свести о значају
финансијског извештавања и др.
Реструктурирање БПШ
укључујући, између осталог:
преорјентацију БПШ на
пословање са физичким лицима,
микро и малим правним лицима,
напуштање корпоративног
кредитирања; смањење обима
пословања према јавним
предузећима и смањење НПЛ.
Имплементација реформи
дефинисаних Закључком Фонда
за развој и Закључком АОФИ;
развој стратегије о развојним
финансијским институцијама;
имплементирање стратегије
Владе намењене банкама у
државном власништву; напредак
по питању лоше активе (НПЛ)
финансијских институција у
државном власништву.
Смањење трошкова свих
операција у људским ресурсима
хармонизацијом и
консолидацијом процеса у
обрачуну зарада на јединственој
интегрисаној платформи,
једноставан приступ свим
подацима запослених, као и
ефикасно управљање целим
процесом обрачуна зарада.

06

111.500 ЕУР
(извршење за
2021. годину)

/

Да

/

11

Укупна вредност
Пројекта ЕУР 40,1
милиона

/

Да

Није донета Стратегија
развојног финансирања,
али су предузете
активности у вези са
израдом исте.

01

101.961.682,67
РСД

/

Да

/
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2

2.ПА.1

2.ПК.1

2.ПК.2

2.ПК.3

Управљање царинским
системом и царинском
администрацијом
Подршка информационом
систему царинске службе

ИПА 2013 - Подршка за
модернизацију Управе
царина и унапређење
управљања границом (АП)

Изградња комплекса
царинске испоставе при ГП
Градина
Изградња ГП Гостун

Oбезбеђено ефикасно и
поуздано функционисање
информационог и
комуникационог система
царинске службе. Делимично
спроведен план модернизације
због недостатка средстава.
Створени услови за унапређење
ефикасности управљања
границама (смањење илегалног
транзита и повећање
прекограничне трговине и
кретања људи) између Србије и
Мађарске изградњом
инфраструктуре на ГП Бајмок.
Предвиђен завршетак изградње
IIb фазе.
Завршени су радови из I фазе.
Извођач радова уведен у посао
за наставак радова из II фазе.

01

464.436.925,99
РСД

/

Да

Делимично спроведен
план модернизације
(трајна активност).

01

0.00 РСД

/

Да

/

56

0.00 РСД

01

289.443.168,06
РСД

/

Да

/

01

173.024.000,00
РСД

/

Не

Приликом предлагања
Финансијског плана
Управе царина и
планирања
инвестиционих радова
за 2021. годину радови
на изградњи ГП Гостун
Фаза II нису били
обухваћени с обзиром
да су требали да пређу у
надлежност Републичке
дирекције за имовину са
чијег буџетског раздела
би се и финансирали.
Како Републичка
дирекција није
обезбедила потребна
средства за овај
пројекат, а на основу
Закључка Владе
Републике Србије 05бр.
464-6246/2021,
усвојеног на седници
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09.07.2021. године
Управа царина је за
завршетак изградње
обезбедила неопходна
финансијска средства
кроз Измену закона о
буџету за 2021. годину
и кроз Закон о буџету за
2022. годину.
2.ПК.4

2.ПК.5

2.ПК.6

ИПА Подршка за учешће у
програмима ЕУ

ИПА 2014 - Сектор
унутрашњих послова (АП)

Инвестиционо улагање у
зграде и објекте у саставу
Управе царина

Током 2021. године циљеви
програма су делимично
испуњени због пандемије. Осим
једне радне посете у којој је
учествовало 9 царинских
службеника, сви остали
састанци су одржавани онлајн,
што за последицу има чињеницу
да су средства у потпуности
остала неискоришћена. Звог
ванредних околности,
одржавање активности у оквиру
Гранта за 2020. финансијску
годину је продужено до
30.9.2021. године, а од
1.12.2021. године је почео нови
циклус ЕУ програма Customs
(Споразум о учешћу у новом
програму тек треба да буде
потписан).
Изграђен гранични прелаз
Котроман и извршен надзор над
изградњом.

Завршени су радови на
изградњи бетонских баријера и
санацији оштећених ивичњака у
царинарници Крушевац;
Завршени су радови на замени
ламината керамичким
плочицама у 21 соби интерната
у згради Управе царина;
Завршени су радови на замени

01

0.00 РСД

15

850.518,86 РСД

56

0.00 РСД

01

15.084.446,81 РСД

56

95.896.693,44 РСД

01

35,495,092.80

НПАА

Да

/

/

Да

/

/

Да

/
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2. ПК. 7

Глобални програм
трговинских олакшица
(Global Trade Facilitation
Programme - GTFP)

2. ПК. 8.

Развој софтверске
апликације за обавезујућа
обавештења о сврставању
робе

дрвених врата новим у
канцеларијама на првом, другом
и петом спрату у згради Управе
царина; Завршени су радови на
уградњи енергетски ефикасне
расвете у ходницима у згради
Управе царина; Завршени су
радови на замени ПВЦ
столарије у објектима Управе
царина; Завршени су радови на
реновирању кухиње на 4. спрату
у згради Управе царина;
Завршен је технички преглед
трафо станице на ЦИ при ГП
Градина; Завршена је набавка
координатора за безбедност на
раду на градилиштима;
Завршени су енергетски пасоши
за објекте на ГП Сот; Завршен је
стручни надзор над уградњом
ПВЦ столарије у објектима
Управе царина.
У 2021. години:
- закључени су Меморандум о
разумевању и Радни план за
Србију (основни документ за
реализацију пројекта);
- одржан је формални састанак
почетка пројекта, тзв. Kick off
састанак на којем је формиран
Национални надзорни комитет;
- одржане су три онлајн
радионице из области
стратешког планирања,
ангажовања приватног сектора
(тзв. област консултација) и
управљања ризиком.
Апликација обезбеђује
пословној заједници потпуно
беспапирно пословање и
аутоматизацију поступка
подношења и издавања

05

0.00 РСД

Пословни план за
унапређење
организације и
рада царинске
службе
Министарства
финансија за
период 2020-2024.
године

Не

06

0.00 РСД

/

Не

Закључивање
Меморандума има за
циљ да допринесе
подстицању и
олакшању међународне
трговине кроз јачање
усаглашености земаља
у развоју одабраних за
партнере SECO, као
што је Република
Србија, а првенствено
царинских органа, са
међународним
стандардима и
најбољим праксамам за
увоз, извоз и транзит
комерцијалне робе.
Софтверска апликација
је развијена у сарадњи
са Светском банком, без
новчане накнаде. У
потпуности је
имплементирана, те је
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обавезујућих обавештења о
сврставању робе.

3
3.ПК.1

сада обезбеђена
потпуна аутоматизација
процеса подношења
захтева и издавања
обавезујућих
обавештења о
сврставању робе.
Наведено подразумева
подношење захтева и
издавање обавезујућих
обавештења о
сврставању робе
електронским путем.

Управљање пореским
системом
Модернизација пореске
администрације (АП) (ЕРП)

Пројекат 4002 је усмерен на
модернизацију Пореске управе,
осмишљен као пројекат
институционалне реформе
фокусиран на суштинске
функције Пореске управе.
Пројекат има за циљ да се
повећа ефективност наплате
пореза и смањи оперећење
пореских обвезника приликом
њеног спровођења. У
2021.години је реализовано је
следеће: У вези са поступком
набавке консултантских услуга
за Реинжењеринг пословних
процеса у пореским пословима,
укључујући тренинг тренера за
увођење нових функција у
оперативне јединице Пореске
управе, након спроведеног
поступка избора изабран је
консултант и 24.05.2021.године
потписан уговор. Консултант је
започео са радом. Решењем од
10.06.2021.године формирана је
Радна група за рад са
ангажованим консултантом за
активности реинжењеринга
пословних процеса. У оквиру

11

74.620.338,55 РСД

/

Да

/
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Радне групе формирани су
тимови по функцијама, односно
по пословним процесима који су
предмет анализе. У досадашњем
раду консултант је испоручио
следећа документа: Уводни
извештај; План управљања
променама за Пореску
управу;Презентација примера
најбоље међународне праксе;
Извештај о анализи јаза између
постојећег пословног модела
ПУРС и међународне најбоље
праксе; и Општи пословни
модел ПУРС. Након усвајања
документа „Општи пословни
модел Пореске управе
Републике Србије“ одржане су
обуке и започете радионице
везане за редизајн пословних
процеса са члановима
пројектних тимова.
У вези система за ефискализацију и стварање
правног оквира за реализацију
новог модела фискализације
донет је Закон о фискализацији.
Министарство финансија донело
је подзаконска акта којима се
омогућава спровођење Закона о
фискализацији. Истовремено са
стварањем правног оквира
израђена је и техничка
документација новог модела
фискализације. Покренут је и
реализован процес набавке
специјализованих штампача и
тонера за потребе
персонализације „безбедносних
елемената“ у оквиру пројекта ефискализације. У вези са
избором готовог комерцијалног
решења (COTS) након
спроведеног поступка изабран
је консултант за анализу
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тржишта и израду
спецификација за готово
комерцијално решење (COTS),
и потписан уговор у новембру
2021. године; Консултант је
започео са спровођењем
пројектног задатка и испоручио
документ Уводни извештај,
након чега је започета анализа
тржишта и организовање
радионица са пословним
функцијама и Тимом за ИКТ и
нефункционалне захтеве, везано
за жељено будуће стање из
перспективе функционалности
COTS решења.
Од осталих активности
спроведена је набака видео
конференцијске опреме ,
потписани су уговори за
ангажовање консултанта за
заштиту животне средине,за
социолошко управљање и за
преводилачке услуге.Спроведен
је поступак избора консултанта
за управљање евиденцијама.
Покренут је поступак за избор
консултанта за израду
Стратегије људских
ресурса.Спроведене су
активности у вези добијања
сагласности за одабир
специфичног решења ORBIS
базе које задовољава потребе
ПУ у овој фази.
3.ПК.2

Модернизација
информационог система
Пореске управе (АП) (ЕРП)

3.ПК.3

ИПА Подршка за учешће у
програмима ЕУ

Повећање квалитета наплате
пореза и доприноса и
ефикаснијег рада пореске
администрације
Чланарина Tрошкови службеног
путовања у иностранство

01

358.751.501,24
РСД

/

Да

/

01

0.00 РСД

/

Да

/

56

0.00 РСД
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4

Уређење, управљање и
надзор финансијског и
фискалног система

4.ПА.1

Информациона подршка
трезорском пословању

Обезбеђење стабилности и
унапређење сигурности система
извршења буџета Републике
Србије, послова јавних плаћања,
буџетског рачуноводства и
других послова у оквиру јавних
финансија.
Побољшање стања зграда и
објеката и услова рада.

01

1.090.096.487,00
РСД

/

Да

/

4.ПК.1

Инвестиционо улагање у
зграде и објекте у саставу
Управе за трезор

01

119.563.656,00
РСД

/

Да

/

4.ПК.2

Проширење и технолошко
унапређење капацитета у
циљу ефикаснијег
пословања

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

01

344.830.169,00
РСД

/

Да

/

4.ПК.3

Унапређење аутоматизације
пословних процеса

Побољшање аутоматизације,
ефикасности и ефективности
рада.

01

637.174.745,00
РСД

/

Да

/

4.ПК.4

Реформа рачуноводства

Побољшање рачуноводствених
капацитета спровођењем
анализа и обука дела рачуновођа
у јавном сектору.

01

652.873,00 РСД

Програм реформе
управљања јавним
финансијама 20212025

Да

/

4.ПК.5

Резервна и бекап локација

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

01

29.919.950,00 РСД

/

Да

/

4.ПК.6

Централизован обрачун
зарада

01

5.976.000,00 РСД

/

Да

/

4.ПК.7

Праћење извршења Јединица
локале самоуправе-ЈЛС

Надоградња постојећег система
додатним пословним
функционалностима,
унапређење брзине процесирања
података.
Праћење, контрола и
извештавање о извршењу буџета
јединица локалне самоуправе на
основу податка из платног
промета који води Управа за
трезор.

01

110.131.600,00
РСД

/

Да

/
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4.ПК.8

Јединствени информациони
систем за буџетско
рачуноводство

4.ПК.9

Систем јавних финансија ЈАФИН

4.ПК.10

Књиговодство, основна
средства и електронско
прихватање захтева

5

Уређење, управљање и
надзор финансијског и
фискалног система

Успостављање информационог
система да би се омогућило брзо
и рачуноводствено исправно,
састављање свих периодичних и
годишњих финансијских
извештаја, на свим нивоима, као
и усаглашеност података из
Помоћних евиденција са
Главном књигом.
Унапређење јединственог
информационог система јавних
финансија - ЈАФИН који
представља основни систем са
којим размену података врши
већина других информационих
система Управе за трезор.

01

285.999.840,00
РСД

/

Да

/

01

496.794.000,00
РСД

/

Не

Постизања већег степена
интерооперабилности
организационих јединица,
пословних функција и
пословних процеса МФ - Управе
за трезор.

01

191.858.880,00
РСД

/

Не

Средином 2021. године
донета је одлука да се
ради надоградња
софтверског решења ЈАФИН, кроз капитални
пројекат на три године,
те се из тог разлога овај
пројекат није нашао у
Плану рада Владе за
2021. годину. Средства
су пребачена са
пројекта Информациона
подршка трезорском
пословању.
У оквиру Пројекта Централизован обрачун
зарада била су
планирана средства за
Регистар
пољопривредних
газдинстава који као
посебан пројекат није
био уврштен у План
Владе за 2021. годину.
Током 2021. године
услед промене
пословних активности и
приоритета предметна
средства су пребачена
за реализацију овог
пројекта, који је
релизован у целости.
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5.ПА.1

Регулација производње и
промета дувана и дуванских
производа

Циљ 1: Повећање ефикасности у
процесу издавања дозвола.
Индиктор: просечно време
обраде захтева за издавање
дозвола и уписа у регистар (5
дана). Циљ 2: Подршка
међусекторској сарадњи.
Индикатор: просечно време
одговора на захтеве других
орагана у вези са подацима
којима располаже Управа за
дуван, у поступку сузбијања
нелегалног промета дуваном и
дуванским производима (6
дана).

01

58.345.061,68 РСД

/

Да

У складу са Законом о
буџету Републике
Србије за 2021. годину
и Законом о изменама и
допунама закона о
буџету Републике
Србије за 2021. годину,
Управи за дуван
додељена су средства у
износу од 59.894.000
динара.

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе
2. Министар
3. Делокруг

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Анђелка Атанасковић
Министарство привреде обавља послове државне управе који се односе на: привреду и
привредни развој; положај и повезивање привредних друштава и других облика организовања
за обављање делатности; подстицање развоја и структурно прилагођавање привреде;
утврђивање политике и стратегије привредног развоја; предлагање мера и праћење спровођења
економске политике за привредни раст; предлагање мера за подстицање инвестиција и
координацију послова који се односе на инвестиције, осим у области прехрамбене индустрије;
координацију рада јавне агенције надлежне за промоцију извоза и подстицање инвестиција;
прописе у области улагања; преговарање ради закључивања билатералних споразума о
подстицању и заштити улагања и припрему закона о њиховом потврђивању; мере економске
политике за развој занатства, малих и средњих предузећа и предузетништва; кредитирање
привреде и осигурање банкарских кредита; кредитирање и осигурање извозних послова и
инвестиција у иностранству; субвенционисање кредита; координацију послова у вези с
повезивањем привредних друштава са стратешким инвеститорима; предлагање и спровођење
финансијских и других мера ради подстицања пословања, конкурентности и ликвидности
привредних субјеката у Републици Србији; пословно и финансијско реструктурирање
привредних друштава и других облика пословања; приватизацију; координацију послова у вези
с проценом вредности капитала; стечај; стандардизацију; техничке прописе; акредитацију;
мере и драгоцене метале; одређивање стратешких циљева, унапређење рада и пословања,
надзор и припрему предлога аката о именовању и разрешењу органа управљања у јавним
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4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

предузећима осим за јавна предузећа која обављају делатности производње, дистрибуције и
снабдевања електричном енергијом, односно природним гасом; одређивање стратешких
циљева, унапређење рада и пословања, надзор и припрему предлога аката о именовању и
разрешењу органа управљања и заступника капитала у привредним друштвима и другим
облицима организовања за обављање делатности са државним капиталом осим за друштва која
обављају делатност производње, дистрибуције и снабдевања електричном енергијом,
природним гасом, односно нафтом и дериватима нафте; припрему, предлагање и спровођење
прописа и мера у области концесија и јавно-приватног партнерства; надзор и управне послове
у вези са привредним регистрима; употребу назива Републике Србије у пословном имену
привредних друштава; прописе у области заштите и промета права интелектуалне својине.
Министарство привреде обавља и послове државне управе који се односе на: регионални
развој; анализу расположивих ресурса и потенцијала за регионални и национални развој;
методологију за мерење степена развијености локалних самоуправа и региона; усмеравање
активности које подстичу регионални развој; подстицање равномернијег регионалног развоја и
смањење регионалних разлика; унапређење привредног амбијента на регионалном нивоу;
пружање помоћи јединицама локалне самоуправе у имплементацији пројеката локалног
економског развоја; планирање, програмирање и предлагање развојних пројеката из области
регионалног развоја и пројеката од интереса за Републику Србију; подстицање сарадње
јединица локалне самоуправе, невладиног сектора, привредних субјеката и државних органа;
међупројектну координацију; мерење ефеката и оцену успешности пројеката; успостављање
базе података неопходне за праћење пројеката, као и друге послове одређене законом.
Дирекција за мере и драгоцене метале, као орган управе у саставу Министарства привреде,
обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: контролу мера и
драгоцених метала; законске мерне јединице; еталоне; мерила, као и друге послове који су
одређени законом којим се уређује метрологија и другим законима.
Управа за брзи одговор, као орган управе у саставу Министарства привреде, обавља послове
државне управе и стручне послове који се односе на: унапређивање услова за привлачење
страних инвестиција; подизање ефикасности у реализацији пројеката од значаја за Републику
Србију и ефикасности рада свих органа и организација који учествују у поступцима
остваривања права на градњу, као и друге послове одређене законом.
Дирекција за мере и драгоцене метале; имаоци јавних овлашћења: 78 овлашћених тела којима
су поверени послови оверавања мерила (Регистар овлашћених тела www.tehnis.privreda.gov.rs)

НАРАТИВ
У 2021. години Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) реализовало је бројне активности у остваривању прописаних надлежности, а као најзначајније резултате
рада истичемо следеће:
Приватизација: на почетку 2021. године у портфељу Министарства налазило се укупно 79 предузећа у поступку приватизације, док је на крају 2021. године број предузећа у
поступку приватизације смањен на 65 предузећа. Током 2021. године окончан је поступак приватизације за укупно 14 предузећа, путем продаје, обуставе поступка приватизације
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или покретања стечајног поступка, и то: продато је 5 предузећа, за 8 предузећа је обустављен поступак приватизације, док је за 1 предузеће отворен стечајни поступак. Током
2021. године донет је Закључак Владе Републике Србије о покретању иницијативе за приватизацију 1 предузећа, за колико је увећан портфељ предузећа у поступку приватизације.
У 2021. години, Министарство је за укупно 6 субјеката приватизације објавило 9 јавних позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради
продаје капитала, а за 1 субјекат приватизације објављен је јавни позив за избор стратешког инвеститора.Током 2021. године, окончана је продаја укупно 4 предузећа (предмет
продаје: капитал), остварена је продајна цена у укупном износу од 5.603.176,38 евра, док су купопродајним уговорима уговорене инвестиције у укупном износу од 360.000,00
евра. Закључен је и 1 уговор о стратешком партнерству, којим је уговорена докапитализација у износу од 150.000.000,00 евра.
Рекапитулација продатих предузећа у 2021. години дата је у табеларном прегледу у наставку:

Р.бр.

1
2
3

Предузеће
ВПД СМЕДЕРЕВО ДОО, СМЕДЕРЕВО
ЈАДРАН АД, НОВА ГАЈДОБРА
СЕВЕРТРАНС АД, СОМБОР

4

МИНЕЛ КОНЕРН АД, БЕОГРАД

5

ХИП ПЕТРОХЕМИЈА АД, ПАНЧЕВО

Предмет
продаје

Датум
закључења
уговора о
продаји

капитал

16.03.2021.

капитал

19.11.2021.

капитал

19.11.2021.

капитал

Стратешко
партнерство
УКУПНО:

Инвестиције /
Докапитализација
(у ЕУР)

Продајна цена
(у ЕУР)

Купац
КХАОТИЦЕН ДОО,
Београд
БАНИЈА-ПАЛ ДОО,
Темерин
АПАТИНТРАНС ДОО,
Апатин

3.239.126,78

понуда за
преузимање

ВОЈВОДИНА
ТЕХНОПОРМЕТ
Ужице

1.638.049,60

-

24.12.2021.

НИС АД, Нови Сад

-

150.000.000,00
(докапитализација)

5.603.176,38

150.360.000,00

ДОО,

661.000,00

65.000,00

60.000,00
(инвестиције)
100.000,00
(инвестиције)
200.000,00
(инвестиције)

У портфељу приватизације остало је укупно шест субјеката приватизације од стратешког значаја. С обзиром да је за субјекте приватизације од стратешког значаја рок од заштите
од принудне наплате и принудних извршења истекао 28. маја 2016. године, током 2021. године настављено је са спровођењем активности у циљу изналажења начина за опстанак
субјеката приватизације од стратешког значаја и очување радних места у овим предузећима. Од стратешких предузећа, пет предузећа је спроводило активности на изради унапред
припремљеног плана реорганизације (у даљем тексту: УППР) или је спроводило активности у складу са усвојеним УППР-ом (ХОЛДИНГ КАБЛОВИ а.д. Јагодина, ИКАРБУС а.д.
Београд, ПОЛИТИКА а.д. Београд, ХК ПК YУМЦО а.д. Врање, ТРАYАЛ а.д. Крушевац), док је предузеће ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА радило на изради плана реорганизације и
финансијске консолидације. За привредно друштво ХИП – ПЕТРОХЕМИЈА а.д. Панчево потписан је Уговор о стратешком партнерству 24. децембра 2021. године, те се ступање
на снагу уговора очекује 1. јула 2022. године а након испуњавања одређених предуслова.Код преосталих предузећа у приватизационом портфељу, Министарство ће наставити
активности и у 2022. години, у складу са Законом о приватизацији.
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У току 2021. године обављено је 30 контрола извршења уговорних обавеза купаца капитала код 14 уговора о продаји капитала и 9 контрола рада привремених заступника капитала
у субјектима приватизације након раскида уговора о продаји капитала.
На основу Закључка Владе 05 Број: 420-1027/2021 од 4. фебруара 2021. године, којим је усвојен Програм о распореду и коришћењу средстава за кредитну подршку предузећима
од стратешког значаја за Републику Србију и осталим предузећима у поступку приватизације преко Фонда за развој Републике Србије за 2021. годину, као и Закључка Владе 05
Број: 420-4582/2021 од 20. маја 2021. године, којим је усвојена измена наведеног програма, из буџета Републике Србије исплаћено је укупно 1.100.000.000,00 динара за седам
корисника.
Поступак контроле и верификације поступака својинске трансформације, који су започети, а нису завршени, у складу са чланом 14. и 17. Закона о изменама и допунама Закона о
приватизацији („Службени гласник РС”, број 46/15) као и пренос неприватизованог дела друштвеног капитала на Акционарски фонд за предузећа која располажу са мање од 50%
друштвеног капитала је окончан. Поступак преноса неприватизованог дела друштвеног капитала на запослене и бивше запослене привредних друштава код којих је претходно
продат пакет акција/удела из портфеља Акционарског фонда, у току је за једно привредно друштво.
Остварени су приходи од продаје акција и удела у власништву Акционарског фонда у износу од 86.151.725 динара. Приход Акционарског фонда чиниле су и уплаћене дивиденде,
расподељена добит, камате на орочена новчана средства и новчана средства по виђењу, приход по основу припадајућег дела стечајне масе привредних друштава у стечајном
поступку, наплате по судским пресудама и друго у укупном износу од 1.134.132.110 динара. Укупно остварени приход Акционарског фонда у 2021. години износио је 1.220.283.835
динара. Такође, продате су акције у власништву Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 9.444.764 динара.
Индустријски развој: Након усвајања Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године (у даљем тексту: Стратегија) у марту 2020. године („Службени
гласник РС” број 35/20), у априлу 2021. године усвојен је и Акциони план за реализацију Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године, за период
од 2021. до 2023. године (у даљем тексту: Акциони план) („Службени гласник РС” број 37/21). Стратегија и Акциони план обухватају широку лепезу привредних активности, са
фокусом на прерађивачку индустрију, а општи циљ Стратегије је подизање конкурентности Републике Србије.
У сарадњи са носиоцима реализације мера и активности, у другој половини 2021. године отпочет је рад на остваривању посебних циљева Стратегије и Акционог плана:
1. Унапређена дигитализација пословних модела индустријске производње,
2. Развој индустрије базиране на иновацијама и развоју виших фаза технолошке производње,
3. Повећан укупни обим инвестиција у индустрију уз раст квалитета инвестиција,
4. Унапредити технолошку структуру извоза и
5. Трансформација индустрије од линеарног ка циркуларном моделу.
Током 2021. године припремљене су кварталне публикације Актуелна привредна кретања за четврти квартал 2020. године, као и прва три квартала 2021. године, које садрже
пресек стања српске привреде и указују на проблеме у појединим привредним областима. Такође су припремљени месечни „брифови“ привредних кретања са основним
макроекономским индикаторима и трендовима, а спроведене су и активности на припреми базе података изабраних макроекономских показатеља која представља статистичкодокументациону основу за аналитички приказ стања у привреди.
Инфраструктурни пројекти: И поред чињенице да се реализација инфраструктурних пројеката и у 2021. години одвијала у отежаним условима проузрокованим пандемијом Covid
19, кроз програм Подршке развоју пословне инфраструктуре и програм Подршке развоју локалне и регионалне инфраструктуре рађено је на реализацији 66 инфраструктурнa
пројекта у 51 јединици локалне самоуправе чија је укупна вредност 3.396.488.885 динара, од чега је учешће Министарства 2.037.801.570 динара, док остатак представља учешће
локалних самоуправа. Закључено је 36 уговора о извођењу радова, 18 анекса уговора, извршено је 188 теренских контрола пројеката у свим фазама реализације. Завршена је
реализација 42 инфраструктурна пројекта. Највећи број улагања се односи на саобраћајну инфраструктуру – 16 пројекaта, 13 пројеката из области туризма, 8 пројеката из области
комуналне и енергетске инфраструктуре, затим 4 пројекта из области школског и других нивоа образовања и 1 објекат из области културе.
У 2021. години кроз програм Подршке развоју пословне инфраструктуре, припремана је реализација инфраструктурних пројеката који се односе на опремање зона
пословања као и инфраструктурних пројеката из области развоја туризма, у циљу стварања повољних услова за привлачење инвестиција, унапређење привредног амбијента и
отварања нових радних места у локалним самоуправама. У оквиру Програма завршено је укупно 34 пројекта, од којих посебно истичемо опремање зоне Стари Аеродром у
Крушевцу, опремање привредне зоне Хисар у Прокупљу, инфраструктурно уређење у циљу унапређења туристичког потенцијала општине Сокобања. У активној фази реализације
налази се 21 пројекат чији се завршетак очекује у 2022. години.
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У 2021. години рађено је на завршетку реализације пројеката који су суфинансирани средствима кредита Европске Инвестиционе банке кроз Програм подршке развоју
локалне и регионалне инфраструктуре. Завршено је укупно 8 пројеката. Неки од реализованих пројеката у протеклој години су: Санација и адаптација зграде здања Старог
Начелства у Пожаревцу, Реконструкција и доградња атлетског стадиона у Краљеву, Реконструкција улице Бора Станковић у Врању, Изградња југоисточне обилазнице у Врању.
Мала и средња предузећа и предузетништво: У области развоја сектора малих и средњих предузећа и предузетништва, у току 2021. године, предузете су активности на унапређењу
пословног окружења и спроведене мере подршке, односно програми подстицања започињања пословања и конкурентности и иновативности малих и средњих предузећа и
предузетништва.
У 2021. години, донет је Закон о утврђивању финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед
пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CОV-2 којим се уређује додела средства привредним субјектима који су у 2020. години поднели захтев за кредитирање код Фонда
за развој Републике Србије у складу са Уредбом о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним
економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2. Средства за спровођење напред наведеног Закона обезбеђена су из кредитне линије Европске
инвестиционе банке у износу од најмање 12.000.000.000,00 РСД, и Фонд је, закључно са 31.12.2021. године, донео све одлуке о одобрењу/одбијању кредитних захтева клијената
који су исте поднели до 10.12.2020. године у складу са наведеном Уредбом.
У 2021. години, настављено је са континуираном финансијском и нефинансијском подршком сектору МСПП. Министарство је радило на припреми и спровођењу програма
подршке малим и средњим предузећима и предузетништву, и то:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години, којим програмом је опредељена финансијска подршка у укупном износу од
2.063.286.774,46 РСД бесповратних средстава из буџета, микро, малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама за набавку нове производне опреме за
њихово пословање. Кроз Програм у 2021. години одобрено је 715 захтева за набавку опреме, од чега 147 за жене предузетнице, у укупном износу од 1.952.953.445,08
динара бесповратних средстава. Укупна бруто вредност инвестиције износила је 9.986.767.657,32 РСД.
Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години којим је опредељено 150,0 милиона РСД
бесповратних средстава из буџета за финансијску подршку новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, који су регистровани у Агенцији
за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева. Укупно је одобрено 123 захтева (привредних субјеката), од којих 24 жена
предузетница, у укупном износу од 109.025.218,93 динара бесповратних средстава. Укупна вредност инвестиције износи 347.420.074,82 РСД. Обрада захтева по свим
запримљеним захтевима није завршена, тако да се очекује да број одобрених захтева буде већи од садашњих 123 захтева.
Програм подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години, кроз који је опредељено 266.870.389,73 динара за инвестиције у опрему, куповину,
изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног простора или пословног простора, трајна обртна средства као и
за набавку софтвера и других нематеријалних улагања микро, малим, средњим и великим предузећима, предузетницима и задругама. Кроз Програм у 2021. години
подржано је 49 приведених субјеката, од чега 6 жена предузетница, у износу од 265.922.902,75 РСД бесповратних средстава. Укупна вредност инвестиције износи
1.571.401.815,56 РСД. Обрада захтева по свим запримљеним захтевима није завршена, тако да се очекује да број одобрених захтева буде већи од садашњих 49 захтева.
Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2021. години којим је опредељено 100,0 милиона РСД
бесповратних средстава из буџета за финансијску подршку предузетницима, микро и малим привредним друштвима, који су регистровани у Агенцији за привредне
регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева. Укупно је одобрено 98 захтева (привредних субјеката), у износу од 97.422.934,35 динара
бесповратних средстава. Укупна вредност инвестиције износи 270.273.010,41 РСД. Обрада захтева по свим запримљеним захтевима није завршена, тако да се очекује
да број одобрених захтева буде већи од садашњих 98 захтева.
Програм стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години који се реализује преко акредитованих регионалних
развојних агенција (у даљем тексту: АРРА), кроз који је опредељено 48.899.606,05 РСД из буџета за пружање потребних информација, обука, саветодавних услуга,
као и промоцију расположивих видова подршке малим и средњим предузећима на локалном нивоу, без накнаде. У 2021. години 3866 лица је прошло обуку, од којих
2226 жена предузетница, а 572 привредних субјeката је користило услуге консалтинга, од којих 240 жена предузетница;
Програм подстицања регионалног и локалног развоја u 2021. години кроз који је опредељено 25.000.000,00 РСД за суфинансирање чланарине за рад и пословање
акредитованих регионалних развојних агенција. Број одобрених захтева је 59. Одобрен износ бесповратних средстава за финансирање 59 захтева износи 16.902.705,73
РСД.
Програм подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2021. години кроз који је опредељено 22.000.000,00 РСД. 13 АРРА је учествовало у припреми
303 предлога пројеката, од чега је, за прва три квартала, одобрено учешће АРРА у припреми 123 предлога пројеката и исплаћен износ од 3.485.000,00 РСД. У току је
достављање доказа за IV квартал 2021. године о одобреним пројектима из свих квартала, након чега ће бити донета одлука. У делу Програма који се односи на
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8.

информације, промоције и теренску контролу која се спроводи преко Развојне агенције Србије, подржано је 17 AРРА средствима у износу од 4.596.000, 00 РСД.
Преко Фонда за развој од стране АРРА спроведене су 802 теренске контроле и утрошено 4.448.000,00 РСД. Подржано је и 17 АРРА, које су пружале техничку помоћ
Фонду у потписивању 1400 уговора са привредним субјектима којима су средства одобрена на основу Закона о утврђивању финансијске подршке привредним
субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV 2.
Програм финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација кроз који је опредељено 6,0
милијарди РСД из буџета за 2021. годину. Привредници су могли да се пријаве за финансијску подршку до 31.01.2022. године и до тог датума је, од расположивих
средстава, укупно реализовано 4.170.998.234,40 РСД и подржано 119 665 привредних субјеката.

У 2021. години спроведена су директна давања привредним субјектима на основу Уредбе о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије привредним
субјектима у приватном сектору у циљу убалажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, а односе се на уплату
бесповратних новчаних средстава из буџета у износу једне половине основне минималне нето зараде за јануар 2021. године и то априлу, мају и јуну 2021. године. По овом основу
укупно је пренето 49.686.971.016,63 динара.
„ЕУ за Србију- финансијска средства за МСПП“ представља програм гаранција чији је крајњи циљ лакше и повољније обезбеђење финансирања МСП. Вредност програма је 20
милиона евра, а ова гаранцијска шема ће путем ефекта полуге омогућити нове кредите у износу од најмање 220 милиона евра за најмање 1.250 МСП. Средства овог програма
доступна су путем изабраних партнерских банака: Raiffeisen банка, UniCredit банка, ProCredit банка, Intesa банка и Комерцијална банка. До сада је 1360 корисника добило кредит.
Укупан обим трансакција је приближно 165 милиона евра.
Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана (ЕДИФ) је регионални пројекат чији је циљ побољшање приступа финансијама за мала и средња предузећа у региону,
као и унапређење услова за развој иновативних и брзорастућих предузећа, и стимулисање креирања фондова предузетног капитала. Укупан буџет пројекта је 275,0 милиона евра.
Министарство привреде учествује испред Републике Србије у Програму преко члана Саветодавне групе овог пројекта. До сада је у Србији финансирано преко 1550МСПП, a
укупно финансирање је приближно 255 милиона ЕУР.
„ЕУ за Србију – ЕБРД саветодавна подршка МСП”, за који је Европска Унија обезбедила 2,2 милиона евра из националног Инструмента за претприступну помоћ-спроводи га
Европска банка за обнову и развој (ЕБРД), у сарадњи са Министарством привреде Републике Србије. Програм ће омогућити суфинансирање специјализованих саветодавних
услуга за унапређење конкурентности предузећа у области стандарда квалитета, маркетинга, финансија, увођења информационих система, за најмање 130 малих и средњих
предузећа. До сада је саветодавну подршку локалних консултаната добило 112 предузећа, а интернационалних 18 предузећа.
„Програм подршке конкурентости МСПП“- Мала и средња предузећа (МСП) у Србији у могућности су да повећају своју конкурентност захваљујући програму Европске банке за
обнову и развој (ЕБРД) путем којег предузећа могу да реализују циљане инвестиције у комбинацији са подстицајним средствима. Програм обухвата кредитне линије вредне 50
милиона евра које ће предузећима бити доступне путем финансијских институција. Поред тога, корисници кредита моћи ће да искористе и бесповратна подстицајна средства које
је обезбедила Европска унија у вредности од 15 процената укупне инвестиције. Овај програм је развијен како би се помогло приватним фирмама да постигну усклађеност са ЕУ
директивама, што ће српске фирме опремити алатима потребним за извоз у земље Европске уније, али их и учинити конкурентнијима на домаћем и ЕУ тржишту нудећи
квалитетније услуге и производе.
Министарство је учествовало у спровођењу и следећих програма и пројеката: ИПА 2019 – Унапређење пословног окружења у Србији кроз бољу координацију, промоцију
конкурентности и транспарентност, ИПА 2019 – Докапитализација програма подршке микро и малим предузећима за набавку опрем и ИПА 2014 – Сектор конкурентности.
Инвестиције: У области инвестиција у 2021. години закључено је 50 уговора о додели средстава подстицаја. Укупна вредност планираних инвестиција за реализацију
инвестиционих пројеката на основу наведених уговора износи 633.670.927,73 евра и одобрена су средстава подстицаја у укупном износу од 104.361.084,29 евра. Реализацијом
ових инвестиционих пројеката отвориће се најмање 8.721 нових радних места.
Табела уговора у 2021. години
РБ

Корисник средстава подстицаја

Износ инвестиције
(у еврима)

Број нових
радних места

Подстицаји укупно
(у еврима)
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1

KOENIG METALL d.o.o. Ivanjica

10.523.789,00

246

2.460.000,00

2

GIR DOO ADRANI, КRALJEVO

11.200.059,00

500

4.700.000,00

3
4
5

Инмолд пласт доо Пожега
FEITIANSUYE DOO PERLEZ
TATRAVAGONKA BRATSTVO DOO SUBOTICA
DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "CHEMICAL AGROSAVA" DOO,
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
MILLENNIUM RESORTS D.O.O. BEOGRAD-Savski Venac
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRIRODNA LEČILIŠTA, TURIZAM,
UGOSTITELJSTVO I PROIZVODNJU PLANINKA KURŠUMLIJA
Perutnina Ptuj-Topiko d.o.o. Bačka Topola
SMP Automotive Interior Modules d.o.o. Ćuprija
ALBON ENGINEERING & MANUFACTURING DOO PEĆINCI
CPA Global d.o.o. Beograd-Stari Grad
DMV INDUSTRIJSKI KONTROLNI SISTEMI DOO NIŠ
Fischer automotive systems KD Jagodina
FLUID TECHNOLOGY SYSTEMS DOO PRIBOJ
INTERTRON DOO VRŠAC
Magna Seating doo Odzaci
Bizerba Production & Tech Center d.o.o. Beograd-Stari Grad
TM HOSPITALITY DOO BEOGRAD -VOŽDOVAC
Бања Комерц Бекамент доо Бања
RESOR DOO GADZIN HAN
DEM DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU KULPIN
A&D STEEL CONSTRUCTION doo Dublje
Forest Bioenergy d.o.o. Pukovac
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
MILUTINOVIĆI DOO IVANJICA
FABRIKA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA NECTAR DOO, BAČKA
PALANKA
MECAFOR PRODUCTS DRUŠTVO S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU KIKINDA
ICL Services and Solutions d.o.o. Beograd
„EBV Elektronik d.o.o. Beograd-Novi Beograd”
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EURO LINE DOO
VUČKOVICA
Regent Lighting doo Svilajnac
WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO, KRAGUJEVAC
Yanfeng Seating d.o.o. Kragujevac
DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU
POREČJE DOO VUČJE

2.280.000,00
516.000,00
3.607.370,00

40
101
55

388.000,00
303.000,00
525.737,00

13.390.192,00

103

2.987.038,40

65.638.373,00

145

10.143.837,30

12.289.685,00

70

2.457.936,99

25.457.594,00
38.000.000,00
14.915.000,00
997.218,00
502.448,00
29.675.000,00
5.500.000,00
8.000.000,00
9.041.000,00
34.200.000,00
10.634.200,00
7.079.335,00
423.571,00
2.680.000,00
2.038.000,00
1.200.000,00

150
445
250
150
50
400
250
70
570
305
72
95
30
100
40
30

5.145.759,40
3.600.000,00
2.000.000,00
549.721,80
200.244,80
4.000.000,00
1.500.000,00
800.000,00
4.197.600,00
4.568.895,00
2.126.840,00
1.087.933,50
187.257,10
857.000,00
362.200,00
258.600,00

500.000,00

33

178.779,20

2.190.240,00

30

521.754,40

3.000.000,00

180

1.020.000,00

164.040,00
910.000,00

91
260

289.404,00
871.000,00

709.559,00

57

304.595,90

2.403.000,00
25.117.284,00
25.265.330,00

125
203
162

625.000,00
1.568.990,00
1.620.000,00

350.118,00

30

149.491,80

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

PREDUZEĆE ZA PREVOZ USLUGE PREVOZ I PROIZVODNJU
JUGOMETAL DOO, RATINA
IMG MANUFACTURING d.o.o. Beograd
Preduzeće za proizvodnju čipsa i drugih proizvoda od krompira Chips Way
d.o.o. Čačak
DRUŠTVO ZA TRGOVINU ROBERT BOSCH DOO BEOGRAD
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO ALCO
GROUP HOTELI D.O.O. BEOGRAD – Čukarica
EXCITING D.O.O. BEOGRAD-PALILULA
SPEL Manufacturing d.o.o. Beograd - Novi Beograd
MACARON MODA D.O.O. VELIKA PLANA
FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA NELLY DOO LOZNICA“
Atlantic Štark d.o.o. Beograd
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU
INTERTRON VRŠAC
Takovo društvo sa ograničenom odgovornošću Gornji Milanovac
HANSGROHE DOO BEOGRAD
EKO-PAK DOO ŽITORAĐE
SPAJIĆ DOO NEGOTIN
UNITED ALLOY-TECH EUROPE društvo sa ograničenom odgovornošću
Šabac
Укупно

4.857.000,00

50

635.700,00

15.082.000,00

113

1.839.000,00

8.000.000,00

0

1.600.000,00

62.695.504,93

892

6.500.000,00

6.964.200,00

72

1.392.840,00

997.500,00
1.000.000,00
1.350.314,80
2.080.128,00
7.687.375,00

245
35
580
-

834.750,00
271.905,40
2.320.000,00
416.025,60
1.537.475,00

9.500.000,00

70

950.000,00

2.400.000,00
85.000.000,00
3.158.500,00
2.500.000,00

1000
25
40

480.000,00
15.500.000,00
468.934,70
650.000,00

50.000.000,00

161

6.407.837,00

633.670.927,73

8.721

104.361.084,29

Квалитет и безбедност производa: У току 2021. године донета су три системска закона из области инфраструктуре квалитета: Закон о предметима од драгоцених метала
(„Службени гласник РС”, број 47/21) од 10. маја 2021. године, Закон о изменама и допунама закона о акредитацији, („Службени гласник РС”, број 47/21) од 10. маја 2021. године
и Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, („Службени гласник РС”, број 49/21) од 14. маја 2021. године, као и већи број подзаконских аката.
Доношењем наведених закона јача се конкурентност домаће привреде и ствара се повољнији тржишни амбијент.
Такође, спровођене су активности у оквиру пројеката: ИПА 2017 EU for Serbia (Подршка безбеднијим производима), ПТБ пројекат „Подршка инфраструктури квалитета у
Републици Србији“, GIZ пројекат “Подршка реформи јавне управе у Србији у процесу приступања ЕУ”, у све у циљу унапређења области инфраструктуре квалитета и пружања
подршке хармонизацији у оквиру Преговарачког поглавља 1.
У оквиру прве компоненте Структурне реформе број 19: Безбедан и квалитетан производ - фактор развоја индустрије, Програма економских реформи (ЕРП) за период од 2021.
до 2023. године, у сарадњи са Развојном агенцијом Србије, припремљен је Програм финансијске подршке - Коришћењем стандарда до конкурентнијих производа. Започета је
имплементација и друге компоненте у оквиру ЕРП-а од 2021. до 2023. године - „Производ-инфо”. Ова компонента односи се на изградњу јединственог дигиталног сервиса ради
унапређења информисаности и доступности дигиталних услуга у вези са применом техничких прописа.
Контрола и надзор над радом јавних предузећа: Министарство је пpипремило предлоге одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа и друштава
капитала чији је оснивач Република Србија, предлоге аката којима се даје сагласност на измене и допуне оснивачких аката друштава капитала чији је оснивач Република Србија,
програме пословања и измене и допуне програма пословања, расподелу добити, повећање основног капитала, улагање капитала, активности у вези са колективним преговарањем,
као и активности које се односе на статусну промену припајања Јавног предузећа „Аеродром Росуље” са по Крушевац и Јавног предузећа „Аеродром Поникве” Ужице, привредном
друштву „Аеродроми Србије” доо Ниш. Такође, у извештајном периоду, започете су активности у вези са статусном променом припајања водопривредних друштава.
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Припремљен је Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних
предузећа, који је донео министар привреде 27. децембра 2021. године и који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 131/21.Припремљен је Предлог уредбе о утврђивању
елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022–2024. године јавних предузећа и других облика
организовања који обављају делатност од општег интереса, којом се ближе утврђују елементи годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма
пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Дана 14. октобра 2021. године Влада је
донела Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину и иста је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 97/21. Сачињена је и Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа и друштава капитала која обављају делатност од општег интереса за
следеће периоде: 01.01-30.09.2020, 01.01-31.12.2020, 01.01-31.03.2021. и 01.01-30.06.2021. године.
Министарство је посредовало и у електронској овери зарада за јавна предузећа, између Министарства финансија и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, која су, иначе, надлежна за оверу зарада.
У циљу даљег унапређења корпоративног управљања у јавним предузећима, настављена је сарадња са International Finance Corporation (у даљем тексту: IFC) започета 2016. године,
а због проглашења пандемије заразне болести COVID 19 и увођења ванредног стања у Републици Србији и отежаних услова рада, одређене активности на спровођењу пројекта
су пролонгиране за 2021. годину, те је стога 29. јула 2021. године потписан Анекс Уговора са IFC у циљу наставка даље сарадње.
Полазећи од посвећености Владе на реформи привредних субјеката који су власништву Републике Србије (у даљем тексту: ПСРС) и повећању користи од државног власништва
за државу и грађане, на седници Владе одржаној 1. априла 2021. године, усвојена је Стратегија државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву
Републике Србије за период од 2021. до 2027. године (у даљем тексту: Стратегија). Стратегија je усвојена први пут у Републици Србији и то као јединствени акт који пружа
стратешку визију и упутства у вези са циљевима власничког управљања над ПСРС, циљевима финансијских и јавних политика, као и принципима корпоративног управљања и
праксама надзора над ПСРС у складу са међународним стандардима и најбољом праксом.
Како је опредељење Републике Србије централизовани систем управљања ПСРС, Стратегијом је утврђено да ће Министарство бити орган државне управе који обавља
централизовану власничку функцију.
Ради операционализације општег и посебних циљева Стратегије, 24. јуна 2021. године је донет Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за спровођење Стратегије
државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године.
Сходно распореду активности из Акционог плана, успостављена је централизована и ажурирана база података о привредним субјектима који су у власништву РС (ПСРС) израђена
у оквиру Регистра привредних субјеката. Иста представља базу ПСРС и њихове имовине чиме је извршено обједињавање података из различитих извора о ПСРС и њиховим
зависним друштвима.
Дигитална трансформација је једна од најбитнијих стратешких оријентација Владе, а Министарство је активно учествовао на пројекту РЕЛОФ2 (Реформа локалних финансија) у
оквиру компоненте „Унапређење надзора над фискалним ризицима јединица локалне самоуправе“ где је успостављен нови информациони систем за надзор над радом јавних
предузећа који ће омогућити потпун надзор над свим јединицама локалне самоуправе, локалним јавним предузећима као и републичким јавним предузећима, а све у циљу
ефикасности планирања, извештавања и надзора. Примена информационе платформе почиње у 2022. години.
Привредна друштва и стари занати: Министарство је односу на првостепене управне акте 7 регистара Агенције за привредне регистре (Регистар привредних субјеката, Регистар
заложног права на покретним стварима и правима, Регистар финансијског лизинга, Регистар стечајних маса, Регистар судских забрана, Регистар комора и Регистар понуђача),
примило 366 жалби, 64 тужбе и 21 представку. Сви предмети обрађени су у законом прописаним роковима.
Током посматраног периода, припремљено је 362 мишљења у вези са применом Закона о привредним друштвима, Закона о Централној евиденцији стварних власника, Закона о
привредним коморама, односно мишљења на нацрте закона и предлоге подзаконских и осталих аката других државних органа.
У извештајном периоду, у односу на сертификацију старих и уметничких заната и послова домаће радиности, примљено је и обрађено 153 предмета у смислу достављања
обавештења странкама у вези са поступком сертификације, док је након извршеног надзора издато 69 сертификата за старе и уметничке занате и послове домаће радиности, као
и 14 сертификата о продужењу важења раније издатих сертификата из поменуте области, у ком случају се не врши службени надзор на терену.
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Вођена је и редовно ажурирана Евиденција (регистар) сертификованих старих и уметничких заната и послова домаће радиности на интернет страни Министарства привреде.
Напомињемо да су се због епидемије Covid-19 и лоше епидемиолошке ситуације на територији Републике Србије послови надзора обављали под отежаним условима.
Међународна сарадња: Министарство је у вези са пословима међународне сарадње обављало активности које се односе на праћење и унапређење међународне економске
билатералне и мултилатералне сарадње, и то: припрему предлога основа и платформи за билатералне економске сусрете и разговоре, припрему материјала о билатералној и
мултилатералној привредној сарадњи са другим државним органима и организацијама у области међународне економске сарадње и материјала за састанке представника
Министарства са представницима амбасада, међународних организација; припрема материјала за учешће министра (у својству копредседавајућег) и представника Министарства
привреде на X заседању Мешовите комисије за економску сарадњу између Републике Србије и Словачке Републике; XI заседању Заједничке комисије за економску сарадњу
између Републике Србије и Мађарске, потписан Меморандум о сарадњи између Министарства привреде Републике Србије и Министарства за иновације и технологију Мађарске.
Министарство је у вези са пословима европских интеграција обављало координацију свих активности, праћење и спровођење обавеза које произилазе из процеса придруживања
и процеса преговора о чланству Републике Србије у ЕУ и то: стручно-административну подршку раду преговарачких група чијим радом руководи Министарство (ПГ 1 – Слобода
кретања робе, ПГ 6 – Право привредних друштава и ПГ 20 – Предузетништво и индустријска политика); стручно-административну подршку раду Кластера 2 – Унутрашње
тржиште, које координира Министарство, заједно са Министарством трговине, туризма и телекомуникација; припрему прилога и активно учешће у раду Одбора и релевантних
Пододбора за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП); координацију израде Програма економских реформи (ЕРП) 2022-2024; достављање прилога за
Годишњи извештај Европске комисије за Србију за 2021. годину (укључујући и економске критеријуме); спровођење треће ревизије Националног програма за усвајање правних
тековина Европске уније (НПАА) – финансијски аспекти НПАА и извештај о спровођењу НПАА у делу успостављања или јачања институционалне структуре и административних
капацитета, као и координацију активности стручне редактуре превода правних тековина ЕУ на српски језик. У 2021. години стручни редактори Министарства извршили су
укупно 92 стручно редиговане стране превода правних аката ЕУ.
Преглед тренутног стања у преговарачким поглављима у надлежности Министарства:
Поглавље 1 – Слобода кретања робе
Утврђена су два мерила за отварање овог поглавља. Дана 13. децембра 2021. године, Министарство је доставило Европској комисији 10. ревизију Акционог плана за хармонизовану
област, у складу са одговором Европске комисје достављеним 8. децембра 2021. године, у вези са јединим преосталим условом за испуњавање мерила у оквиру ПГ1 – потребом
за изменом Закона о предметима опште употребе (надлежност Министарства здравља - МЗ). У складу са наведеним, Министарство је покренуло иницијативу за измену предметног
закона, па је Министарство здравља извршило одговарајуће измене Закона. Измењени Закон објављен је у Службеном гласнику бр. 14/22, од 7. фебруара 2022. године.
Након коначног усаглашавања са Европске комисијом, стратешки документи ће бити послати Влади Републике Србије на разматрање и усвајање, након тога се приступа изради
Преговарачке позиције и отварању преговора. Рок за доношење наведених стратешких докумената зависи од тога када ће бити дефинитивно прихваћени од стране Европске
комисије.
Поглавље 6 – Право привредних друштава
Преговори у овом поглављу отворени су на седмом састанку Међувладине конференције, која је одржана 11. децембра 2017. године.Утврђена су 4 мерила за затварање поглавља.
Активно се ради на испуњавању мерила за затварање.У склопу активности на испуњавању првог мерила, Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о тржишту
капитала 28. децембра 2021. године, који је објављен у Службеном гласнику РС број 129/2021. Овим законом, између осталог, у наш правни систем преноси се Директива о
транспарентности 2004/109/ЕЗ од 15. децембра 2004. године (вршено је усклађивање са пречишћеном верзијом Директиве од 26.11.2013. године, као што је и назначено у
Заједничкој позицији Европске уније за Поглавље 6). У склопу активности на испуњавању другог мерила, Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и
допунама Закона о привредним друштвима 17. новембра 2021. године, који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” бр. 109/21 од 19. новембра 2021. године. Овим
законом, између осталог, у наш правни систем преноси се Директива (ЕУ) 2017/828 од 17. маја 2017. године којом се мења Директива 2007/36/ЕЗ у погледу подстицања дугорочног
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ангажовања акционара.У контексту Годишњег извештаја Европске комисије за Србију, који је објављен у октобру 2021. године, Поглавље 6, које припада Кластеру 2, по други
пут узастопно, најбоље је оцењено поглавље у целом Извештају ЕК – добар ниво припремљености и добар напредак у извештајном периоду.
Поглавље 20 – Предузетништво и индустријска политика
Поглавље је отворено током петог састанка Међувладине конференције, који је одржан 27. фебруара 2017. године. Одређено је једно мерило за затварање поглавља.
Влада Републике Србије је у априлу 2021. године усвојила Акциони план за спровођење Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године, за период
од 2021. до 2023. године („Службени гласник РС” број 37/21). Након усвајања Акционог плана радило се на реализацији мера и активности из наведеног акционог плана у циљу
повећања конкурентности индустрије Републике Србије.

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.

Назив акта

1.

I
Закон о предметима од
драгоцених метала

2.

Закон о изменама и допунама
Закона о акредитацији

Опис

Статус

II
Дефинишу се послови
Дирекције за мере и драгоцене
метале у области контроле
предмета од драгоцених
метала. Врши се прецизирање
надлежности у делу надзора у
смислу извршења обавезе из
АП који је Влада РС донела
након спровођења Националне
процене ризика од прања
новца и финансирања
тероризма. Такође се врши
усклађивање са Законом о
инспекцијском надзору и
Законом о општем управном
поступку
Законом се врши додатно
усаглашавање са Уредбом
Европског парламента и
Савета број 765/2008, врши се
јачање транспарентности рада
Акредитационог тела Србије
(АТС), јача се надзор
министарства надлежног за
послове акредитације, новим
решењима се повећава

III
Народна
скупштина
усвојила

Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
47/21
10. мај

47/21
10. маја

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа
JК или ЈР

Образложење

V
/

VI
Да

VII
ЈР

VIII
/

/

Да

ЈР

/
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3.

Закон о техничким захтевима
за производе и оцењивању
усаглашености

4.

Закон о заштити пословне
тајне

5.

Закон о утврђивању
финансијске подршке
привредним субјектима за
одржавање ликвидности и
обртна средства у отежаним
економским условима услед
пандемије COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV 2

ефикасност рада Комисије за
жалбе АТС, а обезбеђује се и
јачање сарадње ресорних
органа односно организација
надлежних за припрему
односно доношење техничких
прописа са АТС.
Усклађивање са Одлуком бр.
768/2008/ЕЗ о заједничком
оквиру за трговање
производима ради
обезбеђивања потпуне
усклађености националног
законодавства са измењеним
хармонизованим
законодавством Европске
уније, односно новим
директивама и уредбама ЕУ
којима се уређују захтеви и
услови за стављање производа
на тржиште
Усклађивање са релевантним
прописима Европске уније:
Директивом 2016/943 ЕУ
Европског парламента и
Савета од 8. јуна 2016. године
о заштити неоткривених знања
и искуства и пословних
информација (пословне тајне)
од незаконитог прибављања,
коришћења и откривања и
Директивом број 2004/48/ЕЗ
Европског парламента и
Савета од 29. априла 2004.
године o спровођењу права
интелектуалне својине
Доношењем овог закона, којим
се пружа подршка за
ликвидност привредних
субјеката као једна од мера
подршке привреди,
ублажавају се економске и
финансијске последице
пандемије и истовремено

Народна
скупштина
усвојила

49/21
14. мај

НПАА

Да

ЈР

Народна
скупштина
усвојила

53/21
28. мај

/

Да

ЈР

Народна
скупштина
усвојила

76/21
28. јула

/

Не

Закључком
Владе
утврђено
да није
потребно
спроводити
јавну
расправу

/

Услед хитности
подршке
привредниим
субјектима у
условима
пандемије и
одлучивања по
захтевима
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6.

Закон о изменама и допунама
Закона о Централној
евиденцији стварних власника

7.

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

8.

Закон о изменама и допунама
Закона о привредним
друштвима

обезбеђују средства за
привредне субјекте који су до
10. децембра 2020. године
поднели захтев за
кредитирање код Фонда за
развој Републике Србије у
складу са Уредбом о
утврђивању Програма
финансијске подршке
привредним субјектима за
одржавање ликвидности и
обртна средства у отежаним
економским условима услед
пандемије COVID-19 изазване
вирусом SARS-CоV-2, а који
нису могли бити разматрани
због недостатка средстава.
Закон ће
допринети олакшаном
приступу средствима
предузетницима, малим и
средњим предузећима,
предузећима са средњом
тржишном капитализацијом и
задругама и они ће добијати
кредитна средства под
повољнијим условима него
код пословних банака.
Унапређење позиције
Републике Србије на „Doing
business” листи Светске банке,
као и унапређење постојећег
текста закона

привредних
субјеката
поднетим у
складу са
Уредбом о
утврђивању
Програма
финансијске
подршке
привредним
субјектима за
одржавање
ликвидности и
обртна средства у
отежаним
економским
условима услед
пандемије
COVID-19
изазване вирусом
SARS-CоV-2, а по
којима, због
недостатка
средстава, није
одлучивано.

Народна
скупштина
усвојила

105/21
8. новембар

/

Да

ЈР

/

Унапређење позиције
Републике Србије на „Doing
business” листи Светске банке,
као и унапређење постојећег
текста закона

Народна
скупштина
усвојила

105/21
8. новембар

/

Да

ЈР

/

Унапређење позиције
Републике Србије на „Doing
business” листи Светске банке,
као и унапређење постојећег
текста закона

Народна
скупштина
усвојила

109/21
19. новембар

/

Да

ЈР

/
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9.

Закон о изменама и допунама
Закона о патентима

Усклађивање са прописима
Европске уније

10.

Закон о изменама и допуни
Закона о посебним
овлашћењима ради ефикасне
заштите права интелектуалне
својине

Пренос надлежности за
утврђивање повреде права
интелектуалне својине, а
нарочито права на рачунарске
програме (софтвер) и базе
података, са Министарства
финансија – Пореске управе
на Mинистарство трговине,
туризма и телекомуникација,
односно на тржишну
инспекцију.

11.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о ауторском
и сродним правима

Усклађивање са релевантним
прописима Европске уније,
као и успостављање
ефикаснијег националног
система правне заштите
ауторског и сродних права

Народна
скупштина
усвојила
Народна
скупштина
усвојила

123/21
15. децембар

/

Да

ЈР

/

129/21
28. децембар

/

Не

/

У процедури

/

/

Да

Пренос
надлежности за
утврђивање
повреде права
интелектуалне
својине
предложен је из
разлога
спровођења
Акционог плана
Програма
трансформације
Пореске управе за
период 20182023. године, који
у делу Одвајање
споредних
активности,
предвиђа да се
пренос споредних
активности на
друге органе или
државне ресоре
изврши у што
краћем року.
С обзиром на
потребу да се
важећи закон
усклади са
прописима
Европске уније и
то са Директивом
ЕУ 2012/28 о
одређеним
дозвољеним
коришћењима
ауторских дела
чији аутор није
познат и
Директивом ЕУ
2014/26 о
колективном
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12.

Предлог закона о метрологији

13.

Предлог закона о улагањима
(ЈР)

Дефинишу се нови послови
Дирекције. Врши се
разграничење послова у
области метрологије између
Министарства надлежног за
послове метрологије и
Дирекције. Такође се врши
усклађивање са Законом о
инспекцијском надзору и
Законом о општем управном
поступку.
Новим законским текстом
наставиће се развој и процес
уобличавања
институционално-правног
оквира у циљу унапређења
инвестиционог окружења у
Републици Србији и даљег
јачања и позиционирања
Републике Србије као

Предлог
закона о
метрологији
утврђен на
седници Владе
од 3. јуна 2021.
године, али је
повучен из
процедуре

/

/

Да

/

/

/

Да

ЈР

остваривању
ауторског и
сродних права и о
уступању
интернетских
права на
музичким делим
за више државних
територија на
унутрашњем
тржишту, чија
имплементација
захтева велики
број нових
нормативних
решења и
интервенција у
више од половине
чланова важећег
Закона, одлучено
је да се приступи
изради новог
Закона о
ауторском и
сродним правима.
Закључком Владе
05 Број: 0116088/2021 од 24.
јуна 2021. године
Предлог закона о
метрологији
повучен из
скупштинске
процедуре
Нацрт закона је
достављен на
мишљење
органима и
организацијама
државне управе,
као и институције
које су ван
Система управе.
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атрактивне инвестиционе
локације

14.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о јавноприватном партнерству и
концесијама (ЈР)

Закон ће омогућити пуну
хармонизацију овог важног
дела законодавства са ЕУ
acquis, али је такође потребно
извршити и усклађивање са
Законом о јавним набавкама
будући да се при одабиру
приватног партнера примењује
процедура у складу са законом
којим се уређују јавне набавке

/

/

/

Да

15.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о Агенцији

Измене и допуне закона врше
се због потребе усаглашавања

/

/

/

Да

Међутим тек пред
крај године
комплетирана су
мишљења.
Имајући у виду
најављено
распуштање
Народне
скупштине и
великог броја
законских
предлога у
процедури није
достављен Влади,
већ је одлучено
да се то учини
након
конституисања
новог сазива
Народне
скупштине.
Услед
епидемиолошке
ситуације, израда
анализе и
прикупљање
података са
терена односно
од стране
предлагача
пројеката који су
веома важни за
унапређење и
појашњење
одређених
одредаба Закона
је померено, тако
да је нови рок за
наведену
активност
померен за
четврти квартал
2022. године.
Због ситуације
изазване
238

за осигурање и финансирање
извоза Републике Србије

тог закона са Законом о
привредним друштвима
(„Службени гласник РС”, бр.
36/11, 99/11, 83/14 - др. закон,
5/15, 44/18 и 95/18) и
усаглашавања рада Агенције
за осигурање и финансирање
извоза Републике Србије а.д.
Ужице са међународним
директивама и унапређења
рада ове агенције следствено
примерима добре праксе
других европских и светских
извозно-кредитних агенција

16.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о јавноприватном партнерству и
концесијама (ЈР)

Закон ће омогућити пуну
хармонизацију овог важног
дела законодавства са ЕУ
acquis, али је такође потребно
извршити и усклађивање са
Законом о јавним набавкама
будући да се при одабиру
приватног партнера примењује
процедура у складу са законом
којим се уређују јавне набавке

17.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о Агенцији
за лиценцирање стечајних
управника

Усклађивање са одредбама
Закона о општем управном
поступку („Службени гласник
РС“, бр. 1/16) и увођење
„online“ продаје

/

/

/

/

/

Да

/

Да

ЈР

пандемијом
Covid-19, предлог
закона о
изменама и
допунама Закона
о Агенцији за
осигурање и
финансирање
извоза Републике
Србије није
усаглашен са
Министарством
финансија и
Министарством
привреде.
Услед
епидемиолошке
ситуације, израда
анализе и
прикупљање
података са
терена односно
од стране
предлагача
пројеката који су
веома важни за
унапређење и
појашњење
одређених
одредаба Закона
је померено, тако
да је нови рок за
наведену
активност
померен за
четврти квартал
2022. године.
Наведене измене
и допуне Закона о
стечају су
планиране у
складу са
Акционим
планом за
унапређење
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позиције
Републике Србије
на ранг листи
Светске банке о
условима
пословања Doing Business за
период 20202023. године, и
обухватају не
само увођење
„online“ продаје,
већ измену и
других одредаба
Закона о
Агенцији за
лиценцирање
стечајних
управника.
С обзиром да је
у октобру 2021.
године усвојен
Оперативни план
за спречавање
корупције у
областима од
посебног ризика,
у складу са којим
је предвиђено да
се у току 2022.
године
изради анализа
ризика од
корупције у
прописима који
регулишу област
стечаја са
фокусом на
питањима
транспрарентност
и и приступа
информацијама
(рок 2. квартал
2022.), те да се у
складу са
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18.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о стечају

Увођење „online“ продаје

/

/

/

Да

ЈР

налазима и
препорукама из
наведене анализе
приреми нацрт
измена прописа
који регулишу
област стечаја, и
да је рок за
припрему измена
прописа четврти
квартал 2022.
године, оцењено
је да би било
целисходно
сачекати да се
изради поменута
анализа, те да се у
складу са
налазима и
препорукама
евентуално
измене и допуне
одредбе закона.
Наведене измене
и допуне Закона о
стечају су
планиране у
складу са
Акционим
планом за
унапређење
позиције
Републике Србије
на ранг листи
Светске банке о
условима
пословања Doing Business за
период 20202023. године, и
обухватају не
само увођење
„online“ продаје,
већ измену и
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других одредаба
Закона о стечају.
С обзиром да је
у октобру 2021.
године усвојен
Оперативни план
за спречавање
корупције у
областима од
посебног ризика,
у складу са којим
је предвиђено да
се у току 2022.
године
изради анализа
ризика од
корупције у
прописима који
регулишу област
стечаја са
фокусом на
питањима
транспрарентност
и и приступа
информацијама
(рок 2. квартал
2022. године), те
да се у складу са
налазима и
препорукама из
наведене анализе
приреми нацрт
измена прописа
који регулишу
област стечаја, и
да је рок за
припрему измена
прописа четврти
квартал 2022.
године, оцењено
је да би било
целисходно
сачекати да се
изради поменута
анализа, те да се у
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19.

Предлог закона о стечају
предузетника

С обзиром да се важећи Закон
о стечају не примењује на
предузетнике, доношењем
Закона о стечају предузетника
створио би се правни оквир
који би омогућио
повериоцима да у стечајном
поступку намирују
потраживања од предузетника

/

/

/

Да

/

складу са
налазима и
препорукама
евентуално
измене и допуне
одредбе закона.
Радна група за
израду нацрта
законског решења
којим се уређује
стечај
предузетника, а
коју чине
представници
органа државне
управе, Агенције
за лиценцирање
стечајних
управника,
судије, адвокати,
стечајни
управници и
НАЛЕД,
задужена је за
припрему нацрта
законског
решења. Када
Радна група буде
припремила
нацрт законског
решења, а с
обзиром да
уређење стечаја
предузетника
представља
изузетно
осетљиво и
комплексно
питање,
планирано је да
се организује
јавна расправа. С
обзиром да Радна
група није још
увек усагласила
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нацрт законског
решења, нису се
још увек стекли
услови за
спровођење
осталих фаза у
поступку
доношења
прописа.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1.

2.

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Стратегија државног власништва и
управљања привредним
субјектима који су у власништву
Републике Србије за период од
2021. до 2027. године

II
Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему („Службени
гласник РС“, број
30/18)

Акциони план за период од 2021.
до 2023. године, за спровођење
Стратегије државног власништва и
управљања привредним
субјектима који су у власништву

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, број

III
Влада је усвојила Стратегију
државног власништва и
управљања привредним
субјектима који су у
власништву Републике
Србије за период од 2021. до
2027. године. Министарство
привреде ће, као
централизовано тело,
развити и успоставити
власничку политику која ће
дефинисати оправдање и
сврху државног власништва,
циљеве државног
власништва, улогу државе у
корпоративном управљању
друштава у којем је држава
члан, као и начин на који ће
држава имплементирати
своју власничку политику.
Влада је усвојила Акциони
план за период од 2021. до
2023. године, за спровођење
Стратегије државног
власништва и управљања

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
36/21
9. април

68/21
7. јул

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
/

VI
Да

VII
/

/

Да

/
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Републике Србије за период од
2021. до 2027. године

3.

Акциони план за реализацију
Стратегије индустријске политике
Републике Србије од 2021. до
2030. године, за период од 2021. до
2023. године

4.

Уредба о утврђивању Програма
подршке развоју пословне
инфраструктуре за 2021. годину

5.

Уредба о утврђивању Програма
подршке малим и средњим
предузећима за набавку опреме у
2021. години

30/18). Део 4.
Механизам за
спровођење,
праћење
спровођења,
извештавање и
вредновање
Стратегије
државног
власништва и
управљања
привредним
субјектима који су у
власништву
Републике Србије за
период од 2021. до
2027. године
(„Службени гласник
РС”, број 36/21)
Закон о планском
систему Републике
Србије од 2021. до
2030, за период од
2021. до 2023.
године
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, број
149/20, 40/21 и
100/21) и члана 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 - испр.,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – одлука УС,
72/12, 7/14 – одлука
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон).
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени

привредним субјектима који
су у власништву Републике
Србије за период од 2021. до
2027. године
Акциони план представља
документ јавне политике који
се доноси ради
операционализације општег и
посебних циљева Стратегије

Усвојен Акциони план за
реализацију Стратегије
индустријске политике
Републике Србије од 2021. до
2030. године, за период од
2021. до 2023. године
Овом уредбом утврђује се
Програм подршке развоју
пословне инфраструктуре за
2021. годину

Уређују се услови и
критеријуми за спровођење
Програма подршке малим и
средњим предузећима за

37/21
14. април

НПАА

Да

/

3/21
15. јануар

/

Да

/

5/21
22. јануар

Стратегија за
подршку развоја
малих и средњих
предузећа,

Да

/
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6.

Уредба о утврђивању Програма
стандардизованог сета услуга за
микро, мала и средња предузећа и
предузетнике у 2021. години, који
се рализује преко акредитованих
регионалних развојних агенција

7.

Уредба о утврђивању Програма
подстицања развоја
предузетништва кроз финансијску
подршку за почетнике у пословању
у 2021. години

гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)

набавку опреме у 2021.
години

предузетништва
и
конкурентности
за период од
2015. до 2020.
године

Уређују се услови и
критеријуми за спровођење
Програма стандардизованог
сета услуга за микро, мала и
средња предузећа и
предузетнике у 2021. години,
који се рализује преко
акредитованих регионалних
развојних агенција

5/21
22. јануар

Стратегија за
подршку развоја
малих и средњих
предузећа,
предузетништва
и
конкурентности
за период од
2015. до 2020.
године

Да

/

Уређују се услови и
критеријуми за спровођење
Програма подстицања
развоја предузетништва кроз
финансијску подршку за
почетнике у пословању у
2021. години

5/21
22. јануар

Стратегија за
подршку развоја
малих и средњих
предузећа,
предузетништва
и
конкурентности
за период од
2015. до 2020.
године

Да

/
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8.

Уредба о утврђивању Програма
подстицања предузетништва кроз
развојне пројекте у 2021. години

9.

Уредбa о утврђивању Програма
подстицања регионалног и
локалног развоја у 2021. години

10.

Уредбa о утврђивању Програма
подршке акредитованим
регионалним развојним агенцијама
у 2021. години

Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)

Уређују се услови и
критеријуми за спровођење
Програма подстицања
предузетништва кроз
развојне пројекте у 2021.
години

5/21
22. јануар

Стратегија за
подршку развоја
малих и средњих
предузећа,
предузетништва
и
конкурентности
за период од
2015. до 2020.
године

Да

/

Уређују се услови и
критеријуми за спровођење
Програма подстицања
регионалног и локалног
развоја у 2021. годи

5/21
22. јануар

Да

/

Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,

Уређују се услови и
критеријуми за спровођење
Програма подршке
акредитованим регионалним
развојним агенцијама у 2021.
години

5/21
22. јануар

Закон о
регионалном
развоју
Уредба о
утврђивању
услова,
критеријума и
начина
акредитације за
обављање
послова
регионалног
развоја и
одузимања
акредитације пре
истека рока на
који је издата
Закон о
регионалном
развоју
Уредба о
утврђивању
услова,
критеријума и
начина
акредитације за
обављање
послова
регионалног

Да

/
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65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
11.

Уредба о утврђивању Програма
подстицања развоја
предузетништва кроз финансијску
подршку за жене предузетнице и
младе у 2021. години

12.

Уредба о допуни Уредбе о
утврђивању Програма подршке
малим и средњим предузећима за
набавку опреме у 2021. години

13.

Уредба
о изменама Уредбе о утврђивању
Програма подстицања
предузетништва кроз развојне
пројекте у 2021. години

Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)

Уређују се услови и
критеријуми за спровођење
Програма подстицања
развоја предузетништва кроз
финансијску подршку за
жене предузетнице и младе у
2021. години

5/21
22. јануар

Уређују се услови и
критеријуми за спровођење
Програма подршке малим и
средњим предузећима за
набавку опреме у 2021.
години

41/21
23. април

Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21) и члан 42.

Уређују се услови и
критеријуми за спровођење
Програма подстицања
предузетништва кроз
развојне пројекте у 2021.
години

44/21
29. април

развоја и
одузимања
акредитације пре
истека рока на
који је издата
Стратегија за
подршку развоја
малих и средњих
предузећа,
предузетништва
и
конкурентности
за период од
2015. до 2020.
године

Да

/

Стратегија за
подршку развоја
малих и средњих
предузећа,
предузетништва
и
конкурентности
за период од
2015. до 2020.
године

Не

Стратегија за
подршку развоја
малих и средњих
предузећа,
предузетништва
и
конкурентности

Не

Како би се одржала
равнотежа између
производних
делатности и сектора
грађевине, допуном
уредбе се ближе
одређује укупна
количина средстава
која по овом
програму можe бити
додељена за
суфинансирање
набавке нове
грађевинске
механизације за
потребе обављања
грађевинских радова.
Пренета су
нереализована
средства по Уредби
из 2020. године за
реализацију Уредбе
у 2021. години
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14.

Уредба о измени Уредбе о
утврђивању Програма подршке
развоју пословне инфраструктуре
за 2021. годину

15.

Уредба
о изменама и допунама Уредбе о
утврђивању Програма
стандардизованог сета услуга за
микро, мала и средња предузећа и
предузетнике у 2021. години, који
се рализује преко акредитованих
регионалних развојних агенција

16.

Уредба
о измени Уредбе о утврђивању
Програма подршке малим и

став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, број
149/20, 40/21 и
100/21) и члана 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени

за период од
2015. до 2020.
године

Овом уредбом утврђује се
Програм подршке развоју
пословне инфраструктуре за
2021. годину

53/21
28. мај

/

Да

Уређују се услови и
критеријуми за спровођење
Програма стандардизованог
сета услуга за микро, мала и
средња предузећа и
предузетнике у 2021. години,
који се рализује преко
акредитованих регионалних
развојних агенција

67/21
2. јул

Стратегија за
подршку развоја
малих и средњих
предузећа,
предузетништва
и
конкурентности
за период од
2015. до 2020.
године

Не

Пренета су
нереализована
средства по Уредби
из 2020. године за
реализацију Уредбе
у 2021. години

Уређују
се
услови
и
критеријуми за спровођење
Програма подршке малим и
средњим предузећима за

79/21
6. август

Стратегија за
подршку развоја
малих и средњих
предузећа,

Не

Услед великог
интересовања
привредника,
обезбеђена су

/
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средњим предузећима за набавку
опреме у 2021. години

17.

Уредба
о утврђивању Програма
финансијске подршке обвезницима
фискализације за усклађивање
пословања са законом којим се
уређује фискализација

18.

Уредба о утврђивању елемената
годишњег програма пословања за
2022. годину, односно
трогодишњег програма пословања
за период 2022–2024. године
јавних предузећа и других облика
организовања који обављају
делатност од општег интереса

гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 60. став 4.
Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС“, бр. 15/16 и
88/19)

набавку
години

опреме

у

2021.

предузетништва
и
конкурентности
за период од
2015. до 2020.
године

додатна средства за
реализацију
Програма

Уређују
се
услови
и
критеријуми за спровођење
Програма
финансијске
подршке
обвезницима
фискализације
за
усклађивање пословања са
законом којим се уређује
фискализација

95/21
1. октобар

Стратегија за
подршку развоја
малих и средњих
предузећа,
предузетништва
и
конкурентности
за период од
2015. до 2020.
године

Да

/

Влада је ближе утврдила
елементе годишњег програма
пословања за 2022. годину,
односно трогодишњег
програма пословања за
период 2022-2024. године
јавних предузећа и других
облика организовања који
обављају делатност од
општег интереса

97/21
15. октобар

/

Да

Уредба о
утврђивању
елемената годишњег
програма пословања
за 2022. годину,
односно
трогодишњег
програма пословања
за период 2022–2024.
године јавних
предузећа и других
облика организовања
који обављају
делатност од општег
интереса
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19.

Уредба о начину спровођења
оцењивања усаглашености и
исправи о усаглашености

Члан 8. Закона о
техничким
захтевима за
производе и
оцењивању
усаглашености
(„Службени гласник
РС”, број 49/21)

Овом уредбом се ближе
уређује начин спровођења
оцењивања усаглашености,
начин одређивања и плаћања
трошкова оцењивања
усаглашености као и садржај
исправе о усаглашености. У
складу са решењима из
Закона, конкретним
техничким прописом, у
зависности од врсте
производа који су предмет
техничког прописа утврђује
се ко спроводи оцењивање
усаглашености производа са
захтевима из техничког
прописа и на који начин. То
могу бити: произвођач,
именовано тело за
оцењивање усаглашености
(именовано тело) или орган
државне управе (надлежни
орган).

127/21
24. децембар

Закон о
техничким
захтевима за
производе и
оцењивању
усаглашености
(„Службени
гласник РС”, број
49/21),
предлагач је узео
у обзир важеће
законодавство
ЕУ у овој
области, посебно
хармонизација са
Одлуком ЕУ бр.
768/2008

Не

/

20.

Уредба о законским мерним
јединицама и начину њихове
употребе

Нове дефиниције појединих
мерних јединица

132/21
30. децембар

/

Да

/

21.

Уредба о утврђивању Програма за
доделу инвестиционих кредита из
кредитне линије ЕИБ у 2021.
години

Члан 16. став 2.
Закона о
метрологији
(„Службени гласник
РС”, број 15/16) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18 – др. закон)
Члан 3. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21) и члан 42.

Уређују се услови и
критеријуми за спровођење
Програма за доделу
инвестиционих кредита из
кредитне линије ЕИБ у 2021.
години

/

Стратегија за
подршку развоја
малих и средњих
предузећа,
предузетништва
и
конкурентности

Да

У 2021. години нису
се стекли услови за
усвајање Уредбе.
Усвајање и
реализација Уредбе
се очекује у првом
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22.

23.

Уредба о утврђивању Програма
подстицања привредног развоја
Подриња за 2021. годину

Уредба о Програму за
додатно стручно
усавршавање у области
корпоративног управљања

став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 18. став 2. и 3.
Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС”, бр. 15/16 и
88/19) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

за период од
2015. до 2020.
године

Уредбом се утврђује Програм
подстицања привредног
развоја Подриња у 2021.
години.

/

Министарство привреде је
надлежно за имплементацију
активности из области
привредног развоја у оквиру
реализације Споразума о
успостављању специјалних
паралелних односа између
Републике Србије и
Републике Српске.

Законом
Успостављање
о јавним стандарда о
предузећима,
обавезном поред
познавању
низа и
новина
усавршавању
за органе из
управљања
области
и пословодства,
корпоративног
отворен
управљања
је
простор
за органе
за унапређење
управљања јавних
области
предузећа,
корпоративног
којим ће се
управљања
повећатиуниво
јавним
знања и
предузећима,
професионализма
како биза
иста
вршење
пословала
њихове уфункције.
складу саПрограм
условима
ће обухватити
тржишне
сва
привреде.
питања у
Одредбом
вези модела
чланаи18.
установе
Законакоја
о
јавним
ће радити
предузећима
сертификацију;
утврђено
је да
јавног
су председник
позива институцијама
и
чланови
за едукацију;
надзорног
додатног
одбора
дужни
стручног
да се додатно
усавршавања
стручно
у
усавршавају
области корпоративног
у области
корпоративног
управљања, (смерница
управљања,заа
да Програм
израду кодекса
за додатно
стручно усавршавање у

/

Програм развоја
Подриња” који је
усвојен на седмој
заједничкој
седници Владе
Републике
Српске и Владе
Републике
Србије (26. јуна
2015. године)
“Споразум о
успостављању
специјалних
паралелних
односа”
(потписан
26.09.2006)
/

кварталу 2022.
године

Да

У 2021. години,
услед пандемије
изазване вирусом
COVID 19, нису се
стекли услови за
усвајање Уредбе.

Да

Због проглашења
пандемије заразне
болести COVID 19 и
увођења ванредног
стања у РС и
отежаних услова
рада, активности на
спровођењу
додатног стручног
усавршавање
пројекта су
пролонгиране. Како
је у међувремену
усвојена Стратегија
државног
власништва и
управљања
привредним
субјектима који су у
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области
корпоративног
корпоративног
управљања,
управљања
етичког кодекса
утврђујеитд.).
Влада.

24.

Одлука о распореду и коришћењу
средстава за реализацију пројеката
Националног инвестиционог плана
утврђених Законом о буџету
Републике Србије за 2021. годину

25.

Одлука о спровођењу јавног
конкурса за избор генералног
директора Акционарског друштва
„Електромрежа Србије“, Београд

Члан 25. став 1.
Закона о буџету
Републике Србије за
2021. годину
(„Службени гласник
РС”, број 149/20,
40/21 и 100/21) 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, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/2018 - др. закон),
Члан 36. ст. 1. и 2.
Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник

Наставак реализације
започетих пројеката
Националног инвестиционог
плана до њиховог окончања.

11/21
12. фебруар

/

Да

Влада је усвојила Одлуку о
спровођењу јавног конкурса
за избор генералног
директора Акционарског

72/21
16. јул

/

Не

власништву
Републике Србије за
период од 2021. до
2027. године
(„Службени гласник
РС“ број 36/21)
фокус унапређења
корпоративног
управљања је
проширен на све
привредним
субјектима који су у
власништву
Републике Србије.
Даље унапређење
корпоративног
управљања,
реализоваће се по
усвајању
релевантних
законских и
подзаконских аката,
чије усвајање је
планирано за крај
2022. године.
/

У циљу редовног
функционисања
друштва
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26.

Одлука о спровођењу јавног
конкурса за избор директора
Друштва с ограниченом
одговорношћу „ЈугоимпортСДПР“

27.

Одлука о спровођењу јавног
конкурса за избор директора
Јавног предузећа „Србијаводе“,
Београд

28.

Одлука о спровођењу јавног
конкурса за избор директора
Јавног предузећа „Скијалишта
Србије“, Београд

РС“, бр. 15/16 и
88/19) и члана 43.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 36. ст. 1. и 2.
Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС“, бр. 15/16 и
88/19) и члана 43.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 36. ст. 1. и 2.
Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС“, бр. 15/16 и
88/19) и члана 43.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 36. ст. 1. и 2.
Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник

друштва „Електромрежа
Србије“, Београд, на основу
које се спроводи јавни
конкурс за избор директора

Влада је усвојила Одлуку о
спровођењу јавног конкурса
за избор директора Друштва
с ограниченом одговорношћу
„Југоимпорт-СДПР“, на
основу које се спроводи
јавни конкурс за избор
директора

80/21
13. август

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва

Влада је усвојила Одлуку о
спровођењу јавног конкурса
за избор директора Јавног
предузећа „Србијаводе“,
Београд, на основу које се
спроводи јавни конкурс за
избор директора

80/21
13. август

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва

Влада је усвојила Одлуку о
спровођењу јавног конкурса
за избор директора Јавног
предузећа „Скијалишта

80/21
13. август

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва
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29.

Одлука о спровођењу јавног
конкурса за избор директора
Друштва с ограниченом
одговорношћу Парк природе
„Мокра гора“

30.

Одлука
о изменама и допунама оснивачког
акта Акредитационог тела Србије

РС“, бр. 15/16 и
88/19) и члана 43.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 36. ст. 1. и 2.
Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС“, бр. 15/16 и
88/19) и члана 43.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 13. став 3.
Закона о изменама и
допунама Закона о
акредитацији
„Службени гласник
РС“, број 47/21

Србије“, Београд, на основу
које се спроводи јавни
конкурс за избор директора

Влада је усвојила Одлуку о
спровођењу јавног конкурса
за избор директора Друштва
с ограниченом одговорношћу
Парк природе „Мокра гора“,
на основу које се спроводи
јавни конкурс за избор
директора

80/21
13. август

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва

Одлуком о изменама и
допунама оснивачког акта
Акредитационог тела Србије
се у законском року врши
усклађивање са одредбама
Закона о изменама и
допунама Закона о
акредитацији

79/21
6. август

Закон о изменама
и допунама
Закона о
акредитацији

Не

Усвајање Одлуке о
изменама и
допунама
оснивачког акта
Акретицаионог тела
Србије није
планирано
Програмом рада
Владе за 2021.
годину, будући да у
тренутку израде
предметног плана
није био усвојен
Закон о изменама и
допунама Закона о
акредитацији
(„Службени гласник
РС“, број 47/2021; у
даљем тексту:
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Закон). Наиме Закон
је објављен у
„Службеном
гласнику Републике
Србије“ број 47/2021
дана 10. маја 2021.
године и ступио је на
снагу осмог дана од
дана објављивања, а
исти је основ за
доношење Одлуке о
изменама и
допунама
оснивачког акта
Акретицаионог тела
Србије, будући да је
чланом 13. став 3.
Закона прописано да
ће се одлука о
оснивању АТС
ускладити се са
одредбама овог
закона у року од три
месеца од дана
његовог ступања на
снагу.
31.

Одлука о изменама и допунама
Одлуке о оснивању Друштва с
ограниченом одговорношћу
„Транспортгас Србија” Нови Сад

Чл. 11, 12. и 141.
Закона о
привредним
друштвима
(„Службени гласник
РС“, бр. 36/11,
99/11, 83/14 - др.
закон, 5/15, 44/18,
95/18 и 91/19), члана
6. Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС“, бр. 15/16 и
88/19) и члана 43.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 - испр.,

Влада је донела Одлуку о
изменама и допунама Одлуке
о оснивању Друштва с
ограниченом одговорношћу
„Транспортгас Србија” Нови
Сад имајући у виду да је
Јавно предузеће „Србијагас“,
Нови Сад пренео удео у
капиталу „Транспортгас
Србија” доо Нови Сад на
Републику Србију, а ради
обезбеђења независности
оператора транспортног
система природног гаса.

97/21
15. октобар

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва
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32.

Одлука о спровођењу јавног
конкурса за избор директора
Друштва с ограниченом
одговорношћу „Транспортгас
Србија“ Нови Сад

33.

Закључак 05 Број: 401-8845/2020-1
од 21. јануара 2021. године

34.

Закључак 05 Број: 023-474/2021
од 21. јануара 2021. године

101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - одлука УС,
72/12, 7/14 - одлука
УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 36. ст. 1. и 2.
Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС“, бр. 15/16 и
88/19) и члана 43.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14- УС, 44/14 и
30/18-др.закон), а у
вези са чланом 74.
став 1. Закона о
јавним предузећима

Влада је усвојила Одлуку о
спровођењу јавног конкурса
за избор директора Друштва
с ограниченом одговорношћу
„Транспортгас Србија“ Нови
Сад, на основу које се
спроводи јавни конкурс за
избор директора

112/21
26. новембар

/

Не

Давање претходне
сагласности на Анекс 2
Уговорa о додели
подстицајних средстава број:
401-00-991/2017-10 од 22.
марта 2017. године и број:
401-00-991/1/2017-10 од 10.
јула 2018. године између
Министарства привреде и
привредног друштва
Integrated Micro-Electronics
društvo sa ograničenom
odgovornošću Niš
Влада је прихватила Програм
о измени и допуни Програма
пословања Друштва са
ограниченом одговорношћу
за управљање развојем
туристичког простора „Парк
Палић”, Палић за 2020.
годину

/

/

Да

/

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва

У циљу редовног
функционисања
друштва
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35.

Закључак 05 Број: 023-768/2021
од 28. јануара 2021. године

36.

Закључак 05 Број: 420-1027/2021
од 4. фебруара 2021. године

37.

Закључак 05 Број: 337-1159/2021-1
од 11. фебруара 2021. године

(„Службени гласник
РС”, бр. 15/16 и
88/19)
Члан 20. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС“, број
149/20) и члана 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/2018
– др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)

Влада дала сагласност да се
изврши конверзија
потраживања Републике
Србије према Друштву са
ограниченом одговорношћу
„Коридори Србије” у капитал
тог друштва

/

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва

Усвојен Програм о распореду
и коришћењу средстава за
кредитну подршку
предузећима од стратешког
значаја за Републику Србију
и осталим предузећима у
поступку приватизације
преко Фонда за развој
Републике Србије за 2021.
годину
Усвојен је текст
Меморандума о разумевању
између Републике Србије,
Града Новог Сада, CTP Invest
doo Beograd-Novi Beograd, и
Nidec Corporation,
привредног друштва са
регистрованим пословним
седиштем у Јапану

/

/

Да

/

/

/

Не

Било је потребно
усвојити текст
наведеног
Меморандума ради
спровођења низа
инвестиционих
пројеката, који
подразумевају
отварање новог
погона за
производњу
свеобухватних
мотора и сродних
производњи у Новом
Саду, при чему је
планирани ниво
инвестиције
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38.

Закључак 05 Број: 337-1161/2021-1
од 11. фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)

Усвојен текст Оквирног
споразума између Републике
Србије, Града Новог Сада,
Nidec Corporation , Nidec
Electric Motor Serbia doo и
Nidec Elesys Europe doo

/

/

Не

39.

Закључак 05 Број: 023-1280/2021
од 18. фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон), а у вези
са чланом 2а став 1.
и чланом 67. став 4.
тачка 3) Закона о
пореском поступку
и пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02
- исправка, 23/03 исправка, 70/03,
55/04, 61/05, 85/05 др. законик, 62/06 др. закон, 61/2007,
20/2009, 72/09 - др.
закон, 53/10, 101/11,
2/12 – исправка,
93/12, 47/13, 108/13,
68/14, 105/14, 91/15
- Аутентично

Допуна Закључка Владе 05
број: 023-11188/2020 од 29.
децембра 2020. године, којим
се препоручује надлежним
јединицама локалне
самоуправе да потраживања
по основу изворних прихода
буџета јединица локалне
самоуправе конвертују у
капитал Акционарског
друштва Тигар Пирот,
односно намире у складу са
мерама дефинисаним
Унапред припремљеним
планом реорганизације
Акционарског друштва Тигар
Пирот

/

/

Не

100.000.000 евра и
планирано отварање
1.000 нових радних
места.
Било је потребно
усвојити текст
наведеног Оквирног
споразума ради
описа Првог и
Другог
инвестиционог
пројекта који Први
корисник, односно
Други корисник
намеравају да
реализују у Новом
Саду.
Дана 18. јануара
2021. године
Акционарско
друштво Тигар
Пирот обратило се
Министарству
привреде молбом за
доношење закључка
Владе, којим би се
препоручило
јединицама локалне
самоуправе у
класама ИВ и В, да
конвертују
потраживања по
основу изворних
прихода у складу са
УППР-ом. Имајући у
виду стратешки
значај Акционарског
друштва Тигар
Пирот за Републику
Србију, предлажено
је доношење овог
закључка.
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40.

Закључак 05 Број: 023-1445/2021
од 18. фебруара 2021. године

тумачење, 112/15,
15/16, 108/16, 30/18,
95/18, 86/19 и
144/20)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и
30/18 - др. закон), а
у вези са чланом 67.
став 4. тачка 3)
Закона о пореском
поступку и пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02
- исправка, 23/03 исправка, 70/03,
55/04, 61/05, 85/05 др. законик, 62/06 др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др.
закон, 53/10, 101/11,
2/12 – исправка,
93/12, 47/13, 108/13,
68/14, 105/14, 91/15
- Аутентично
тумачење, 112/15,
15/16, 108/16, 30/18,
95/18, 86/19 и
144/20)

Конверзија потраживања у
основни капитал привредног
друштва КОМПАНИЈА
ШТАМПАРИЈА БОРБА а.д.
Београд, у складу са Унапред
припремљеним планом
реорганизације
КОМПАНИЈА
ШТАМПАРИЈА БОРБА а.д.
Београд

/

/

Не

КОМПАНИЈА
ШТАМПАРИЈА
БОРБА АД Београд,
(у којем Република
Србија има
79,42002% учешћа у
основном капиталу)
се дана 28. јануара
2021. године
обратило
Министарству
привреде,
иницијативом за
покретање поступка
конверзије
потраживања у
капитал Друштва у
складу са УППР-ом.
У прилогу је
достављено и
Обавештење
независног стручног
лица РЕВИСИОН
ТЕАМ доо Београд о
реализацији мере
конверзије
потраживања у
капитал Друштва
предвиђене
усвојеним УППР-ом
од 26. маја 2020.
године, у којем се
констатује да је
испуњен одложни
услов из става 2.
тачке 2.2.3. плана,
односно да је у
предвиђеном року од
две године од
почетка примене
УППР-а уновчена
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41.

Закључак 05 Број: 023-1438/2021-1
од 18. фебруара 2021. године

Члан 67. став 4.
тачка 3) Закона о
пореском поступку
и пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02
- испр., 23/03 испр., 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 – др.
закон, 62/06 – др.
закон, 63/06 – испр.
др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 – др.
закон, 53/10, 101/11,
2/12 - испр., 93/12,
47/13, 108/13, 68/14,
105/14, 91/15 –
аутентично
тумачење, 112/15,
15/16, 108/16, 30/ 18,
95/18, 86/19 и
144/20), а у вези са
чланом 157. Закона
о стечају
(„Службени гласник
РС“, број 104/09,
99/11 – др. закон,
71/12 – одлука УС,
113/17, 44/18 и
95/18) и члана 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,

Закључак у вези са
Извештајем о Унапред
припремљеном плану
реорганизације Холгинг
Компаније памучни
комбинат YUMCO АД Врање
и давању сагласности да се
потраживања Републике
Србије конвертују у капитал
овог друштва

/

/

Не

Нон цоре имовина
стечајног дужника,
те да су се стекли
услови да се
реализује мера
претварања
потраживања у
капитал кроз
конверзију.
Од 2000. године,
Холгинг Компаније
памучни комбинат
YUMCO АД Врање
се суочава са
проблемима у
пословању. Услед
великог кредитног
задуживања у
кратком року дошло
је до финансијских
потешкоћа немогућност
редовног
измиривања
доспелих обавеза и
исплаћивања зарада.
Суочено са
проблемом
ликвидности и
солвентности, ово
друштво није могло
да учествује на
тендерима, тако да је
изгубљена
могућност за
добијање великих
послова.
Иако постоји
тржиште и реална
тражња за
производима овог
друштва, основни
проблем и главна
препрека успешног
пословања су
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65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 - УС
, 44/14 и 30/18 – др.
закон)

42.

Закључак 05 Број: 401-8850/2020-1
од 25. фебруара 2021. године

Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)

Давање претходне
сагласности на Анекс 3
Уговорa о додели средстава
подстицаја број: 401-003314/2017-12 од 10. октобра
2017. године између
Министарства привреде и
TRELLEBORG WHEEL
SYSTEMS SERBIA DOO
RUMA

/

/

ДАа

презадуженост,
велики број
запослених, као и
застарела
технологија.
При предлагању
УППР, пошло се од
налаза да би примена
оваквог плана била
повољнија за
повериоце Друштва
него његово
банкротство, те је
циљ УППР да се,
коришћењем
расположивих
средстава, одржи и
развија производња
која је у датим
околностима могућа
уз задржавање
главног циља – да се
у Друштво укључи
или да га у крајњој
инстанци преузме
релевантан
стратешки партнер.
Имајући у виду
наведено,
предложено је
доношење овог
закључка.
/
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43.

Закључак 05 Број: 401-8854/2020-1
од 25. фебруара 2021. године

44.

Закључак
05 Број: 401-1605/2021
од 25. фебруара 2021. године

45.

Закључак 05 Број: 401-8440/2020-1
од 25. фебруара 2021. године

46.

Закључак 05 Број: 023-1564/2021
од 25. фебруара 2021. године

Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0004998/2017-12 од 30.
новембра 2017. године
између Министарства
привреде и DRUŠTVA ZA
PROIZVODNJU, TRGOVINU
I USLUGE FUSH DOO
BEOGRAD

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 2
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-004913/1/20-12 од 29. октобра
20198. године и број: 401-004913/1/18-12 од 29. августа
2019. године између
Министарства привреде и
привредног друштва ZA
TURIZAM I
UGOSTITELJSTVO ALCO
GROUP HOTELI DOO
BEOGRAD-Čukarica
Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0003503/2019-12 од 04.
септембра 2019. године
између Министарства
привреде и H&S FRUITS
DOO Arilje

/

/

ДАа

/

/

/

Да

/

Влада се саглашава да се
обустави поступак
приватизације Предузећа за
запошљавање слепих и
слабовидих инвалида

/

/

Не

Чланом 3. став 3.
Закона о
приватизацији
предвиђено је да се
одредбе овог закона
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47.

Закључак 05 Број: 401-1864/2021
од 4. марта 2021. године.

65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон), а у вези
са чланом 3. став 3.
Закона о
приватизацији
(„Службени гласник
РС“, бр. 83/14,
46/15, 112/15 и
20/16)

„СЛОГА“ Београд (Стари
град) д.о.о

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

Измирење обавезе настале
према Јавном предузећу
„Пошта Србије”, Београд и
према Банци „Поштанска
штедионица“ а.д. Београд, а у

/

Закон о праву на
бесплатне акције
и новчану
накнаду коју
грађани

Да

не примењују на
спортске
организације,
издаваче медија,
предузећа за
професионалну
рехабилитацију и
запошљавање особа
са инвалидитетом и
привредна друштва
која поседују
дозволу за
производњу
наоружања и војне
опреме издате у
складу а законом
којим се уређује
производња и
промет наоружања и
војне опреме, осим
уколико је законима
којима се уређује
положај тих
предузећа
предвиђена примена
одредаба овог
закона.
Имајући у виду
наведено, односно
чињеницу да у овом
тренутку није могућа
приватизација
предузећа за
професионалну
рехабилитацију и
запошљавање особа
са инвалидитетом,
предлажено је
доношење овог
закључка.
/
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101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС,72/12,
7/14 – УС, 44/14 и
30/18), а у вези са
Уредбом о поступку
и начину на који
законити ималац
акција акционарског
фонда даје налог
брокеру за прву
продају акција
(„Службени гласник
РС”, број 43/10,
91/10, 124/12,
140/14, 91/16, 76/18
и 159/20).

48.

Закључак 05 Број: 023-1810/2021
од 4. марта 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14- УС, 44/14 и
30/18-др .закон)

вези са трошковима у
поступку реализације
дистрибуције и продаје
акција сагласно Закону о
праву на бесплатне акције и
новчану накнаду коју
грађани остварују у поступку
приватизације („Службени
гласник РС”, број 123/07,
30/10, 115/14 и 112/15) и на
начин прописан Уредбом о
поступку и начину на који
законити ималац акција
акционарског фонда даје
налог брокеру за прву
продају акција („Службени
гласник РС”, број 43/10,
91/10, 124/12, 140/14, 91/16,
76/18 и 159/2020), који ће
бити остварени у периоду од
1. јануара 2021. године до 31.
децембра 2022. године и
усвајање текста Нацрта
анекса Уговора о регулисању
међусобних права и обавеза
по Уговору о спровођењу
прве продаје бесплатних
акција и Уговору о давању
овлашћења за пријем налога
клијента банке за прву
продају акција без накнаде и
Нацрта анекса Уговора о
спровођењу прве продаје
бесплатних акција.
Влада прихватила Програм
пословања Друштва са
ограниченом одговорношћу
за развој туризма „Тврђава
Голубачки град“ за 2021.
годину

остварују у
поступку
приватизације
(„Службени
гласник РС”, број
123/07, 30/10,
115/14 и 112/15).

/

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва
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49.

Закључак 05 Број: 023-1819/2021
од 4. марта 2021. године

50.

Закључак 05 Број: 401-1891/2021
од 4. марта 2021. године

51.

Закључак 05 Број: 401-1862/2021
од 4. марта 2021. године

Члан 20. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС“, број
149/20) и члана 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.

Влада дала сагласност да се
изврши конверзија
потраживања Републике
Србије према Јавном
предузећу „Емисиона
техника и везе“ Београд у
капитал тог предузећа

/

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и SMP Automotive
Interior Modules doo Ćuprija

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и ALBON

/

/

Да

/

266

52.

Закључак 05 Број: 401-1856/2021
од 4. марта 2021. године

8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)

ENGINEERING &
MANUFACTURING DOO
PEĆINCI, ŠIMANOVCI

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и CPA GLOBAL
doo Beograd-Stari Grad

/

/

Да

/
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53.

Закључак 05 Број: 401-1860/2021
од 4. марта 2021. године

54.

Закључак 05 Број: 4010-1858/2021
од 4. марта 2021. године

Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и DMV
INDUSTRIJSKI KONTROLNI
SISTEMI doo Niš

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и fisher automotive
systems KD Jagodina

/

/

Да

/
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55.

Закључак 05 Број: 401-1865/2021
од 4. марта 2021. године

56.

Закључак 05 Број: 410-1863/2021
од 4. марта 2021. године

- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и FLUID
TECHNOLOGY SYSTEMS
doo Priboj

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и DRUŠTVA SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA
TRGOVINU INTERTRON
VRŠAC

/

/

Да

/
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57.

Закључак 05 Број: 023-1832/2021
од 4. марта 2021. године

58.

Закључак 05 Број: 401-1961/2021
од 11. марта 2021. године

99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 10д. Закона о
праву на бесплатне
акције и новчану
накнаду који
грађани остварују у
поступку
приватизације
(„Службени гласник
РС”, бр. 123/07,
30/10, 115/14 и
112/15) и члана 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,

Закључак о прихватању
Извештаја о пословању
Акционарског фонда за
период јул – децембар 2020.
године

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и MILLENIUM
RESORTS DOO BEOGRADSavski Venac

/

/

Да

/
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59.

Закључак 05 Број: 023-2097/2021
од 11. марта 2021. године

60.

Закључак 05 Број: 401-1960/2021
од 11. марта 2021. године

72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18 – др. закон), а
у вези са чланом 16.
став 2. Статута
Акционарског
друштва за
железнички превоз
робе „Србија Карго“
Београд („Службени
гласник РС”, број
60/15) и Одлуке о
изменама и
допунама Статута
Акционарског
друштва за
железнички превоз
робе „Србија Карго“
Београд
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,

Влада дала сагласност на
Програм о изменама и
допунама Програма
пословања Акционарског
друштва за железнички
превоз робе „Србија Карго“
Београд за 2021. годину

/

/

Не

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и
AKCIONARSКOG
DRUŠTVA ZA PRIRODNA
LEČILIŠTA, TURIZAM,
UGOSTITELJSTVO I

/

/

Да

У циљу редовног
функционисања
друштва

/
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61.

Закључак 05 Број: 401-1958/2021
од 11. марта 2021. године

62.

Закључак 05 Број: 401-1957/2021
од 11. марта 2021. године

73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и

PROIZVODNJU PLANINKA
KURŠUMLIJA

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и Perutnina PtujTopiko doo za proizvodnju i
promet živine i živinarskih
proizvoda Bačka Topola

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства

/

/

Да

/
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63.

Закључак 05 Број: 401-1979/2021
од 11. марта 2021. године

95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС

привреде и KOENING
METAL doo Ivanjica

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и PREDUZEĆA ZA
PROZVODNJU, TRGOVINU
I USLUGE GIR DOO
ADRANI

/

/

Да

/

273

64.

Закључак 05 Број: 401-1959/2021
од 11. марта 2021. године

65.

Закључак 05 Број: 401-1968/2021
од 11. марта 2021. године

44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и Инмолд пласт доо
Пожега

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и FEITIANSUYE
DOO PERLEZ

/

/

Да

/
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66.

Закључак 05 Број: 401-1964/2021
од 11. марта 2021. године

67.

Закључак 05 Број: 401-1976/2021
од 11. марта 2021. године

Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и
TATRAVAGONKA
BRATSTVO DOO
SUBOTICA

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и DRUŠTVA ZA
PROMET I USLUGE
„CHEMICAL AGROSAVA“
DOO BEOGRAD (NOVI
BEOGRAD)

/

/

Да

/
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68.

Закључак 05 Број: 023-2305/2021
од 18. марта 2021. године

69.

Закључак 05 Број: 023-2359/2021
од 18. марта 2021. године

70.

Закључак 05 Број: 404-2363/2021-1
од 18. марта 2021. године

108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 20. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС“, број
149/20) и члана 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14- УС, 44/14 и
30/18-др.закон), а у
вези са чланом 74.
став 1. Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник
РС”, бр. 15/16 и
88/19)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади

Влада дала сагласност да се
изврши конверзија
потраживања Републике
Србије према Јавном
предузећу „Путеви Србије” у
капитал тог предузећа

/

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва

Влада прихватила Програм
пословања Друштва са
ограниченом одговорношћу
за управљање развојем
туристичког простора „Парк
Палић”, Палић за 2021.
годину

/

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва

Добијена сагласност ДА
Министарство привреде

/

/

Да

/
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(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/2018
– др. закон)

71.

Закључак 05 број: 401-2362/2021
од 18. марта 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)

72.

Закључак 05 број: 113-2312/2021
од 18. марта 2021. године

73.

Закључак 05 Број: 023-2158/2021
од 18. марта 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12- УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон), а у
вези са чланом 16.
став 1. тачка 5) и
чланом 22. став 3.
Закона о Фонду за
развој Републике
Србије („Службени

распише јавни позив за избор
партнера у спровођењу мера,
у оквиру посебног циља 1:
Унапређена дигитализација
пословних модела
индустријске производње
Стратегије индустријске
политике Републике Србије
од 2021. до 2030. године
Дата је сагласност да се
Републичком фонду за
пензијско и инвалидско
осигурање из средстава
буџета Републике Србије
уплате средства у висини
отписаног доприноса за
пензијско и инвалидско
осигурање као мере
растерећења субјектима код
којих је поступак
приватизације окончан
Дата је сагласност да се
појединим категоријама
запослених и бивших
запослених повеже стаж

Прихвата се Извештај о
пословању Фонда за развој
Републике Србије
за период од 1. јануара до 30.
јуна 2020. године, који је
донео Управни одбор Фонда
за развој Републике Србије,
на седници од 25. децембра
2020. године

/

/

Да

/

/

/

Да

/

/

/

Да

/
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74.

Закључак 05 Број: 023-2491/2021
од 25. марта 2021. године

гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 119/12
и 5/15)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон), а у
вези са Закључком
Владе 05 Број: 4642699/2018 од 22.
марта 2018. године
и чланом 6. Уговора
о ДАвању на
привремено
коришћење,
управљање и
одржавање
непокретности у
власништву
Републике Србије,
намењених за
смештај страних
дипломатскоконзуларних
представништава,
дипломатских и
других
представника,
трговинских и
других
представништава и
представника у
Републици Србији,
који је закључен
између Републике
Србије и Друштва за
изнајмљивање
некретнина „Дипос“
д.о.о. Београд

Влада дала сагласност на
Програм пословања Друштва
за изнајмљивање некретнина
„Дипос“ доо Београд за 2021.
годину

/

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва
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75.

Закључак 05 број: 420-2874/2021
од 1. априла 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 - УС
, 44/14 и 30/18 – др.
закон) а у вези са
тачком 2. став 3.
Одлуке о
привременим
мерама за банке у
циљу адекватног
управљања
кредитним ризиком
у условима
пандемије ЦОВИД19 („Службени
гласник РС”, бр.
150/20) и тачком 5.
Одлуке о
привременим
мерама за банке у
циљу олакшавања
приступа
финансирању
физичким лицима
(„Службени гласник
РС”, бр. 108/20)

Влада се саглсила да се на
захтев корисника
субвенционисаних стамбених
кредита по основу уредби о
мерама подршке
грађевинској индустрији кроз
дугорочно стамбено
кредитирање од 2009. до
2013. године може одобрити
продужење претходно
уговорене рочности кредита
са банком за највише пет
година од датума доспећа
последње рате тог кредита, с
тим да укупан рок отплате
кредита након продужења не
буде дужи од 35 година.

/

/

Не

Одлуком о
привременим мерама
за банке у циљу
олакшавања
приступа
финансирању
физичким лицима
(„Службени гласник
РС”, бр. 108/20)
прописано је да
банка може дужнику
– кориснику
стамбеног кредита
одобрити продужење
претходно уговорене
рочности тог
кредита.
Одлуком о
привременим мерама
за банке у циљу
адекватног
управљања
кредитним ризиком
у условима
пандемије ЦОВИД19 („Службени
гласник РС”, бр.
150/20) прописано је
да је банка дужна да
дужнику на његов
захтев одобри
олакшицу у отплати
обавеза, ако су
испуњени услови
прописани истом,
док је ставом 3. исте
тачке предвиђено да
на обавезе дужника
по основу кредита
одобрених у оквиру
гарантне шеме
Републике Србије
или с гаранцијом
међународних
финансијских
279

76.

Закључак 05 Број: 337-2872/2021
од 1. априла 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)

Усвојен је текст
Меморандума о разумевању
између Републике Србије,
ГраДА Ваљева, и привредног
друштва Hansgrohe Group, са
регистрованим пословним
седиштем у месту Шилтах

77.

Закључак 05 Број: 021-3067/2021
од 8. априла 2021. године

Члан 46. став 1.
Закона о јавним
агенцијама
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 18/05, 81/05
– исправка и 47/18)
и члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,

Закључак о прихватању
Годишњег извештаја о раду
Агенције за вођење спорова у
поступку приватизације за
2020. годину

/

/

Не

/

Да

институција, као и
по основу
субвенционисаних
кредита, олакшице
из ове одлуке се
могу применити
само уз претходну
сагласност давалаца
гаранције, односно
субвенције. Имајући
у виду наведено,
предложено је
доношење
предметног
закључка
Било је потребно
усвојити
текст
наведеног
меморандума
о
разумевању, будући
ДА
је
улагач
компанија
која
послује у области
индустрије
санитарија, а ради
отварања
новог
погона
за
производњу у граду
Ваљеву, којим је
предвиђено улагање
од око 70.000.000
евра и запослење 800
нових радника.
/
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78.

Закључак 05 Број: 021-3144/2021
од 8. априла 2021. године

79.

Закључак 05 Број: 400-3066/2021
од 8. априла 2021. године

80.

Закључак 05 Број: 400-3142/2021
од 8. априла 2021. године

68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18 – др. закон)
Члан 46. став 1.
Закона о јавним
агенцијама
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 18/05, 81/05
– исправка и 47/18)
и члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18 – др. закон)
Члан 46. став 3.
Закона о јавним
агенцијама
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 18/05, 81/05
– исправка и 47/18)
и члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18 – др. закон)
Члан 46. став 1.
Закона о јавним
агенцијама
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 18/05, 81/05
– исправка и 47/18)
и члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,

Закључак о прихватању
Годишњег извештаја о раду
Агенције за лиценцирање
стечајних управника за 2020.
годину

/

/

Да

/

Закључак о прихватању
Годишњег финансијског
извештаја Агенције за вођење
спорова у поступку
приватизације за 2020.
годину

/

/

Да

/

Закључак о прихватању
Годишњег финансијског
извештаја Агенције за
лиценцирање стечајних
управника за 2020. годину

/

/

Да

/
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81.

Закључак 05 број: 023-3609/2021
од 22. априла 2021. године

68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18 – др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и
30/18 - др. закон), а
у вези са чланом 67.
став 4. тачка 3)
Закона о пореском
поступку и пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02
- исправка, 23/03 исправка, 70/03,
55/04, 61/05, 85/05 др. законик, 62/06 др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 - др.
закон, 53/10, 101/11,
2/12 – исправка,
93/12, 47/13, 108/13,
68/14, 105/14, 91/15
- Аутентично
тумачење, 112/15,
15/16, 108/16, 30/18,
95/18, 86/19 и
144/20)

Конверзија потраживања у
основни капитал привредног
друштва ТИГАР
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ доо Пирот, у
складу са Унапред
припремљеним планом
реорганизације ТИГАР
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ доо Пирот

/

/

Не

Дана 29. јануара
2021. године ТИГАР
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ д.о.о.
Пирот обратило се
Министарству
привреде, молбом за
доношење закључка
Владе, у прилогу
достављајући
примедбе
Министарства
финансија – Пореске
управе- Филијале
Пирот број: 079433/12-07005/2020-1
од 25. јануара 2021.
године, у којима се
наводи да је за
намирење јавних
прихода путем
конверзије
неопходно да Влада
донесе закључак
сходно одредбама
члана 67. став 4.
тачка 3. Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији, као
и да потраживање
према Записнику о
усаглашеном стању
дуга број: 079- 43312-07005/2020-1300
од 15. јануара 2021.
године са стањем
дуга и камате на дан
15. јануар 2021.
године износи
81.254.372,61 динара
и да је сврстано у
класу ИИ, за које је
282

82.

Закључак 05 Број: 401-3627/2021
од 22. априла 2021. године

83.

Закључак 05 Број: 401-3838/2021
од 28. априла 2021. године

Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 -

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и Magna Seating doo
Odzaci

/

/

Да

Давање претходне
сагласности на Анекс 3
Уговорa о додели средстава
подстицаја број: 401-001142/2018-12 од 23. априла
2018. године између
Министарства привреде и
Essex Furukawa Magnet Wire
Balkan d.o.o. Zrenjanin

/

/

Да

предвиђена
конверзија
потраживања.
Имајући у виду
наведено,
предлажено је
доношење овог
закључка.
/

/
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84.

Закључак 05 Број: 401-3783/2021
од 28. априла 2021. године

85.

Закључак 05 Број: 401-3833/2021
од 28. априла 2021. године

86.

Закључак 05 Број: 401-3799/2021
од 28. априла 2021. године

87.

Закључак 05 Број: 401-3781/2021
од 28. априла 2021. године

УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0002415/2018-12 од 11. маја
2018. године између
Министарства привреде и
привредног друштва
VORWERK DRIVETEC
SERBIA DOO ČAČAK

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0002415/2018-12 од 11. маја
2018. године између
Министарства привреде и
привредног друштва ELDISY
SERBIA DOO ČAČAK

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0000993/2020-12 од 12. маја
2020. године између
Министарства привреде и
привредног друштва A 2000
Industrija-Elektronika d.o.o.
Beograd-Stari Grad

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-00-

/

/

Да

/
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88.

Закључак 05 Број: 401-3787/2021
од 28. априла 2021. године

89.

Закључак 05 Број: 401-3780/2021
од 28. априла 2021. године

90.

Закључак 05 Број: 401-3778/2021
од 28. априла 2021. године

95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,

3948/2019-12 од 14. октобра
2019. године између
Министарства привреде и
GRUNER SERBIAN
PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I
PROIZVODNJU DOO
VLASOTINCE
Давање претходне
сагласности на Споразумни
раскид Уговорa о додели
средстава подстицаја Број:
401-00-510/2020-12 од 16.
јуна 2020. године, између
Министарства привреде и
Привредног друштва
ATLANTIC ŠTARK
d.o.o.Beograd

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 3
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-002192/2018-12 од 13. јула
2018. године, број: 401-002192/1/2018-12 од 12.
децембра 2018. године и
број: 401-00-2192/2/2018-12
од 22. новембра 2019. године
између Министарства
привреде и Eurotay društva sa
ograničenom odgovornošću
d.o.o. Adrani
Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-00302/2019-12 од 4. фебрара
2019. године између
Министарства привреде и
Tridonic SRB d.o.o. Niš
(Palilula)

/

/

Да

/

/

/

Да

/
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91.

Закључак 05 Број: 401-3842/2021
од 28. априла 2021. године

92.

Закључак 05 Број: 401-3834/2021
од 28. априла 2021. године

93.

Закључак 05 Број: 401-3836/2021
од 28. априла 2021. године

94.

Закључак 05 Број: 401-3796/2021
од 28. априла 2021. године

65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима

Давање претходне
сагласности на Анекс 2
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-003294/2017-12 од 28. јула
2017. године између
Министарства привреде и ZG
Lighting d.o.o. Niš (Palilula)

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0003264/2018-12 од 03. августа
2018. године између
Министарства привреде и
BizLink Tehnology SRB
društvo sa ograničenom
odgovornošću Prokuplje

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0003507/2019-12 од 29. августа
2021. године између
Министарства привреде и
AKCIONARSKOG
DRUŠTVA ZA PRIRODNA
LEČILIŠTA, TURIZAM,
UGOSTITELJSTVO I
PROIZVODNJU PLANINKA
KURŠUMLIJA
Давање претходне
сагласности на Анекс 1

/

/

Да

/

/

/

Да

/
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95.

Закључак 05 Број: 401-3779/2021
од 28. aприла 2021. године

96.

Закључак 05 Број: 401-4115/2021
од 6. маја 2021. године

97.

Закључак 05 Број: 401-4119/2021
6. маја 2021. године

(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)

Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и

Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0000515/2020-12 од 16. јуна
2020. године између
Министарства привреде и
KOMERC-MALI SRB
DRUŠTVА SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
KRALJEVCI
Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-005902/2018-12 од 14. јануара
2019. године, између
Министарства привреде и
LIVNICE PRECIZNIH
ODLIVAKA DRUŠTVA SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ADA

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 4
Уговорa о додели средства
подстицаја број: 401-00568/16-12 од 14. марта 2016.
године, број: 401-00-5681/16-12 од 30. новембра 2017.
године, број: 401-00-5682/16-12 од 14. маја 2019.
године и број: 401-00-5683/16-12. године од 3. априла
2020. године између
Министарства привреде и
PREDUZEĆA ZA
PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE TRENDTEX DOO
PRIJEPOLJE
Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја број: 401-00-

/

/

Да

/

/

/

Да

/

287

98.

Закључак 05 Број: 401-4127/2021
од 6. маја 2021. године

99.

Закључак 05 Број: 401-4110/2021
од 6. маја 2021. године

100. Закључак 05 Број: 401-4114/2021
од 6. маја 2021. године

95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 -

984/2020-12 од 16. јуна 2020.
године између Министарства
привреде и Henkel Srbija
d.o.o. Beograd

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-000593/2018-12 од 14. јануара
2019. године између
Министарства привреде и
Привредног друштва S.H.E.
Superior Heating Elements
d.o.o. Svilajnac

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-002912/2019-12 од 5. августа
2019. године између
Министарства привреде и
Thermowool ДОО ШИД

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Уговор о
међусобном регулисању
права и обавеза Број: 401-0001451/2015-12 од 10. маја
2021. године између
Министарства привреде и SR
Tehnics Services doo Beograd
– Novi Beograd

/

/

Да

/
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101. Закључак 05 Број: 401-4120/2021
од 6. маја 2021. године

102. Закључак 05 Број: 401-4111/2021
од 6. маја 2021. године

103. Закључак 05 Број: 401-4123/2021
од 6. маја 2021. године

104. Закључак 05 Број: 401-4122/2021
од 6. маја 2021. године

УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0010160/2019-1 од 15. октобра
2019. године између
Министарства привреде и
„MTU Maintenance Serbia
d.o.o. Beogradˮ

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-005163/2018-12 од 29. октобра
2018. године, између
Министарства привреде и
Društva sa ograničenom
odgovornošću Promont Group
za projektovanje, proizvodnju i
montažu Novi Sad

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0004924/2019-12 од 16.
децембра 2019. године
између Министарства
привреде и Привредног
друштва Yanfeng Automotive
Interior Systems d.o.o.
Kragujevac

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава

/

/

Да

/
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105. Закључак 05 Број: 401-4128/2021
од 6. маја 2021. године

106. Закључак 05 Број: 401-4263/2021
од 12. маја 2021. године

107. Закључак 05 Број: 401-4261/2021
од 12. маја 2021. године

РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,

подстицаја Број: 401-002911/2019-12 од 22. јула
2019. године између
Министарства привреде и
„FEKA Automotiveˮ д.о.о.
Ћуприја

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број401-0003500/2019-12 од 29. aвгуста
2019. године између
Министарства привреде и
Ellis Enterprises East д.о.о.
Крушевац

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 2
Уговорa о додели средстава
подстицаја број: 401-004448/2018-12 од 20.
септембра 2018. године и
број: 401-00-448/2018-12 од
23. октобра 2020. године
између Министарства
привреде и ADIENT
AUTOMOTIVE doo Loznica

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0004595/2019-12 од 25.
новембра 2019. године
између Министарства
привреде и VICTORY

/

/

Да

/
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108. Закључак 05 Број: 401-4266/2021
од 12. маја 2021. године

109. Закључак 05 Број: 401-4267/2021
од 12. маја 2021. године

110. Закључак 05 Број: 401-4262/2021
од 12. маја 2021. године

111. Закључак 05 Број: 337-4572/2021
од 20. маја 2021. године

65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
На основу члана 43.
став 3. Закона о

SOLUTIONS d.o.o.
Smederevo
Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-003943/2019-12 од 14. октобра
2019. године између
Министарства привреде и
привредног друштва „Boysen
Abgassysteme” д.о.о
Суботица

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0004664/2018-12 од 29. октобра
2018. године између
Министарства привреде и
привредног друштва
„KENTAUR BALKANS”
д.о.о, Врање

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0003262/2018-12 од 3. августа
2018. године између
Министарства привреде и
Привредног друштва MDG
doo Prijepolje

/

/

Да

/

Влада се упознала са
потребом наставка чланства

/

/

Не

У циљу наставка
чланства Дирекције
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Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05 - испр,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и
30/18 – др. закон)

112. Закључак 05 Број: 401-4477/2021
од 20. маја 2021. године

Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и

Дирекције за мере и
драгоцене метале у
Министарству привреде у
новоуспостављеном облику
Европске сарадње у
законској метрологији
Welmec e.V. који је правни
следбеник, односно сукцесор
Европске сарадње у
законској метрологији (WELMEC) и текстовима
Изјаве о приступању
WELMEC e.V, Изјаве о
номиновању делегата и
заменика у WELMEC e.V, и
Изјаве о преносу средстава.
Усвојен је текст Изјаве
Републике Србије у вези
чланства тзв. „Косовске
агенције за метрологију” у
Европској сарадњи у
законској метрологији
WELMEC e.V. Овлашћен је
в.д. директора Дирекције за
мере и драгоцене метале у
Министарству привреде, ДА
у име Владе, као заступника
Републике Србије, потпише
Изјаву Републике Србије у
вези чланства тзв. „Косовске
агенције за метрологију” у
Европској сарадњи у
законској метрологији
WELMEC e.V. и да ту изјаву,
као и потписане Изјаве о
приступању WELMEC e.V,
Изјаве о номиновању
делегата и заменика у
WELMEC e.V, и Изјаве о
преносу средстава достави
Секретаријату WELMEC e.V.
Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства

за мере и драгоцене
метале у
новоуспостављеном
облику Европске
сарадње у законској
метрологији Welmec
e.V. који је правни
следбеник, односно
сукцесор Европске
сарадње у законској
метрологији
(WELMEC)

/

/

Да

/
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113. Закључак 05 Број: 420-4582/2021
од 20. маја 2021. године

114. Закључак 05 Број: 404-4615/2021
од 20. маја 2021. године

95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/2018
– др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/2018
– др. закон)

привреде и Bizerba Production
Tech Center doo Beograd-Stari
Grad

Усвојен Програм о измени
Програма о распореду и
коришћењу средстава за
кредитну подршку
предузећима од стратешког
значаја за Републику Србију
и осталим предузећима у
поступку приватизације
преко ФонДА за развој
Републике Србије за 2021.
годину
Влада је упозната да је
Министарство привреде у
складу са Закључком Владе
05 Број: 404-2363/2021-1 од
18. марта 2021. године,
спровело активности
сагласно јавном позиву за
избор партнера у спровођењу
мера, у оквиру посебног
циља 1: Унапређена
дигитализација пословних
модела индустријске
производње Стратегије

/

/

Да

/

/

/

Да

/
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115. Закључак 05 број: 023-5125/2021
од 3. јуна 2021. године

Члан 36. став 2.
Закона о
приватизацији („Сл.
гласник РС“, бр.
83/14, 46/15, 112/15
и 20/16 - аутентично
тумачење) и члана
43. став 3. Закона о
Влади („Сл. гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон), на предлог
Министарства
привреде

индустријске политике
Републике Србије од 2021. до
2030. године, на основу кога
је за партнера изабрало
Центар за дигиталну
трансформацију и сагласна је
да Министарство привреде
закључи Уговор о сарадњи у
спровођењу мера у оквиру
посебног циља 1: Унапређена
дигитализација пословних
модела индустријске
производње Стратегије
индустријске политике
Републике Србије од 2021. до
2030. године, за 2021. годину,
са Центром за дигиталну
трансформацију, којим је
дефинисан распоред и
коришћење средстава
опредељених за ове намене
Одређивање процента јавног
капитала у власништву
Републике Србије у субјекту
приватизације РУДНИК
КОВИН ад Ковин, који се
приватизује

/

/

Не

Чланом 36. став 2.
Закона о
приватизацији,
прописано је да
проценат јавног
капитала који се
приватизује одређује
Влада, односно
надлежни орган
аутономне
покрајине, односно
јединице локалне
самоуправе.
С обзиром на то да
Република Србија у
Субјекту
приватизације има
63.392 акција,
односно 4,66169% од
укупне емисије
акција, у циљу
продаје наведених
акција у поступку
приватизације,
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116. Закључак 05 Број: 401-5117/2021
од 3. јуна 2021. године

117. Закључак 05 Број: 401-5161/2021
од 3. јуна 2021. године

Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и TM
HOSPITALITY DOO
BEOGRAD-VOŽDOVAC

/

/

Да

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и Бања Комерц
Бекамент доо Бања

/

/

Да

предлажено је
доношење овог
закључка.
/

/
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118. Закључак 05 Број: 401-5159/2021
од 3. јуна 2021. године

119. Закључак 05 Број: 401-5122/2021
од 3. јуна 2021. године

Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и PRIVREDNOG
DRUŠTVA ZA SPECIJALNU
NADGRADNJU
KOMUNALNIH VOZILA
RESOR DOO, GADŽIN HAN

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и DEM DOO ZA
PROIZVODNJU I
TRGOVINU KULPIN

/

/

Да

/
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120. Закључак 05 Број: 401-5115/2021
од 3. јуна 2021. године

121. Закључак 05 Број: 401-5118/2021
од 3. јуна 2021. године

108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и A&D STEEL
CONSTRUCTION doo Dublje

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-003158/2020-12 од 11. децембра
2020. године између

/

/

Да

/
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122. Закључак 05 Број: 401-6773/2021
од 23. јуна 2021. године

123. Закључак 05 број: 401-5926/2021
од 24. јуна 2021. године

124. Закључак 05 Број: 023-5929/2021
од 24. јуна 2021. године

РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 20. став 5,
члана 21. став 2,
члана 29. ст. 1 и 2,
члана 36. став 2. и
члана 76. Закона о

Министарства привреде и
Тoyo Tire Serbia doo Beograd

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и EBV Elektronik
d.o.o. Beograd-Novi Beograd

/

/

Да

/

Обезбеђена су средстава за
оверу здравствених исправа
запосленима у одређеним
субјектима приватизације

/

/

Да

/

Закључак о одређивању
модела и метоДА
приватизације, почетне цене
и процента капитала који ће
бити предмет проДАје у

/

/

Да

/
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125. Закључак 05 Број: 401-5891/2021
од 24. јуна 2021. године

126. Закључак 05 Број: 401-5888/2021
од 24. јуна 2021. године

приватизацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 83/14,
46/15, 112/15 и 20/16
– Аутентично
тумачење) и члана
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.

поступку приватизације
друштва Крушик – Пластика
а.д. Осечина

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и Forest Bioenergy
doo Pukovac

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и PREDUZEĆA ZA

/

/

Да

/
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127. Закључак 05 Број: 401-5890/2021
од 24. јуна 2021. године

8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)

PROIZVODNJU, TRGOVINU
I USLUGE MILUTINOVIĆI
DOO IVANJICA

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и FABRIKE ZA
PRERADU VOĆA I POVRĆA
NECTAR DOO, BAČKA
PALANKA

/

/

Да

/
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128. Закључак 05 Број: 011-6088/2021
од 24. јуна 2021. године

129. Закључак 05 Број: 401-5887/2021
од 24. јуна 2021. године

130. Закључак 05 Број: 401-6200/2021
од 1. јула 2021. године

На основу члана 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05 - испр,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и
30/18 – др. закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 -

Предлог закона о
метрологији
повлачи се из скупштинске
процедуре

/

/

Не

Влада је донела
закључак о
повлачењу Предлога
закона о метрологији
из скупштинске
процедуре

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и ICL Services and
Solutions doo Beograd

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о међусобном
регулисању права и обавеза
Број: 401-00-5547/1/2017-12
од 3. априла 2020. године
између Министарства
привреде и BERTEKS
TEXTILE DOO
KRAGUJEVAC

/

/

Да

/
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131. Закључак 05 Број: 401-6199/2021
од 1. јула 2021. године

132. Закључак 05 Број 023-6198/2021
од 1. јула 2021. године

133. Закључак 05 Број 023-6409/2021
од 9. јула 2021. године

УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
одлука УС , 72/12,
7/14 - одлука УС,
44/14 и 30/18- др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18 – др. закон), а
у вези са чланом 16.
став 2. Статута
Акционарског
друштва за
железнички превоз
робе „Србија Карго“
Београд („Службени
гласник РС”, број
60/15) и Одлуке о
изменама и

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-001224/2020-12 од 16. јуна
2020. године између
Министарства привреде и
LINGLONG
INTERNATIONAL EUROPE
DOO ZRENJANIN

/

/

Да

/

Влада дала сагласност да се
започне са активностима
потребним за поступак
припајања Водопривредног
привредног друштва „Дунав
и Тиса” доо Сомбор
Водопривредном друштву
„Западна Бачка” доо Сомбор

/

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва

Влада дала сагласност на
Програм о изменама и
допунама Програма
пословања Акционарског
друштва за железнички
превоз робе „Србија Карго“
Београд за 2021. годину

/

/

Не

У циљу
редовногфункционис
ања друштва
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допунама Статута
Акционарског
друштва за
железнички превоз
робе „Србија Карго“
Београд
134. Закључак 05 Број: 401-6770/2021
од 23. јула 2021. године

135. Закључак 05 Број: 023-6771/2021
од 23. јула 2021. године

Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14- УС, 44/14 и
30/18-др.закон), а у
вези са чланом 74.
став 1. Закона о
јавним предузећима

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и DRUŠTVA ZA
PROIZVODNJU, TRGOVINU
I USLUGE EURO LINE DOO
VUČKOVICA

/

/

Да

Влада прихватила Програм о
измени и допуни Програма
пословања Друштва са
ограниченом одговорношћу
за управљање развојем
туристичког простора „Парк
Палић”, Палић за 2021.
годину.

/

/

Не

/

У циљу редовног
функционисања
друштва
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136. Закључак 05 Број: 41-6871/2021
од 23. јула 2021. године

(„Службени гласник
РС”, бр. 15/16 и
88/19)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон), а у
вези са Закључком
Владе 05 Број: 4642699/2018 од 22.
марта 2018. године
и чланом 7. Уговора
о давању на
привремено
коришћење,
управљање и
одржавање
непокретности у
власништву
Републике Србије,
намењених за
смештај страних
дипломатскоконзуларних
представништава,
дипломатских и
других
представника,
трговинских и
других
представништава и
представника у
Републици Србији,
који је закључен
између Републике
Србије и Друштва за
изнајмљивање
некретнина „Дипос“
д.о.о. Београд

Влада дала сагласност на
расподелу добити Друштва
за за изнајмљивање
некретнина „Дипос“ доо
Београд за 2020. годину

/

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва
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137. Закључак 05 Број: 401-6772/2021
од 23. јула 2021. године

138. Закључак 05 Број: 401-6768/2021
од 23. јула 2021. године

Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и Yanfeng Seating
d.o.o. Kragujevac

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и Regent Lighting
doo Svilajnac

/

/

Да

/
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139. Закључак 05 Број: 401-6769/2021
од 23. јула 2021. године

140. Закључак 05 Број: 401-5889/2021
од 24. јула 2021. године

- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и WACKER
NEUSON KRAGUJEVAC
DOO KRAGUJEVAC

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и MECAFOR
PRODUCTS DRUŠTVO S
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
KIKINDA

/

/

Да

/
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141. Закључак 05 Број: 023-7089/2021
од 29. јула 2021. године

72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон) и члан 19.
став 2. Закона о
приватизацији
(„Службени гласник
РС“, бр. 83/14,
46/15, 112/15 и
20/16)

142. Закључак 05 Број: 401-7358/2021-1
од 5. августа 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)

143. Закључак 05 Број: 023-7353/2021
од 5. августа 2021. године

Члан 21. став 2,
члана 29. и члана
36. став 2. Закона о

Министарство
пољопривреде, шумарства и
водопривреде, као ресорно
министарство, је дописима
Број: 011-00-00447/2021-09 и
Број: 011-0000480/2020-09
оба од 23. јуна 2021. године и
Број: 011-00-00510/2021-09
од 28. јуна 2021. године,
доставило мишљења у којима
се наводи ДА се то
министарство противи
приватизацији субјеката
приватизације, јер исти
обављају делатност од
општег интереса.
Усваја се Програм о
распореду и коришћењу
средстава за унапређење
производње у производним
гарнама од значаја за
равномерни локални и
регионални развој

/

/

Не

Након донетог
Закључка
Министарство
привреде донело
Закључке о обустави
поступка
приватизације
субјеката
приватизације

/

/

Не

Закључак којим се одређује
модел и метод приватизације,
почетна цена и проценат

/

/

Да

Било је неопходно
усвојити наведени
Програм како би се
унапредила
производња
структурирана по
гранама делатности
у јединицама
локалне самоуправе
које су према
степену развијености
разврстане у трећу
или четврту групу,
укључујући
девастирана
подручја.
/
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144. Закључак 05 Број: 413-7875/2021
од 26. августа 2021. године

приватизацији
(„Службени гласник
РС“, бр. 83/14,
46/15, 112/15 и
20/16 - аутентично
тумачење) и члана
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12одлука УС, 72/12,
7/14 - одлука УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(,,Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
и 44/14 и 30/2018др. закон) и члана
67. став 4. тачка 3.
3акона о пореском
поступку и пореској
администрацији
("Службени гласник
РС", бр. 80/02,
84/02 - исправка,
23/03 - исправка,
70/03, 55/04, 61/05,
85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 исправка, 93/12,
47/13, 108/13, 68/14,
105/14, 91/15 аутентично
тумачење, 112/15,
15/16, 108/16, 30/18,

капитала који ће бити
предмет продаје у поступку
приватизације друштва
Институт за водопривреду
Јарослав Черни а.д, Београд

Влада се сагласила да се
потраживања Републике
Србије према друштву
СИМПО ШИК д.о.о.
Куршумлија конвертују у
трајни улог Републике
Србије у капиталу тог
друштва и препоручила је
фондовима обавезног
социјалног осигурања и
локалним самоуправама да
потраживања по основу
доприноса и пореза на зараде
према овом друштву
конвертују у трајни улог у
капиталу овог друштва. За ту
намену нису потребна
средства буџета Републике
Србије

/

/

Да

/
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145. Закључак 05 Број: 400-7876/2021
од 26. августа 2021. године

146. Закључак 05 Број: 023-7877/2021
од 26. августа 2021. године

95/18, 86/19 и
144/20), а у вези
члана 146. став 1.
тачка 3. Закона о
привредним
друштвима
(“Сл.гасник РС”, бр.
36/11, 99/11, 83/14,
5/15, 44/18, 95/18 и
91/19)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12- УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон), а у
вези са чланом 16.
став 1. тачка 7) и
чланом 22. став 3.
Закона о Фонду за
развој Републике
Србије („Службени
гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 119/12
и 5/15)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12- УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон), а у
вези са чланом 16.
став 1. тачка 5) и
чланом 22. став 3.
Закона о Фонду за
развој Републике
Србије („Службени
гласник РС”, бр.

Прихвата се Годишњи
финансијски извештај Фонда
за развој Републике Србије за
2020. годину са Извештајем
независног ревизора о
извршеној ревизији
годишњих финансијских
извештаја Фонда за развој
Републике Србије за 2020.
годину

/

/

Да

/

Прихвата се годишњи
Извештај о пословању Фонда
за развој Републике Србије
за 2020. годину, који је
усвојио Управни одбор
Фонда за развој Републике
Србије, на седници од 25.
јуна 2021. године

/

/

Да

/
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36/09, 88/10, 119/12
и 5/15)
147. Закључак 05 Број: 023-7692/2021
од 26. авуста 2021. године

Члан 19. став 2.
Закона о
приватизацији
(„Службени гласник
РС“, бр. 83/14,
46/15, 112/15 и
20/16) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)

Закључак о стављању ван
снаге Закључка о покретању
иницијативе за приватизацију
Водопривредног друштва
Тамиш Дунав д.о.о. Панчево

/

/

Не

Иницијатива за
покретање поступка
приватизације
Водопривредног
привредног друштва
Тамиш Дунав д.о.о.
Панчево (у даљем
тексту: Субјект
приватизације)
покренута је
Закључком Владе 05
Број: 023-7320/2020,
од 15. октобра 2020.
године. Поступајући
по захтеву
Министарства
привреде од 6. јула
2021. године за
доставу мишљења
везано за даљи ток
спровођења
поступка
приватизације
Субјекта
приватизације,
Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде, као
ресорно
министарство, је
доставило мишљење
Број: 011-00571/2021-07 од 15.
јула 2021. године у
којем се наводи да се
са становишта
делокруга рада тог
министарства
противи
приватизацији
Субјекта
310

148. Закључак 05 Број: 023-7435/2021
од 26. августа 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон), а у вези
са чланом 77.
Закона о

Закључак о измени Закључка
о конверзији потраживања
поверилаца Акционарског
друштва Икарбус Фабрика
аутобуса и специјалних
возила Београд (Земун) у
трајни улог у капиталу овог
друштва

/

/

Не

приватизације, јер
исти обавља
делатност од општег
интереса, те да је из
наведеног разлога,
Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде
мишљења да се
његовом
приватизацијом не
би унапредио систем
водопривреде.
Чланом 19. став 2.
Закона о
приватизацији
прописано је да се
поступак
приватизације
субјекта
приватизације који
послује јавним
капиталом покреће
иницијативом Владе,
надлежног органа
аутономне
покрајине, односно
јединице локалне
самоуправе. Имајући
у виду све наведено,
предложено је
доношење овог
закључка.
Закључком Владе 05
Број: 02310353/2019-2 од 22.
октобра 2019.
године, између
осталог, дато је
овлашћење Милуну
Тривунцу, тада
државном секретару
у Министарству
привреде, да у име
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приватизацији
(„Службени гласник
РС“, бр. 83/14,
46/15, 112/15 и
20/16 – аутентично
тумачење) и чланом
156. став 4. тачка 2)
Закона о стечају
(Службени гласник
РС“, бр. 104/09,
99/11 – др. закон,
71/12 – УС, 83/14,
113/17, 44/18 и
95/18)
149. Закључак 05 Број: 023-7965/2021
од 31. августа 2021. године

150. Закључак 05 Број: 023-8219/2021
од 9. септембра 2021. године

Члан 21. став 5.
Закона о
приватизацији
(„Службени гласник
РС”, број 83/2014,
46/2015, 112/2015 и
20/2016 –
аутентично
тумачење), члана 2.
ст. 2. и 3. Уредбе о
стратешком
партнерству
(„Службени гласник
РС”, број 129/2014,
75/2015, 16/2016 и
108/2016) и члана
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/2005, 71/2005 исправка, 101/2007,
65/2008, 16/2011,
68/2012 - УС,
72/2012, 7/2014 –
УС, 44/2014 и
30/2018 – др. закон)
Члан 58. став 5.
Закона о
приватизацији
(„Службени гласник

Закључак којим се одређује
модел и метод приватизације
субјекта приватизације ХИП
Петрохемија а.д. Панчево

/

/

Да

Владе као
заступника
Републике Србије
потпише уговоре
чији су нацрти
усвојени Закључком.
Како је потребно
изменити лице које
ће у име Владе као
заступника
Републике Србије
потписати предметне
уговоре, предложено
је доношење овог
закључка.
/

Одређивање методе продаје
акција Минел Концерн АД
Београд у власништву
Републике Србије и

/

/

Да

/
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151. Закључак 05 Број: 464-8223/2021-1
од 9. септембра 2021. године

РС”, бр. 83/14,
46/15, 112/15 и
20/16 – аутентично
тумачење) и члана
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12–
УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 27. став 1.
Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС“, бр.
72/11, 88/13, 105/14
– др. закон, 104/16,
108/16, 113/17, 95/18
и 153/20) и члана 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)

прихватању понуде за
преузимање акција понуђача
Војводина технопромет доо
Ужице

Закључак у вези са
Информацијом о статусу
друштва Југословенско речно
бродарство а.д. Београд

/

/

Не

Југословенско речно
бродарство а.д,
Београд (у даљем
тексту: Друштво) је
друштво које послује
са структуром
капитала коју чини
99.9831% капитала
Републике Србије и
налази се у постуку
приватизације.
Тренутно су у току
активности на
утврђивању
најоптималнијег
начина
приватизације
избором једног или
комбинације више
расположивих
модела
приватизације који
се примењују код
предузећа у
власништву
Републике Србије, а
будући да је
исказано
интересовање
потенцијалних
инвеститора за
приватизацију овог
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друштва. Међутим,
како би поступак
приватизације могао
бити спроведен,
потребно је решење
одређених питања
која у овом тренутку
значајно умањују
шансе за успешно
спровођење овог
поступка. Наиме,
према
информацијама и
документацији коју
је Друштво
достављало, против
Друштва се води
судски спор у
Републици Аустрији
чија је вредност
2.624.410,68 ЕУР (са
пратећим
трошковима данас
може доћи до износа
од 4 милиона ЕУР).
Предмет спора је
побијање решења о
накнади трошкова
чишћења на терет
Друштва и његов
негативни исход би
знатно угрозио
Друштво. Спор
датира из периода
2004. и 2005. године
кадаје Друштво са
својом флотом
учествовало у
интервентном увозу
мазута ради
одржавања
енергетске
стабилности земље,
транспортујући
мазут на релацији
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Беч – Рафинерија
нафте Панчево.
Поступак је и даље у
току и у наредном
периоду се очекује
његово
правноснажно
окончање уз
потенцијалну
обавезу по Друштво
у износу који може
доћи и до 4 милиона
ЕУР, а чијим
намирењем би
практично дошло до
његове потпуне
неликвидности.
Постојање овог
спора са наведеним
очекиваним исходом
представља значајну
препреку за поступак
приватизације овог
друштва.
Поред наведеног,
препреку за успешно
спровођење
приватизације
представља и
процена вредности
капитала овог
друштва која је све
потенцијалне
инвеститоре
практично одвратила
од намере
учествовања у овом
поступку.
Наиме, седиште
Друштва је у Згради
речног и језерског
саобраћаја (уписана
на кар.парц 1353 КО
Савски Венац, Кнеза
Милоша 82,
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Београд), у којој
Друштво у свом
власнипштву има
6519,22 м2 пословног
простора који није у
функцији његове
основне делатности,
а с друге стране
значајно оптерећује
укупну имовину у
оквиру процене
вредности као
полазне основе за
будућу
приватизацију овог
друштва.
Према Елаборату о
процени фер
тржишне вредности
капитала Друштва на
дан 31. децембар
2020. године, коју је
израдио БДО
Бусинесс Адвисорy
д.о.о, Београд,
распон процењене
фер тржишне
вредноссти капитала
Друштва износи од
21.733.000 ЕУР до
25.733.000 ЕУР, од
чега само процењена
вредност Зграде
речног и језерског
саобраћаја
(пословног простора
у власништву
Друштва) износи
9.080.000 ЕУР.
У исказивању своје
заинтересованости за
приватизацију, сви
потенцијални
инвеститори су
истакли ДА немају
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152. Закључак 05 Број: 023-8227/2021
од 9. септембра 2021. године

Члан 21. став 2,
члана 29. и члана
36. став 2. Закона о
приватизацији („Сл.
гласник РС“, бр.
83/14, 46/15, 112/15
и 20/16 - аутентично
тумачење) и члана
43. став 3. Закона о

Закључак о одређивању
модела и метода
приватизације Предузећа за
водне путеве „Иван
Милутиновић – ПИМ“ а.д.
Београд

/

/

ДА

интересовања за
предметну имовину,
да је њихов интерес
у континуитету
делатности Друштва
за чије обављање је
наведени пословни
простор непотребан
док значајно подиже
вредност капитала
коју у том случају
нису спремни да
плате.
Узимајући у обзир
исказано
интересовање
потенцијалних
инвеститора за
приватизацију
Друштва с једне
стране и питања
напред наведеног
спора и високе
процене вредности
капитала због
вредности имовине у
Згради речног и
језерског саобраћаја
који представљају
препреке за успешно
спровођење
поступка
приватизације с
друге, предложено је
доношење овог
закључка.
/
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153. Закључак 05 Број: 337-8060/2021-1
од 9. септембра 2021. године

154. Закључак 05 Број: 401-8477/2021
од 16. септембра 2021. године

155. Закључак 05 Број: 41-8396/2021
од 16. септембра 2021. године

Влади („Сл. гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12одлука УС, 72/12,
7/14 - одлука УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/2018
– др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон), а у

Усвојен је текст
Меморандума о разумевању
између Републике Србије,
Града Београда, и привредног
друштва VGP PARK One doo,
са регистрованим пословним
седиштем у Београду

/

/

Не

Усвојен Програм подршке
развоју циркуларне
економије

/

/

ДА

Влада дала сагласност на
Одлуку о измени Одлуке о
расподели добити Друштва
за за изнајмљивање
некретнина „Дипос“ доо
Београд за 2020. годину

/

/

НЕ

Било је потребно
усвојити текст
наведеног
Меморандума ради
развоја
индустријског парка
у Добановцима,
Градска општина
Сурчин, где ће у
току
десетогодишњег
инвестиционог
периода, планирани
ниво инвестиција
износити више од
150 милиона евра и
којим је планирано
отварање 2.000
нових радних места.
/

У циљу редовног
функционисања
друштва
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вези са Закључком
Владе 05 Број: 416871/2021 од 23.
јула 2021. године и
чланом 7. Уговора о
ДАвању на
привремено
коришћење,
управљање и
одржавање
непокретности у
власништву
Републике Србије,
намењених за
смештај страних
дипломатскоконзуларних
представништава,
дипломатских и
других
представника,
трговинских и
других
представништава и
представника у
Републици Србији,
који је закључен
између Републике
Србије и Друштва за
изнајмљивање
некретнина „Дипос“
д.о.о. Београд
156. Закључак 05 Број: 023-8508/2021
од 21. септембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)

Закључак о сагласности на
пренос без накнаде акција
које Република Србија има у
ФАП Корпорацији а.д.
Прибој

/

/

Не

Узимајући у обзир
да је приликом
реализације Унапред
припремљеног плана
реорганизације ФАП
Корпорације, дошло
до уписа више акција
него што би требало
на Републику
Србију, те да је исте
било потребно
исправно уписати на
319

157. Закључак 05 Број: 023-8691/2021-1
од 30. септембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)

Закључак о усвајању текста
Уговора о конверзији
потраживања Републике
Србије у капитал друштва
СИМПО а.д. Врање,

/

/

Не

Град Београд,
предложено је
доношење овог
закључка.
Имајући у виду да се
Министарство
финансија - Пореска
Управа - Сектор за
наплату обратило
Друштву захтевом да
Друштво ради
спровођења
намирења по
Закључку Владе РС
05 број 0233611/2018-1 од 19.
априла 2018. године
(са изменама 05 Број:
023-5153/2018-1 од
7. јуна 2018. године
и 05 Број: 0236011/2018-2 од 6.
јула 2018. године) и
Закључку Владе РС
05 број 023423512019-3 од 09.
маја 2019. године,
достави уговор о
конверзији
потраживања
закључен, између
осталог и са
Републиком
Србијом, а како би
Пореска управа
могла спровести
књижење намирења
јавних прихода
путем конверзије у
капиталу друштва
СИМПО а.д. Врање,
предлажено је
доношење овог
закључка.
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158. Закључак 05 Број: 023-8981/2021-1
од 30. септембра 2021. године

Члан 67. став 4.
тачка 3) Закона о
пореском поступку
и пореској
администрацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02
- испр., 23/03 испр., 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 – др.
закон, 62/06 – др.
закон, 63/06 – испр.
др. закон, 61/07,
20/09, 72/09 – др.
закон, 53/10, 101/11,
2/12 - испр., 93/12,
47/13, 108/13, 68/14,
105/14, 91/15 –
аутентично
тумачење, 112/15,
15/16, 108/16, 30/ 18,
95/18, 86/19 и
144/20), а у вези са
чланом 157. Закона
о стечају
(„Службени гласник
РС“, број 104/09,
99/11 – др. закон,
71/12 – одлука УС,
113/17, 44/18 и
95/18) и члана 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 - УС
, 44/14 и 30/18 – др.
закон)

Закључак о давању
сагласности на коверзију
потраживања Републике
Србије, Министарства
финансија, Пореске управе, у
трајни улог у капиталу
ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ
ПАМУЧНИ КОМБИНАТ
„YUMCO“ АД, Врање у
случају усвајања УППР овог
друштва и препоруке
осталим повериоцима да
конвертују своја
потраживања у трајни улог у
капталу овог друштва.

/

/

Не

Дана 18. фебруара
2021. године, Влада
је донела Закључак
05 Број: 0231438/2021-1 којим је,
након упознавања са
извештајем о
Унапред
припремљеном
плану
реорганизације (у
даљем тексту:
УППР) ХОЛДИНГ
КОМПАНИЈЕ
ПАМУЧНИ
КОМБИНАТ
„YUMCO“ АД,
Врање (у ДАљем
тексту: Друштво),
дала сагласност да се
потраживања
Републике Србије
према Друштву, по
основу јавних
прихода буџета
Републике Србије са
стањем на дан 30. јун
2020. године, са
припадајућом
каматом до дана
правоснажности
решења о
потврђивању
усвајања УППР,
конвертује у трајни
улог Републике
Србије у капиталу
Друштва у случају
усвајања УППР.
Истим закључком
Влада је
препоручила
осталим поверицима
наведеним у овом
закључку, такође да
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своја потраживања
са стањем на дан 30.
јун 2020. године, са
припадајућом
каматом до дана
правоснажности
решења о
потврђивању
усвајања УППР,
конвертују у трајни
улог Републике
Србије у капиталу
Друштва у случају
усвајања УППР.
дана 26. маја 2021.
године, Решење
Привредног суда у
Лесковцу Посл. Бр. 4
Рео. 1/2020 од 3.
марта 2021. године о
потврђивању
усвајања УППР је
постало
правоснажно.
Одељак ИВ УППР
прописује да
уколико закључком
Владе Републике
Србије буде
одређено да ће
обавезе према
државним
повериоцима настале
након датума
пресека такође бити
предмет конверзије
дуга у капитал и те
обавезе ће бити
предмет мере
конверзије дуга у
капитал на начин
предвиђен овим
планом.
Имајући у виду да су
од датума пресека
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159. Закључак 05 Број: 401-8936/2021
од 30. септембра 2021. године

160. Закључак 05 Број: 401-8926/2021
од 30. септембра 2021. године

161. Закључак 05 Број: 401-8939/2021
од 30. септембра 2021. године

Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја број: 401-003885/2020-12 од 11. децембра
2020. године између
Министарства привреде и
CONTINENTAL
AUTOMOTIVE SERBIA
DOO NOVI SAD

/

/

Да

УППР (30. јуна 2020.
године) настале нове
обавезе које би
могле да угрозе
ефекте који су
крајњи циљ
реорганизације
Друштва,
предлажено је
доношење овог
закључка.
/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-003160/2020-12 од 16. марта
2021. године између
Министарства привреде и
Привредног друштва
FEITIANSUYE DOO
PERLEZ

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0002454/2021-12 од 28. јуна
2021. године између
Министарства привреде и
PREDUZEĆA ZA

/

/

Да

/
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162. Закључак 05 Број: 401-8935/2021
од 30. септембра 2021. године

163. Закључак 05 Број: 401-8932/2021
од 30. септембра 2021. године

164. Закључак 05 Број: 401-8922/2021
од 30. септембра 2021. године

- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)

PROIZVODNJU, TRGOVINU
I USLUGE MILUTINOVIĆI
DOO IVANJICA
Давање претходне
сагласности на Анекс 2
Уговорa о додели средства
подстицаја број: 401-0000372/2016-12 од 27. априла
2016. године и број: 401-00372/1/2016-12 од 3. априла
2020. године између
Министарства привреде и
PRIVREDNOG DRUŠTVA
JOHNSON ELECTRIC DOO
NIŠ

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 2
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-00199/2019-12 од 4. фебруара
2019. године и број: 401-00199/1/2019-12 од 18. октобра
2019. године између
Министарства привреде и
Amphenol Automotive
Technology doo Trstenik

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0003152/2016-12 од 20. јула
2016. године између
Министарства привреде и
Kromberg & Schubert Srbija
d.o.o. Kruševac

/

/

Да

/
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165. Закључак 05 Број: 401-8923/2021
30. септембра 2021. године

166. Закључак 05 Број: 401-8924/2021
од 30. септембра 2021. године

167. Закључак 05 Број: 401-8929/2021
од 30. септембра 2021. године

168. Закључак 05 Број: 401-8927/2021
од 30. септембра 2021. године

Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади

Давање претходне
сагласности на Анекс 3
Уговорa о додели средстава
подстицаја број: 401-00997/2020-12 од 16. јуна 2020.
године између Министарства
привреде и Gategroup
Services doo Beograd

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-00517/2020-12 од 16. јуна 2020.
године између Министарства
привреде и „Xingyu
Automotive Lighting Systemsˮ
d.o.o. Niš

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 2
Уговорa о додели средства
подстицаја Број: 401-00990/2017-10 од 15. марта
2017. године и број: 401-00990/1/2017-10 од 13. јула
2018. године између
Министарства привреде и
Привредног друштва
SOYLEMEZ
RUBBER&PLASTIC DOO
Žitorađa
Давање претходне
сагласности на Анекс 2
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0003503/2019-12 од 4.
септембра 2019. године и

/

/

Да

/

/

/

Да

/
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169. Закључак 05 Број: 401-8934/2021
од 30. септембра 2021. године

170. Закључак 05 Број: 401-8925/2021
од 30. септембра 2021. године

171. Закључак 05 Број: 401-8931/2021
од 30. септембра 2021. године

(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 -

број: 401-00-03503/1/2019-12
од 1. марта 2021. године
између Министарства
привреде и H&S FRUITS
DOO Arilje
Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0003164/2020-12 од 16. марта
2021. године између
Министарства привреде и
AKCIONARSКOG
DRUŠTVA ZA PRIRODNA
LEČILIŠTA, TURIZAM,
UGOSTITELJSTVO I
PROIZVODNJU PLANINKA
KURŠUMLIJA
Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0004350/2019-12 од 14.
новембра 2019. године
између Министарства
привреде и Auto-Kabel DOO
Mionica

/

/

Да

/

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 3
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-00516/2020-12 од 16. јуна 2020.
године, број: 401-00-5161/2020-12 од 1. децембра
2020. године и број: 401-00516-2/2020-12 од 6. маја 2021.
године између Министарства
привреде и Привредног

/

/

Да

/
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172. Закључак 05 Број: 401-9153/2021
од 7. октобра 2021. године

173. Закључак 05 Број: 401-9143/2021
од 7. октобра 2021. године

УС, 44/14 и 30/18 др. закон)

друштва TAM fish&shrimps
d.o.o. Paraćin

Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и DRUŠTVA ZA
POLJOPRIVRDNU
PROIZVODNJU I PRERADU
POREČJE DOO VUČJE

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и PREDUZEĆA ZA
PREVOZ USLUGE PREVOZ
U PROIZVODNJU
JUGOMETAL DOO RATINA

/

/

Да

/
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174. Закључак 05 Број: 023-9056/2021
од 7. октобра 2021. године

175. Закључак 05 Број: 023-9275/2021
од 7. октобра 2021. године

Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14- УС, 44/14 и
30/18-др.закон), а у
вези са чланом 74.
став 1. Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник
РС”, бр. 15/16 и
88/19)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон), а у
вези са Закључком
Владе 05 Број: 4642699/2018 од 22.
марта 2018. године
и чланом 6. Уговора
о ДАвању на
привремено
коришћење,
управљање и
одржавање
непокретности у
власништву
Републике Србије,

Влада прихватила Програм о
измени и допуни Програма
пословања Друштва са
ограниченом одговорношћу
за управљање развојем
туристичког простора „Парк
Палић”, Палић за 2021.
годину

/

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва

Влада дала сагласност на
Програм о изменама и
допунама Програма
пословања Друштва за за
изнајмљивање некретнина
„Дипос“ доо Београд за 2021.
годину

/

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва
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намењених за
смештај страних
дипломатскоконзуларних
представништава,
дипломатских и
других
представника,
трговинских и
других
представништава и
представника у
Републици Србији,
који је закључен
између Републике
Србије и Друштва за
изнајмљивање
некретнина „Дипос“
д.о.о. Београд
176. Закључак 05 Број: 401-9137/2021
од 7. октобра 2021. године

Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и IMG
MANUFACTURING doo
Beograd-Novi Beograd

/

/

Да

/
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177. Закључак 05 Број: 401-9133/2021
од 7. октобра 2021. године

178. Закључак 05 Број: 401-9146/2021
од 7. октобра 2021. године

Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и Preduzeča za
proizvodnju čipsa i drugih
proizvoda od krompira Chips
Way doo Čačak

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и DRUŠTVA ZA
TRGOVINU ROBERT
BOSCH DOO BEOGRAD
(NOVI BEOGRAD)

/

/

Да

/
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179. Закључак 05 Број: 401-9132/2021
од 7. октобра 2021. године

180. Закључак 05 Број: 401-9139/2021
од 7. октобра 2021. године

- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и PRIVREDNOG
DRUŠTVA ZA TURIZAM I
UGOSTITELJSTVO ALCO
GROUP HOTELI DOO
BEOGRAD-Čukarica

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и EXCITING DOO
BEOGRAD-PALILULA

/

/

Да

/

331

181. Закључак 05 Број: 401-9157/2021
од 7. октобра 2021. године

182. Закључак 05 Број: 401-9194/2021
од 7. октобра 2021. године

72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и SPEL
Manufacturing doo BeogradNovi Beograd

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и MACARON
MODA DOO VELIKA
PLANA

/

/

Да

/
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183. Закључак 05 Број: 401-9135/2021
од 7. октобра 2021. године

184. Закључак 05 Број: 401-9136/2021
од 7. октобра 2021. године

101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и FABRIKE
KONDITORSKIH
PROIZVODA NELLY DOO
LOZNICA

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства

/

/

Да

/
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185. Закључак 05 Број: 401-9134/2021
од 7. октобра 2021. године

8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)

привреде и Atlantic Štark doo
Beograd

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и DRUŠTVA SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA
TRGOVINU INTERTRON
VRŠAC

/

/

Да

/
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186. Закључак 05 Број: 401-9421/2021
од 14. октобра 2021. године

187. Закључак 05 Број: 023-9446/2021
од 14. октобра 2021. године

Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 20. став 2.
Уредбе о
стратешком
партнерству
(„Службени гласник
Републике Србије“,
бр. 129/2014,
75/2015, 16/2016 и
108/2016) и члана
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник Републике
Србије“, бр.
55/2005, 71/2005 испр., 101/2007,
65/2008, 16/2011,
68/2012 - одлука
УС, 72/2012, 7/2014
- одлука УС,

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и HANSGROHE
DOO BEOGRAD

/

/

Да

/

Влада је усвојила Извештај
Комисије за спровођење
модела стратешког
партнерства у поступку ЈП
5/21 субјекта приватизације
Акционарско друштво за
производњу петрохемијских
производа, сировина и
хемикалија ХИП ПЕТРОХЕМИЈА Панчево, од
13. октобра 2021. године, и
донела одлуку да са јединим
учесником НИС а.д. Нови
Сад у поступку
приватизације ЈП 5/21, који
се проглашава за изабраног
понуђача, отпочну преговори
ради закључења уговора о
стратешком партнерству

/

/

На

дана 13. октобра
2021. године
Комисија за
спровођење модела
стратешког
партнерства је
доставила
Министарству
привреде Извештај
Комисије за
спровођење модела
стратешког
партнерства у
поступку ЈП 5/21 у
складу са чланом 19.
ставом 3. Уредбе о
стратешком
партнерству („Сл.
гласник РС“, бр.
129/2014, 75/2015,
335

44/2014 и 30/2018 др. закон)

188. Закључак 05 Број: 023-9422/2021
од 14. октобра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18 – др. закон), а
у вези са чланом 16.
став 2. Статута
Акционарског
друштва за
железнички превоз
робе „Србија Карго“
Београд („Службени
гласник РС”, број
60/15) и Одлуке о
изменама и
допунама Статута
Акционарског

Влада дала сагласност на
Програм о изменама и
допунама Програма
пословања Акционарског
друштва за железнички
превоз робе „Србија Карго“
Београд за 2021. годину

/

/

Не

16/2016 и 108/2016),
који је саставни део
закључка. Чланом
20. став 2. Уредбе о
стратешком
партнерству
прописано је да
Влада, на основу
извештаја из члана
19. става 3. ове
уредбе, доноси
одлуку да се отпочну
преговори са једним
учесником којег
проглашава
Изабраним
понуђачем или
доноси одлуку којом
проглашава поступак
неуспешним.
Имајући у виду све
наведено,
предлажено је
доношење закључка.
У циљу редовног
функционисања
друштва

336

друштва за
железнички превоз
робе „Србија Карго“
Београд
189. Закључак 05 Број: 023-9621/2021
од 21. октобра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12–УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Влада се упознала са
Анализом одрживости
пословања и сгратегијом
Агроиндустријске
Корпорације Београд а.д
Падинска Скела, коју је
изградио „Deloitte Advisory“
д.о.о Београд

/

/

Не

Друштво је дана 18.
октобра 2021. године
доставило
Министарству
извештај Анализа
одрживости
пословања и
сгратегија
Агроиндустријске
Корпорације Београд
а.д Падинска Скела,
као и Одлуку
Скупштине
акционара Друштва,
којом је усвојен
наведен Извештај,
све ради достављања
Влади Републике
Србије на
разматрање и
доношење одлуке.
Према анализи коју
је спровео Саветник,
Друштво није у
могућности да на
одржив и адекватан
начин обавља своју
делатност, из разлога
који су детаљно
наведени у
Извештају.
Циљ стратегије која
је саставни део
извештаја је да
предложи начин за
оптимизацију
вредности за
Власника капитала
Друштва.
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190. Закључак 05 Број: 464-9655/2021-1
од 21. октобра 2021. године

Члан 27. став 1.
Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС“, бр.
72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 др. закон, 108/2016,
113/2017, 95/2018 и
153/2020), као и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/2005,
71/2005-исправка,
101/2007, 65/0208,
16/2011, 68/2012–
УС, 72/2012, 7/2014УС, 44/2014 и
30/2018-др. закон)

Прибављање непокретностиземљишта у јавну својину
Републике Србије од
Агроиндустријске
Корпорације Београд а.д.
Падинска Скела ради
изградње Националног
стадиона

/

/

Не

Агроиндустријска
корпорација Београд
а.д. Падинска Скела
матични број:
07042230, је
акционарско
друштво, чији су
власници капитала
Република Србија
(98,18%) и
Акционарски фонд
а.д. Београд (1,82%).
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре се
обратило
Министарству
привреде
Иницијативом за
доношење Закључка
Владе дописом број:
351-01-3514/2021-07
од 18. октобра 2021.
године, у којем је
навело да је
Закључком Владе
број: 351-7235/2018
од 30. јула 2018.
године пројекат
изградње
Националног
стадиона проглашен
пројектом од значаја
за Републику Србију,
те да је потребно да
се на катастарским
парцелама у
приватној својини
ПКБ (садашњи
назив:
Агроиндустријска
Корпорација Београд
а.д. Падинска Скела)
бр. 4714/2, 4715/2,
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191. Закључак 05 Број: 401-9636/2021
од 21. октобра 2021. године

192. Закључак 05 Број: 401-9870/2021
од 27. октобра 2021. године

Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и Kompanije Takovo
društva sa ograničenom
odgovornošću Gornji
Milanovac

/

/

Да

4715/7, 4721, 4726/1,
4727, 4728, 4714/1 и
4729 КО Сурчин
изврши промена на
непокретности земљишту и то на
начин да се уместо
приватне својине
ПКБ упише јавна
својина Републике
Србије, како би се
омогућила
ефикаснија
реализација
наведеног пројекта.
/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0002809/2021-12 од 28. јула

/

/

Да

/
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193. Закључак 05 Број: 401-9871/2021
од 27. октобра 2021. године

194. Закључак 05 Број: 11-9834/2021
од 27. октобра 2021. године

195. Закључак 05 Број: 410-9786/2021
од 27. октобра 2021. године

196. Закључак 05 Број: 401-9873/2021
од 27. oктобра 2021. године

3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и

2021. године између
Министарства привреде и
DRUŠTVA ZA
PROIZVODNJU, TRGOVINU
I USLUGE EURO LINE DOO
VUČKOVICA
Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-001488/2020-12 од 22. јуна
2020. године између
Министарства привреде и
PROZVODNOG
TRGOVINSKOG
PREDUZEĆA NATURA
TRADE DOO LOZNICA

/

/

Да

Влада прихватила
Колективни уговор за Јавно
предузеће „Службени
гласник“

/

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва

Влада се сагласила да се
непокретна имовина у
својини Републике Србије
ближе описана овим
закључком унесе као
неновчани улог РС, у Јавно
предузеће „ЈугоимпортСДПР”, ради повећања
основног капитала тог јавног
предузећа неновчаним
улозима
Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-00-

/

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва

/

/

Да

/

/
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197. Закључак 05 Број: 401-9869/2021
од 27. oктобра 2021. године

198. Закључак 05 Број: 401-9865/2021
од 27. октобра 2021. године

199. Закључак 05 Број: 401-10110/2021
од 3. новембра 2021. године

95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)

1393/2021-12 од 8. марта
2021. године између
Министарства привреде и
DRUŠTVA ZA
ELEKTRONIKU PROMET I
USLUGE DMV
INDUSTRIJSKI KONTROLNI
SISTEMI DOO NIŠ
Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-001487/2020-12 од 22. јуна
2020. године, између
Министарства привреде и
Привредног друштва MOBI
FURNITURE FACTORY
DOO KNJAŽEVAC

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-003163/2020-12 од 16. марта
2021. године између
Министарства привреде и
MILLENIUM RESORTS DOO
BEOGRAD-Savski Venac

/

/

Да

/

Усваја се Програм о измени
Програма о распореду и
коришћењу средстава за
унапређење производње у
производним гранама од
значаја за равномерни
локални и регионални развој

/

/

Не

Било је неопходно
усвојити Програм о
измени Програма о
распореду и
коришћењу
средстава за
унапређење
производње у
производним
гранама од значаја за
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200. Закључак 05 Број: 023-10515/2021
од 18. новембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон), а у вези
са чланом 22. став 2.
Уредбе о
стратешком
партнерству
(„Службени гласник
РС”, бр. 129/14,
75/15, 16/16 и
108/106)

Закључак о прихватању
Извештаја Комисије за
спровођење модела
стратешког партнерства о
спроведеном поступку
преговора са изабраним
понуђачем „НАФТНА
ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ а.д.
Нови Сад, у поступку
приватизације субјекта
приватизације „ХИП
ПЕТРОХЕМИЈА“ а.д.
Панчево моделом стратешког
партнерства

/

/

Не

201. Закључак 05 Број: 401-10854/2021
од 25. новембра 2021. године

Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја

/

/

Да

равномерни локални
и регионални развој
како би се обезбедио
потребан износ
средстава неопходан
за спровођење
Програма.
По окончању
преговора са
изабраним
понуђачем, Комисија
за спровођење
стратешког
партнерства
сачинила је
Извештаја Комисије
за спровођење
модела стратешког
партнерства о
спроведеном
поступку преговора
са изабраним
понуђачем
„НАФТНА
ИНДУСТРИЈА
СРБИЈЕ“ а.д. Нови
Сад, у поступку
приватизације
субјекта
приватизације „ХИП
ПЕТРОХЕМИЈА“
а.д. Панчево
моделом стратешког
партнерства који је,
уз предлог Уговора о
стратешком
партнерству и
Дневног оперативног
плана у складу са
преговорима,
достављен Влади на
усвајање.
/
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202. Закључак 05 Број: 401-10790/2021
од 25. новембра 2021. године

203. Закључак 05 Број: 401-10852/2021
од 25. новембра 2021. године

РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 -

између Министарства
привреде и UNITED ALLOYTECH EUROPE društva sa
ograničenom odgоvornošću
Šabac

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0000513/2020-12 од 16. јуна
2020. године између
Министарства привреде и
Привредног друштва DEC
International doo Stara Pazova

/

/

Да

/

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-001387/2021-12 од 8. марта
2021. године између
Министарства привреде и
DRUŠTVA SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠČU ZA

/

/

Да

/
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УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12- УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

TRGOVINU INTERTRON
VRŠAC

206. Закључак 05 Број: 401-10845/2021
од 25. новембра 2021. године

207. Закључак 05 Број: 401-10847/2021
од 25. новембра 2021. године

204. Закључак 05 Број: 401-10851/2021
од 25. новембра 2021. године

205. Закључак 05 Број: 401-10842/2021
од 25. новембра 2021. године

Давање претходне
сагласности на Анекс 1
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број:401-0003732/2021-12 од 11. октобра
2021. године између
Министарства привреде и
MACARON MODA DOO
VELIKA PLANA

/

/

Да

/

Давање сагласности на
уговор о додели средстава
између Министарства
привреде и Привредног
друштва PLANET BIKE CO.
DOO BEOGRAD

/

/

Не

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12- УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Давање сагласности на
уговор о додели средстава
између Министарства
привреде и Привредног
друштва ART SOFA DOO

/

/

Не

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

Давање сагласности на
уговор о додели средстава
између Министарства
привреде и Привредног
друштва YUMIS DOO NIŠ

/

/

Не

Било је потребно
дати сагласност ради
закључења Уговора
о додели средстава
ради реализације
пројекта који се
односи на „Друга
фаза изградње
фабрике бицикала –
електрични
бицикли” у граду
Крушевцу
Било је потребно
дати сагласност ради
закључења Уговора
о додели средстава
ради реализације
пројекта који се
односи на
„Завршетак
индустријског
објекта и куповина
нове опреме“ у граду
Врању
Било је потребно
дати сагласност ради
закључења Уговора
о додели средстава
ради реализације
344

101/07, 65/08, 16/11,
68/12- УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

208. Закључак 05 Број: 401-10838/2021
од 25. новембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12- УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Давање сагласности на
уговор о додели средстава
између Министарства
привреде и Привредног
друштва DELTAPLAST
DOO, MAČKAT

/

/

Не

209. Закључак 05 Број: 401-10834/2021
од 25. новембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12- УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Давање сагласности на
уговор о додели средстава
између Министарства
привреде и Привредног
друштва NAMEŠTAJ
MLADENOVIĆ DOO

/

/

Не

210. Закључак 05 Број: 401-10843/2021
од 25. новембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12- УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Давање сагласности на
уговор о додели средстава
између Министарства
привреде и Привредног
друштва CATRA HOME
FASHION DOO RISTOVAC

/

/

Не

пројекта који се
односи на „Увођење
новог продајнопроизводног
асортимана,
формирање линије за
нове производе“ у
граду Нишу
Било је потребно
дати сагласност ради
закључења Уговора
о додели средстава
ради реализације
пројекта који се
односи на „Изградња
новог производног
објекта и набавка
линије за
производњу новог
(иновативног)
производа” у
општини Чајетина
Било је потребно
дати сагласност ради
закључења Уговора
о додели средстава
ради реализације
пројекта који се
односи на „Куповина
објекта и енергетско
покривање“ у граду
Врању
Било је потребно
дати сагласност ради
закључења Уговора
о додели средстава
ради реализације
пројекта који се
односи на
„Проширење
производних
капацитета и
увођење нових
производних
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211. Закључак 05 Број: 401-10839/2021
од 25. новембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12- УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Давање сагласности на
уговор о додели средстава
између Министарства
привреде и Привредног
друштва DODIĆ DOO
VRANJE, STROPSKO

/

/

Не

212. Закључак 05 Број: 401-10792/2021
од 25. новембра 2021. године

Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14- УС, 44/14 и
30/18-др.закон), а у
вези са чланом 74.
став 1. Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник
РС”, бр. 15/16 и
88/19)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и

Давање претходне
сагласности на Анекс 2
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-004592/19-12 од 14. новембра
2019. године између
Министарства привреде и
ESB PELLETS DOO TUTIN

/

/

Да

Влада прихватила Програм о
измени и допуни Програма
пословања Друштва са
ограниченом одговорношћу
за управљање развојем
туристичког простора „Парк
Палић”, Палић за 2021.
годину

/

/

Не

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства

/

/

Да

213. Закључак 05 Број: 023-11155/2021
од 2. децембра 2021. године

214. Закључак 05 Број: 401-11153/2021
од 2. децембра 2021. године

технологија“ у граду
Врању
Било је потребно
дати сагласност ради
закључења Уговора
о додели средстава
ради реализације
пројекта који се
односи на
„Проширење
производног
капацитета” у граду
Врању
/

У циљу редовног
функционисања
друштва

/
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215. Закључак 05 Број: 401-11149/2021
од 2. децембра 2021. године

95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 26а став 5.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 54. ст.
8. и 9. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка,
108/13, 142/14, 68/15
- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 31/19,
72/19 и 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС

привреде и PREDUZEĆA ZA
PROIZVODNJU, SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU
EKO PAK DOO ŽITORAĐE

Давање претходне
сагласности на Уговор о
додели средстава подстицаја
између Министарства
привреде и PREDUZEĆA ZA
PROIZVODNJU METALNIH
PROIZVODA I TRGOVINU
NA VELIKO I MALO SPAJIĆ
DOO NEGOTIN

/

/

Да

/
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216. Закључак 05 Број: 401-11094/2021
од 2. децембра 2021. године

44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12- УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Давање сагласности на
уговор о додели средстава
између Министарства
привреде и
Привредног
друштва ISOLINES DOO

/

/

Не

217. Закључак 05 Број: 401-11091/2021
од 2. децембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12- УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Давање сагласности на
уговор о додели средстава
између Министарства
привреде и
Привредног
друштва CFLEX POLYMERS
d.o.o. Beograd

/

/

Не

218. Закључак 05 Број: 401-11154/2021
од 2. децембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12- УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Давање сагласности на
уговор о додели средстава
између Министарства
привреде и Привредног
друштва KEMOIMPEX
GREEN DOO

/

/

Не

Било је потребно
дати сагласност ради
закључења Уговора
о додели средстава
ради реализације
пројекта који се
односи на
„Производња
изолационих
материјала од
експандираног
полиетилена” у
градској општини
Сурчин
Било је потребно
дати сагласност ради
закључења Уговора
о додели средстава
ради реализације
пројекта који се
односи на
„Модернизација
постојеће опреме за
производњу
савремене амбалаже
уз имплементацију
иновативне
технологије“ у
Варни, град Шабац
Било је потребно
дати сагласност ради
закључења Уговора
о додели средстава
ради реализације
пројекта који се
односи на „Набавка
опреме за рециклажу
гума у поступку
прераде и
финализације
производа“ у
општини
Димитровград
348

219. Закључак 05 Број: 401-11086/2021
од 2. децембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12- УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Давање сагласности на
уговор о додели средстава
између Министарства
привреде и Привредног
друштва MARKOVIĆ D.O.O.
Vranje

/

/

Не

220. Закључак 05 Број: 401-11092/2021
од 2. децембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12- УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Давање сагласности на
уговор о додели средстава
између Министарства
привреде и Привредног
друштва STEELTEC DOO
JARAK

/

/

Не

221. Закључак 05 Број: 401-11088/2021
од 2. децембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12- УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Давање сагласности на
уговор о додели средстава
између Министарства
привреде и Привредног
друштва MobelS d.o.o.

/

/

Не

222. Закључак 05 Број: 401-11090/2021
од 2. децембра 2021. године

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

Давање сагласности на
уговор о додели средстава
између Министарства
привреде и Привредног
друштва EURO SPIN DOO

/

/

Не

Било је потребно
дати сагласност ради
закључења Уговора
о додели средстава
ради реализације
пројекта који се
односи на
„Проширење
производних
капацитета и набавка
опреме” у граду
Врање
Било је потребно
дати сагласност ради
закључења Уговора
о додели средстава
ради реализације
пројекта који се
односи на „Изградња
погона за
префабрикацију
конструкција“ у
граду Сремска
Митровица
Било је потребно
дати сагласност ради
закључења Уговора
о додели средстава
ради реализације
пројекта који се
односи на „Куповина
нове производне
опреме и машина,
улагање у
адаптацију,
реконструкцију и
доградњу објекта“ у
граду Врању
Било је потребно
дати сагласност ради
закључења Уговора
о додели средстава
ради реализације
пројекта који се
односи на „Куповина
349

7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

машине и опреме за
производњу,
изградња пословног
простора и повећање
капацитета
производње” у граду
Врању

223. Закључак 05 Број: 401-11097/2021
од 2. децембра 2021. године

Члан 26а став 11.
Закона о улагањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)

Давање претходне
сагласности на Анекс 2
Уговорa о додели средстава
подстицаја Број: 401-0000098/2018-12 од 19.
фебруара 2018. године
између Министарства
привреде и привредног
друштва PRIMEVIGILANCE
DOO BEOGRAD-NOVI
BEOGRAD

/

/

Да

224. Закључак 05 Број: 023-11356/2021
од 6. децембра 2021. године

Члан 23. став 3.
Уредбе о
стратешком
партнерству
(„Службени гласник
РС”, број 129/2014,
75/2015, 16/2016 и
108/2016) и члана
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/2005, 71/2005 исправка, 101/2007,
65/2008, 16/2011,
68/2012 - УС,
72/2012, 7/2014 –
УС, 44/2014 и
30/2018 – др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, број 55/05,
71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11,

Закључак о продужењу рока
за потписивање Уговора о
стратешком партнерству који
закључују Република Србија,
ХИП ПЕТРОХЕМИЈА а.д.
Панчево и НАФТНА
ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ а.д.
Нови Сад.

/

/

Не

Имајући у виду
чињеницу да је 6.
децембра 2021.
године истицао рок
за потписивање
Уговора о
стратешком
партнерству, те да је
због организације
потписивања
предметног уговора
било потребно
продужити наведени
рок, предложено је
доношење овог
закључка.

Измирење обавезе настале
према Јавном предузећу
„Пошта Србије”, Београд и
према Банци „Поштанска
штедионица“ а.д, а у вези са
трошковима у поступку

/

Закон о праву на
бесплатне акције
и новчану
накнаду коју
грађани
остварују у

Да

/

225. Закључак 05 Број: 401-11365/2021
од 9. децембра 2021. године

350

68/12 – УС,72/12,
7/14 – УС, 44/14 и
30/18), а у вези са
Уредбом о поступку
и начину на који
законити ималац
акција акционарског
фонДА ДАје налог
брокеру за прву
проДАју акција
(„Службени гласник
РС”, број 43/10,
91/10, 124/12,
140/14, 91/16, 76/18
и 159/20).

226. Закључак 05 Број: 023-11730/2021
од 16. децембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12–УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

реализације дистрибуције и
продаје акција сагласно
Закону о праву на бесплатне
акције и новчану накнаду
коју грађани остварују у
поступку приватизације
(„Службени гласник РС”, бр.
123/07, 30/10, 115/14 и
112/15) и на начин прописан
Уредбом о поступку и
начину на који законити
ималац акција акционарског
фонда даје налог брокеру за
прву продају акција
(„Службени гласник РС”,
број 43/10, 91/10, 124/12,
140/14, 91/16, 76/18 и 159/20),
који ће бити остварени у
периоду од 1. јануара до 31.
децембра 2021. године из
дела средстава која су
опредељена оснивачу
Одлуком Надзорног одбора
ЈП „Пошта Србије“ Београд о
расподели добити за 2020.
годину, 01/8 број: 202135724/1 од 26. фебруара 2021.
године, на коју је Влада дала
сагласност Решењем о
давању сагласности на
расподелу добити ЈП „Пошта
Србије“, Београд за 2020.
годину („Службени гласник
РС”, број 53/21).
Влада је дала сагласност
Агенцији за осигурање и
финансирање извоза
Републике Србије а.д. Ужице
да у својим пословним
књигама искњижи
потенцијална потраживања и
обавезе из ванбилансне
евиденције по основу две
гаранције које је издала
Агенција за осигурање и

поступку
приватизације
(„Службени
гласник РС”, број
123/07, 30/10,
115/14 и 112/15).

/

/

Не

Агенција за
осигурање и
финансирање извоза
Републике Србије
а.д. обратила се
Министарству
привреде дописом
број 4745/21 од 1.
октобра 2021. године
ради добијања
сагласности за
351

финансирање извоза
Републике Србије а.д. Ужице
по налогу привредног
друштва „Железара
Смедерево“ ДОО Смедерево
у корист Банке – Поштанске
штедионице АД Београд и то:
гаранције бр. Г-23/13 од 12.
јула 2013. године на износ од
10.000.000,00 евра у
динарској противвредности и
гаранције бр. Г-27/13 од 2.
августа 2013. године на износ
од 10.000.000,00 евра у
динарској противвредности

искњижавање
потенцијалних
потраживања и
обавеза из
ванбилансне
евиденције по
основу гаранција
издатих по налогу
привредног друштва
Железара Смедерево
ДОО Смедерево у
корист Поштанске
штедионице.
Државно
правобранилаштво је
у име Републике
Србије,
Министарства
привреде, поднело
пријаву
потраживања
Привредном суду у
Пожаревцу у
предмету Ст 18/18,
којим је пријављено
потраживање у
износу од 20.000.000
евра у динарској
противвредности по
средњем курсу НБС
на дан исплате са
законском затезном
каматом у износу од
4.873.659,39 евра у
динарској
противвредности по
средњем курсу НБС
на дан отварања
стечаја.
На захтев
Министарства
привреде, Државно
правобранилаштво је
доставило
информацију број:
352

227. Закључак 05 Број: 464-11697/2021
од 16. децембра 2021. године

Члана 27. став 1.
Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС“, бр.
72/11, 88/13, 105/14
– др. закон, 104/16,
108/16, 113/17, 95/18
и 153/20) и члана 43.
став 3. Закона о

Закључак о измени Закључка
којим је усвојен Нацрт
уговора о преузимању
испуњења између Републике
Србије и Југословенског
речног бродарства АД
Београд

/

/

Не

Ст. 44/18 од
23.11.2021. године, о
статусу пријаве
потраживања коју је
у име Републике
Србије поднела
Привредном суду у
Пожаревцу у
предмету Ст. 18/18 у
стечајном поступку
над стечајним
дужником
„Железара“
Смедерево ДОО
Смедерево, а по
основу издатих од
АОФИ и наплаћених
од Поштанска
штедионица ад
државних гаранција
из Закона о буџету за
2013. годину –
раздео
Министарство
финансија и
привреде, у укупном
износу од 20.000.000
еур, у периоду од
2015. до 2017.
године, са
припадајућом
каматом. Имајући у
виду наведено,
предлажено је
доношење овог
закључка.
Дана 9. септембра
2021. године,
Владаје донела
Закључак 05 Број:
464-8223/2021-1 о
давању сагласности
да надлежни органи
Југословенског
речног бродарства
353

Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)

228. Закључак 05 број: 401-12062/2021
од 23. децембра 2021. године

229. Закључак 05 Број: 023-12072/2021
од 23. децембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник

Обезбеђена су средстава за
оверу здравствених исправа
запосленима у одређеним
субјектима приватизације

/

/

Да

Закључак о измени Закључка
којим се препоручује
надлежним органима

/

/

Не

а.д, Београд донесу
одлуку да се посебни
делови Зграде речног
и језерског
саобраћаја који су у
приватној својини
овог друштва
пренесу без накнаде
у својину Републике
Србије и прихватању
да се наведене
непокретности
прибаве у јавну
својину Републике
Србије непосредном
погодбом без
накнаде. Истим
закључком, усвојен
је Нацрт Уговора о
преузимању
испуњења.
Узимајући у обзир
да су накнадно
достављене
информације којима
је потребно
прецизирати текст
Нацрта Уговора о
преузимању
испуњења,
предложено је
доношење овог
закључка.
/

Влада Републике
Србије је донела
Закључак 05 Број:
354

РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и
30/18 – др. закон)

државних поверилаца да не
издају налоге за блокаду
рачуна, односно не спроводе
поступак наплате својих
потраживања према
субјектима приватизације
чије се седиште налази или
претежна делатност обавља
на територији АП Косово и
Метохија или чија се
имовина налази на
територији АП Косово и
Метохија

023-4969/2016 од 24.
маја 2016. године,
дана 23. децембра
2016. године
Закључак 05 Број:
023-12305/2016, дана
21. децембра 2017.
године, Закључак 05
Број: 02312659/2017, дана 20.
децембра 2018.
године Закључак 05
Број: 02312430/2018, дана 26.
децембра 2019.
године Закључак 05
Број: 023-12708/2019
и дана 24. децембра
2020. године
Закључак 05 Број:
023-10923/2020,
којим је препоручила
надлежним органима
државних
поверилаца да не
издају налоге за
блокаду рачуна,
односно не спроводе
поступак наплате
својих потраживања
према субјектима
приватизације чије
се седиште налази
или претежна
делатност обавља на
територији
Аутономне
покрајине Косово и
Метохија или чија се
имовина налази и на
територији
Аутономне
покрајине Косово и
Метохија до 31.

355

децембра 2020.
године.
Дописом Број: 02301-00009/2021-05
од 1. децембра
2021. године,
Министарству
привреде се
обратила
Канцеларија за
Косово и Метохију
истичући да су
привредни
субјекти са
седиштем или
претежним
пословањем на
територији Косова
и Метохије и даље
суочени са
отежаним
условима
пословања и
притиском органа
Привремених
институција
самоуправе у
Приштини, те да
обзиром да
заштита од
извршења од
стране поверилаца
према субјектима
приватизације чије
се седиште налази
или претежна
делатност обавља
на територији
Аутономне
покрајине Косово и
Метохија истиче
31. децембра 2021.
године, ова
друштва ће се
суочити са бројним
356

захтевима
поверилаца за
наплату
потраживања и
принудном
наплатом.
Како се наводи у
предметном
допису, обзиром на
фактичку
немогућност
приступа
повералца имовини
која се налази на
територији Косова
и Метохије,
принудном
наплатом ће једино
бити могуће
обухватити рачуне
дужника којима ће
тако бити блокиран
платни промет и
онемогућено
пословање у
систему Републике
Србије.
Имајући у виду све
наведено, као и
чињеницу да су
привредни
субјекти са
седиштем или
претежном
делатношћу на
територији Косова
и Метохије и даље
суочени са
отежаним
пословањем,
предложено је
доношење овог
закључка.
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230. Закључак 05 Број: 023-12230/2021
од 29. децембра 2021. године

231. Закључак 05 Број: 023-12231/2021
од 29. децембра 2021. године

232. Закључак 05 Број: 023-12233/2021
од 29. децембра 2021. године

233. Закључак 05 Број: 023-12237/2021
од 29. децембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14- УС, 44/14 и
30/18-др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14- УС, 44/14 и
30/18-др.закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14- УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14- УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Влада дала сагласност да се
започне са активностима
потребним за поступак
припајања ВПД „Јужни
Банат” доо Вршац, ВПД
„Подунавље” доо Ковин,
Водопривредном друштву
„Тамиш Дунав” доо Панчево

/

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва

Влада дала сагласност да се
започне са активностима
потребним за поступак
припајања Водопривредног
привредног друштва „Горњи
Банат” доо Кикинда,
Водопривредном привредном
друштву „Средњи Банат” доо
Зрењанин
Влада дала сагласност да се
започне са активностима
потребним за поступак
припајања ВПД „Дунав и
Тиса” доо Сомбор, ВД
„Западна Бачка” доо Сомбор,
ДТД ВД „Средња Бачка” доо
Бечеј и ВД „Бачка” доо
Врбас, ДТД Водопривредном
привредном друштву
„Северна Бачка” доо
Суботица и ставила ван снаге
Закључак 05 Број: 0236198/2021 од 1. јула 2021.
године
Влада дала сагласност да се
започне са активностима
потребним за поступак
припајања ВПД „Шидина”
доо Шид, ВПД „Хидросрем”
доо Сремска Митровица и
ВПД „Сава” доо Сремска
Митровица, Водопривредном
привредном друштву
„Галовица” доо Београд

/

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва

/

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва

/

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва
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234. Закључак 05 Број: 023-12351/2021
од 29. децембра 2021. године

235. Закључак 05 Број: 023-12380/2021
од 29. децембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14- УС, 44/14 и
30/18-др.закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14- УС, 44/14 и
30/18-др.закон), а у
вези са чланом 74.
став 1. Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник
РС”, бр. 15/16 и
88/19)

Влада прихватила Програм о
изменама и допунама
Програма пословања
Друштва са ограниченом
одговорношћу за развој
туризма „Тврђава Голубачки
град“ за 2021. годину

/

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва

Влада прихватила Програм о
измени и допуни Програма
пословања Друштва са
ограниченом одговорношћу
за управљање развојем
туристичког простора „Парк
Палић”, Палић за 2021.
годину

/

/

Не

У циљу редовног
функционисања
друштва

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред.
бр.
1.

Назив акта
I
Одлука о распореду и коришћењу
средстава за подршку унапређења
пословне инфраструктуре за 2021.
годину

Правни основ
II
Члан 23. став 2. Закона о
државној управи („Службени
гласник РС”, бр. 79/05, 101/07,
95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др.
закон), и у складу са Уредбом
о утврђивању Програма
подршке развоју пословне
инфраструктуре за 2021.
годину („Службени гласник
РС”, број 3/21 и 53/2021)

Референтни
документ/НПАА
III
/

Број „Службеног
гласника РС”,
ДАтум
IV
19/21
5. март

По плану
(ДА/Не)

Образложење

V
Дa

VI
/
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2.

Одлука о изменама и допунама
Одлуке о распореду и коришћењу
средстава за подршку унапређења
пословне инфраструктуре за 2021.
годину

3.

Одлука о изменама и допунама
Одлуке о распореду и коришћењу
средстава за подршку унапређења
пословне инфраструктуре за 2021.
годину

4.

Одлука о изменама и допунама
Одлуке о распореду и коришћењу
средстава за подршку унапређења
пословне инфраструктуре за 2021.
годину

5.

Правилник о измени Правилника о
националним еталонима

Члан 23. став 2. Закона о
државној управи („Службени
гласник РС”, бр. 79/05,
101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и
30/18 – др. закон), и у складу
са Уредбом о утврђивању
Програма подршке развоју
пословне инфраструктуре за
2021. годину („Службени
гласник РС”, број 003/2021 и
53/2021)
Члан 23. став 2. Закона о
државној управи („Службени
гласник РС”, бр. 79/05,
101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и
30/18 – др. закон), и у складу
са Уредбом о утврђивању
Програма подршке развоју
пословне инфраструктуре за
2021. годину („Службени
гласник РС”, број 003/2021 и
53/2021)
Члан 23. став 2. Закона о
државној управи („Службени
гласник РС”, бр. 79/05,
101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и
30/18 – др. закон), и у складу
са Уредбом о утврђивању
Програма подршке развоју
пословне инфраструктуре за
2021. годину („Службени
гласник РС”, број 003/2021 и
53/2021)
Члан 17. став 5. и члан 18.
став 4. Закона о метрологији
(,,Службени гласник РС”,
број 15/16),

/

63/21
23. јун

Дa

/

/

78/21
03. август

Дa

/

/

98/21
20. октобар

Дa

/

/

3/21
15. јануар

Нe

Процедура измене
правилника је започета
2020. године и окончана
2021. године. Доношењем
правилника извршава се
обавеза утврђена Акционим
планом (АП) за спровођење
Програма за
поједностављење
административних
поступака и регулативе „Епапир” за период 2020. 360

6.

Правилник о посебним елементима
процене ризика, учесталости вршења
метролошког надзора на основу
процене ризика и посебним
елементима плана метролошког
надзора

Члан 9. став 10. и члан 10.
став 7. Закона о
инспекцијском надзору
(„Службени гласник РСˮ, бр.
36/15, 44/18-др.закон и 95/18)

7.

Правилник о утврђивању листе
српских стандарда из области опште
безбедности производа

Члан 7. став 3. Закона о
општој безбедности
производа („Службени
гласник РСˮ, бр. 41/09 и
77/19)

8.

Правилник о врстама мерила која
подлежу законској контроли

Члан 19. став 2. Закона о
метрологији („Службени
гласник РС”, број 15/16)

16/21
26. фебруар

Нe

НПАА

20/21
10. март

Нe

/

37/21
14. април

/

Дa

2021, за поступак
Дирекције за мере и
драгоцене метале бр.
10.01.0002 – Проглашење
националног еталона и
именовање носиоца
националног еталона.
Процедура је започета 2020.
године и окончана 2021.
године. Доношењем
правилника извршава се
обавеза утврђена Законом о
инспекцијском надзору,
будући ДА у оквиру својих
надлежности, Дирекција за
мере и драгоцене метале
обавља послове
метролошког надзора као
инспекцијске послове у
складу са Законом о
инспекцијском надзору.
Правилник се доноси ради
усклађивања са Листом
стандарда која прати
Директиву ЕУ која се
односи на општу
безбедност производа.
Овим правилником је
преузета референтна листа
хармонизованих европских
стандарда из области
опште безбедности
производа од 10. октобра
2019. године. Такође су
преузете и измене и допуне
референтне листе
одговарајућих
хармонизованих стандарда
Европске комисије
објављене у Службеном
листу Европске уније од 1.
децембра 2020. године.
/
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9.

Правилник о друмским и
железничким цистернама са мерењем
нивоа

Члан 20. став 2, члан 22. став
8, члан 23. став 7. и члан 25.
став 3. Закона о метрологији (
„Службени гласник РСˮ, број
15/16)

/

41/21
23. април

Нe

У раније важећем
Правилнику о врстама
мерила која подлежу
законској контроли
(„Службени гласник РС”,
бр. 13/18, 45/19 и 93/20),
ауто и вагон цистерне, као
и мерни системи за
статичко мерење количине
течности које нису вода,
били су прописани као
врсте мерила која подлежу
законској контроли.
Правилник o друмским и
железничким цистернама са
мерењем нивоа обухвата
друмске и железничке
цистерне, али и мерне
системе за статичко мерење
количине течности које
нису вода и припремљен је
у потпуности у складу са
међународном препоруком
OIML R80 „Друмске и
железничке цистерне”
(„Road and rail tankers with
level gauging”).
Доношењу овог правилника
претходило је
терминолошко
усаглашавање, односно
доношење новог
Правилника o врстама
мерила која подлежу
законској контроли
(„Службени гласник РС”,
број 37/21), којим је
дефинисано да су друмске и
железничке цистерне са
мерењем нивоа, врста
мерила која подлеже
законској контроли, уместо
ауто и вагон цистерни, као
и мерних система за
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10.

Правилник о начину образовања и рада Члан 19. став 8. Закона о
Комисије за жалбе Акредитационог
акредитацији („Службени
тела Србије
гласник РС”, бр. 73/10 и 47/21)

11.

Правилник о државним жиговима за
предмете од драгоцених метала

12.

Правилник о реглоскопима

13.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о обрасцима тромесечних
извештаја о реализацији годишњег,
односно трогодишњег програма
пословања јавних предузећа

14.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о врсти, облику и начину
стављања државних жигова који се
употребљавају при оверавању мерила

Закона о акредитацији
(„Службени гласник
РС”, бр. 73/10 и 47/21)

74/21
23. јула

Нe

Члан 15. став 6. Закона о
предметима од драгоцених
метала („Службени гласник
РСˮ, број 47/21)
Члaн 23. став 7. и члан 25.
став 3. Закона о метрологији
(„Службени гласник РС”, број
15/16)
Члан 63. став 4. Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник РСˮ,
бр.15/16 и 88/19)

/

114/21
30. новембар

Дa

/

120/21
10. децембар

Дa

/

131/21
30. децембар

Нe

Члан 29. став 2. Закона о
метрологији („Службени
гласник РСˮ, број 15/16)

/

/

Дa

статичко мерење количине
течности које нису вода.
Ступањем на снагу Закона о
изменама и допунама
Закона о акредитацији
(„Службени гласник РС“,
број 47/2021) створен је
правни основ за доношење
Правилника о начину
образовања и рада
Комисије за жалбе
Акредитационог тела
Србије.
/

/

Обрасци правилника су
усклађени са садржином и
роковима важећег
Правилника о садржини и
форми образаца
финансијских извештаја и
садржини и форми обрасца
статистичког извештаја за
привредна друштва, задруге
и предузетнике („Службени
гласник РС”, број 89/20).
Такође, поједини обрасци
су кориговани и допуњени
са неопходним подацима за
праћење реализације
пословања јавних
предузећа.
Процедура је започета али
није окончана у 2021.
години, будући да је на
текст Предлога правилника
примедбе, које је потребно
размотрити, доставила ПКС
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15.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о условима за обављање
послова оверавања мерила, начину
овлашћивања и вођењу регистра
овлашћених тела

Члан 9. став 2. и члан 14. став
3. Закона о метрологији
(„Службени гласник РС”, брoј
15/16)

/

/

Дa

16.

Правилник о изменама Правилника о
претходно упакованим производима

Члaн 34. став 4, члан 35. став
6. и члан 37. став 6. Закона о
метрологији („Службени
гласник РС”, број 15/16)

/

/

Дa

–Одбор Групације за
метрологију
Изменом правилника
требало је прописати
додатне услове које у
погледу опреме морају да
испуне подносиоци захтева
за утврђивање испуњености
услова за обављање послова
оверавања мерила, као и
измене у начину вођења
Регистра овлашћених тела.
Пропис није донет из
разлога што се опрема за
различите врсте мерила
еталонира у различитим
временским периодима, те
у том смислу треба изнаћи
адекватно решење.
Измена правилника је
требало да се односи само
на измену прелазне одредбе
Правилника како би се
омогућила примена одредбе
члана 5. овог правилника
пре 1. јануара 2024. године.
То би значило да Дирекција
за мере и драгоцене метале
и пре 1. јануара 2024.
године спроводи поступак
провере испуњености
захтева из тог правилника
не само за претходно
упаковане производе који
имају знак усаглашености
мало „е”, већ и за оне који
немају тај знак, што би
значајно повећало обим
посла радних места за
инспекцијске послове у
оквиру којих се обавља и
надзор над претходно
упакованим производима.
Због недостајућих
кадровских капацитета у
364

17.

18.

Списак српских стандарда из области Члана 7. ст. 3. и 4. Закона о
лифтова
техничким захтевима за
производе и оцењивању
усаглашености („Службени
гласник РС”, број 36/09), члан 8.
Правилника о безбедности
лифтова („Службени гласник
РС”, број 15/17 и 21/20)
Списак српских стандарда из области Члaн 20. став 4. Закона о
мерила
метрологији („Службени
гласник РС”, број 15/16)

/

/

8/21
16. април

/

Нe

Дa

Дирекцији за обављање
послова надзора над
претходно упакованим
производима,
Министарство привреде и
Дирекција су стали на
становиште да тренуто не
постоје услови за измену
правилника, односно за
скраћивање рока одложене
примене одредбе члана 5.
Правилника, односно да и
даље треба да остане
одложена примена до 1.
јануара 2024. године.
Списак српских стандарда из
области лифтова

Процедура прибављања
мишљења започета је у
фебруару 2022. године
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред
бр.

1.

Назив

Резултат
шифра извора
финансирања

I
Регионални развој

II
Обезбеђена је подршка
економском и регионалном
развоју кроз реализацију
инфраструктурних
пројеката

01

11

Износ остварења/
извршења
III
3,661,661,444,18
РСД

22.824.165,91
РСД

Референтни
документ
IV
Закон о буџету
Републике
Србије за 2021.
годину
(„Службени
гласник РС”,
број 149/20,
40/21 и 100/21)

По плану
(Да/Не)

V
ДА

Образложење

VI

Закон о
регионалном
развоју,
Уредба о
утврђивању
услова,
критеријума и
начина
акредитације за
обављање
послова
регионалног
развоја и
одузимања
акредитације
пре истека рока
на који је издата

366

1.ПА.1

Подстицање равномерног
регионалног развоја

У оквиру Програма
подстицања регионалног и
локалног развоја број
одобрених захтева је 59.
Одобрен износ
бесповратних средстава за
финансирање 59 захтева
износи 16.902.705,73 РСД.
13 АРРА је учествовало у
припреми 303 предлога
пројеката, од чега је, за
прва три квартала,
одобрено учешће АРРА у
припреми 123 предлога
пројеката и исплаћен износ
од 3.485.000,00 РСД. У
делу Програма који се
односи на информације,
промоције и теренску
контролу која се спроводи
преко Развојне агенције
Србије, подржано је 17
AРРА средствима у износу
од 4.596.000, 00 РСД.
Преко ФонДА за развој од
стране АРРА спроведене су
802 теренске контроле и
утрошено 4.448.000,00
РСД. Подржано је и 17
АРРА, које су пружале
техничку помоћ Фонду у
потписивању 1400 уговора
са привредним субјектима
којима су средства
одобрена на основу Закона
о утврђивању финансијске
подршке привредним
субјектима за одржавање
ликвидности и обртна
средства у отежаним
економским условима
услед пандемије COVID-19
изазване вирусом SARSCoV 2

01

29.431.705,73
РСД

Закон о
регионалном
развоју
Уредба о
утврђивању
услова,
критеријума и
начина
акредитације за
обављање
послова
регионалног
развоја и
одузимања
акредитације
пре истека рока
на који је издата

Дa

/
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1.ПА.2

Изградња станова за
припаднике снага безбедности

У току 2021. године, кроз
повећање капитала СПВ
привредних друштава,
успешно је настављен
Пројекат изградње станова
за припаднике снага
безбедности.

01

2.550.000.000
РСД

/

Дa

1.ПК.1

Програм развоја Подриња

У 2021. години опредељено
је за ове намене у буџету
10,0 милиона РСД али
ништа од средстава није
реализовано

01

/

/

Дa

Влада није усвојила
уредбу о утврђивању
овог програма

1.ПК.2

Подршка развоју локалне и
регионалне инфраструктуре

Реализација
инфраструктурних
пројеката у циљу подршке
равномернијем
регионалном развоју,
подизању регионалне
конкурентности и подршке
развојa јединица локалних
самоуправа.

11

22.824.165,91

/

Дa

/

01

1.082.229.738,45

Закон о буџету
Републике
Србије за 2021.
годину
(„Службени
гласник РС”,
број 149/20,
40/21 и 100/21)

Дa

/

РСД

У 2021. години завршена је
физичка реализација 8
пројеката. Програм је у
завршној фази реализације
и обухвата раније започете
пројекте до њиховог
окончања
1.ПК.3

Подршка развоју пословне
инфраструктуре

Завршена је физичка
реализација 34 пројеката

РСД
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2.

Развој националног система
инфраструктуре квалитета

Унапређен систем
инфраструктуре квалитета,
који омогућава да се на
тржиште стављају само
безбедни производи, без
стварања додатних
техничких препрека
трговини

01

31.850.658,82
РСД

2.ПА.1

Уређење у области
безбедности и квалитета
производа на тржишту

1) Припремљен предлог АП
за нехармонизовано
подручје;
2) Припремљен Предлог
Стратегије и Акционог
плана за хармонизовано
подручје, усклађен са
коментарима ЕК и послат
на поновно мишљење ЕК
(мерило 2)
3) Унапређен законоДАвни
оквир из области
акредитације;
4) Унапређен законоДАвни
оквир у области
метрологије и контроле
предмета од драгоцених
метала;
5) Унапређен законоДАвни
оквир за поједине групе
мерила (вертикално
законоДАвство);
6) Унапређен законоДАвни
оквир за поједине
производе из
нехармонизованог
подручја.

01

31.850.658,82
РСД

/

НПАА

Дa

/

Дa

/
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2.ПК.1

ПРОИЗВОД ИНФО –
Успостављање јединственог
дигиталног сервиса у вези са
техничким прописима (ЕРП)

Након два неуспешна
поступка, окончан је трећи
поступак јавне набавке у
септембру 2021. године и
изабран је понуђач који је
отпочео спровођење
анализе стања постојећих
ИТ капацитета и
софтверских решења, као и
потреба за њиховим
унапређењем у
институцијама ИК, након
чега ће израдити пројектну
документацију са
спецификацијом потребних
средстава.
Унапређење
конкурентности привреде и
Републике Србије као
инвестиционе локације

01

0

3.

Привлачење инвестиција
(АП)

01

18,129,597,119.7
5 РСД

3.ПА.1

Стручна и административна
подршка у области привредног
и регионалног развоја (РАС)

Повећан број привредних
субјеката корисника
подршке Развојне агенције
Србије

01

3.ПА.2

Подстицаји за директне
инвестиције

Повећање броја
новоотворених радних
места и одржавање
новоотворених радних
места

01

ЕРП

Дa

/

/

Дa

/

800.000.000
РСД

/

Дa

/

360.763.994,07
РСД

/

Дa

/
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3.ПА.3

Улагања од посебног значаја

Повећење обима
стратешких инвестиција у
циљу развоја ланаца
добављача и подизања
нивоа иновативности;
Смањење регионалних
разлика кроз инвестициона
улагања од посебног
значаја

01

16.516.064.513,6
8 РСД

/

Дa

/

3.ПА.4

Оснивачки улог Републике
Србије у привредним
друштвима

Средства су коришћена за
припрему 5. Европских
универзитетских игара
(реновирање спортских
терена, набавка компјутера,
спортске опреме, реквизита
и сл.)

01

452.768.612
РСД

/

Дa

4.

Уређење и надзор у области
привредног и регионалног
развоја („АП“) („ЕРП“)

Извршена директна давања
привредним субјектима на
основу Уредбе о
утврђивању Програма
директних давања из буџета
Републике Србије
привредним субјектима у
приватном сектору у циљу
убалажавања економских
последица проузрокованих
епидемијом болести
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2, која
се односе на уплату
бесповратних новчаних
средстава из буџета у
износу једне половине
основне минималне нето
зараде за јануар 2021.
године
Континуирани раст збирног
пословног резултата јавних
предузећа

Дa

01

33.875.370.531,67

14

17.500.000.000,00

56

/

Стратегија за
подршку
развоја малих и
средњих
предузећа,
предузетништва
и
конкурентности
за период од
2015. до 2020

У току 2021. године
спроведено је
повећање основног
капитала привредног
друштва „5.
ЕВРОПСКЕ
УНИВЕРЗИТЕТСКЕ
ИГРЕ БЕОГРАД
2020”
/

01

24.609.092,47
РСД

/

Дa

/

4.ПА.1

Контрола и надзор над радом
јавних предузећа

РСД

РСД

371

4.ПА.2

Унаређење корпоративног
управљања у јавним
предузећима

4.ПА.3

Управљање процесом
приватизације и стечаја

У циљу даљег унапређења
корпоративног управљања
у јавним предузећима,
успостављена је сарадња са
IFC, у вези додатног
стручног усавршавања у
области корпоративног
управљања органа
управљања у јавним
предузећима. Међутим,
због проглашења пандемије
заразне болести COVID 19
и увођења ванредног стања
у Републици Србији и
отежаних услова рада,
поменуте активности на
спровођењу пројекта су
пролонгиране, а 29. јула
2021. године потписан је
Анекс Уговора са IFC у
циљу наставка даље
сарадње, до септембра
2022. године.
Смањен број преосталих
предузећа за приватизацију

01

2.404.332,60
РСД

01

190.233.789,89
РСД

/

/

Дa

Због проглашења
пандемије заразне
болести COVID 19 и
увођења ванредног
стања у Републици
Србији и отежаних
услова рада,
одређене активности
на спровођењу
пројекта су
пролонгиране за
2021. годину, а 29.
јула 2021. године
потписан је Анекс
Уговора са IFC, у
циљу наставка
сарадње.

Дa

/
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4.ПА.4

Политике и мере привредног и
регионалног развоја

Унапређење законодавног и
стратешког оквира у
области регионалног и
привредног развоја

01

368.725.327,61
РСД

/

Дa

/

Дa

/

Дa

/

Повећање ефикасности у
спровођењу и праћењу
развојних програма и
пројеката
4.ПК.1

Кредитна подршка
предузећима у потупку
приватизације

Подржана текућа
ликвидност предузећа у
поступку приватизације

01

1.100.000.000,00
РСД

4.ПК.2

Решавање питања дугова и
престанка пословања – IFC

Унапређење услова за
спровођење стечајног
поступка

01

2.426.972,50
РСД

/

Унапређење
услова за
спровођење
стечајног
поступка

373

4.ПК.3

ИПА 2019 - Унапређење
пословног окружења у Србији
кроз бољу координацију,
промоцију конкурентности и
транспарентност („АП“)
(„ЕРП“)

У оквиру пројекта је
предвиђено креирање
платформе за
координацију реформи
пословног окружења, Даља
оптимизација и
дигитализација пословне
регулативе
(административни захтеви
и Водичи за пословање)наставак Е –папира, као и
постојање Fаcility-средства
која нису унапред
намењена, а којима би се
обезбедило брзо деловање
за покривање важних тема
у области пословног
окружења. Пројекат је
започео у јулу 2021. године.

56

/

Стратегија за
подршку
развоја малих и
средњих
предузећа,
предузетништва
и
конкурентности
за период од
2015. до 2020

Дa

Средства по овом
пројекту су из фонда
ЕУ и реализација је
поверена Светској
банке и новац не иде
преко буџета иако је
приказан у Закону о
буџету, тако да
Министарство
привреде нема
податке о
реализацији
средстава

4. ПК.4

Превенција и ублажавање
последица насталих услед
болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2

Извршена директна давања
привредним субјектима на
основу Уредбе о
утврђивању Програма
директних давања из буџета
Републике Србије
привредним субјектима у
приватном сектору у циљу
убалажавања економских
последица проузрокованих
епидемијом болести
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2, која
се односе на уплату
бесповратних новчаних
средстава из буџета у
износу једне половине
основне минималне нето
зараде за јануар 2021.
године

01

32.186.971.016,6
3 РСД

Нe

14

17.500.000.000,0
0 РСД

Стратегија за
подршку
развоја малих и
средњих
предузећа,
предузетништва
и
конкурентности
за период од
2015. до 2020

Како би се ублажиле
економске последице
проузроковане
епидемијом болести
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV2 донета је Уредба о
утврђивању
Програма директних
давања из буџета
Републике Србије
привредним
субјектима у
приватном сектору у
циљу ублажавања
економских
последица
проузрокованих
епидемијом болести
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV2
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5.

5.ПК.1

Подстицаји развоју
конкурентности привреде
(„ЕРП“) („АП“)

Подршка развоју
предузетништва

Олакшан приступ изворима
финансирања за
новооснована предузећа и
раст микро, малих и
средњих предузећа;
Унапређена иновативност и
конкурентност микро,
малих и средњих
предузећа, предузетника и
задруга; Повећан број
инвестиција у микро,малим
и средњим предузећима,
код предузетника и у
задругама
За подршку МСП за
набавку опреме одобрено је
715 захтева у износу од
1.952.953.445,08 РСД
бесповратних средстава; за
подршку почетницима за
започињање пословања
одобрено је 123 захтева у
износу од 109.025.218,93
динара бесповратних
средстава; за подршку
развојним пројектима
одобрено је 49 захтева у
износу од 265.922.902,75
РСД бесповратних
средстава; за подршку
женама предузетницама и
младим оодбрено је 98
захтева у износу од
97.422.934,35 РСД
бесповратних средстава; за
подршку међународној
промоцији предузетништва
реализовано је
66.000.000,00 РСД

01

6,869,545,360.55
РСД
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55.837.981,39
РСД

01

2.491.324.501,11
РСД

Стратегија за
подршку
развоја малих и
средњих
предузећа,
предузетништва
и
конкурентности
за период од
2015. до 2020.
године

Дa

Стратегија за
подршку
развоја малих и
средњих
предузећа,
предузетништва
и
конкурентности
за период од
2015. до 2020.
године

Дa

За спровођење
пројекта Подршка
развоју
предузетништва из
буџета је пренето
РАС-у, Фонду за
развој, АОФИ-ју и
ПКС укупно
2.686.000.000,00
РСД, а од тог износа
реализовано је
2.491.324.501,11 РСД
(у наративном делу
Извештаја
образложена је
реализација)
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5.ПК.2

Подршка кроз стандардизовани
сет услуга за МСПП

5.ПК.3

ИПА 2019 - Докапитализација
програма подршке микро и
малим предузећима за набавку
опремe

Кроз Програм су
реализоване услуге
утврђене Програмом, а које
су спровеле акредитоване
регионалне развојне
агенције. У 2021. години
3866 лица је прошло обуку,
од којих 2226 жена, а 572
привредних субјeката је
користило услуге
консалтинга, од којих 240
жена предузетница
Потписан је уговор (јул
2021. године) између
Развојне агенције Србије и
Делегације ЕУ у вредности
од 11 милиона ЕУР (10
милиона ЕУР бесповратна
средства и 1 милион
техничке помоћи). У
питању су додатна средства
за национални програм
набавке опреме

01

33.200.000,00
РСД

Стратегија за
подршку
развоја малих и
средњих
предузећа,
предузетништва
и
конкурентности
за период од
2015. до 2020.
године

Дa

За спровођење
пројекта Подршка
кроз
стандардизовани сет
услуга за МСПП из
буџета је пренето
РАС-у 38.500.000,00
РСД, а од тог износа
реализовано је
33.200.000,00 РСД
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/

Финансијски
споразум
између Владе
Републике
Србије и
Европске Уније,
коју представља
Европска
комисија у вези
са Акционим
ИПА
програмом за
РС за 2019.
годину.;
Стратегија за
подршку
развоја малих и
средњих
предузећа,
предузетништва
и
конкурентности
за период од
2015. до 2020.
године

Дa

Средства по овом
пројекту су директни
грант по уговору
РАС-а и ЕУ и новац
не иде преко буџета
иако је приказан у
Закону о буџету, тако
да Министарство
привреде нема
податке о
реализацији
средстава
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5.ПК.4

5.ПК.5

ИПА 2014 - Сектор
конкурентности („АП“)
(„ЕРП“)

Кредитна подршка МСПП за
ликвидност и инвестиције кредитна линија ЕИБ

Припремљени су
приручници за спровођење
услуга пословних
инкубатора, спроведен je
програм подизања
капацитета пословних
инкубатора и припремљен
је модел ЈПП за оснивање
пословних инкубатора.
Организована је
међународна конференција
на тему „Стартап екосистем
– програми и услуге
подршке“. У циљу
постизања одрживости
резултата пројекта након
завршетка пројекта
омогућено је учешће 5
стартапа из Србије у
глобално признатом
акцелераторском програму
Еволут 4.0. и учешће
представника српске
предузетничке сцене на
стартап фестивалу
sTARTUp Day у Тарту,
Естонија

01

6.222.625,04
РСД

56

55.837.981,39
РСД

Одржана ликвидност
унапређено пословање
раст МСПП

11

/

и
и

Стратегија за
подршку
развоја малих и
средњих
предузећа,
предузетништва
и
конкурентности
за период од
2015. до 2020.
године

Дa

/

Стратегија за
подршку
развоја малих и
средњих
предузећа,
предузетништва
и
конкурентности
за период од
2015. до 2020.
године

Дa

ЕИБ је поставио
додатне услове за
почетак реализације
кредита, који су
испуњени почетком
2022. године, тако да
у 2021. години није
усвојена Уредба о
утврђивању
Програма за доделу
инвестиционих
кредита из кредитне
линије ЕИБ.
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5.ПК.6

Подршка индустријском
развоју

Подржана конкурентност
индустрије Републике
Србије

01

167.800.000,00
РСД

5.ПК.7

Подстицаји за набавку
електронских фискалних
уређаја

Кроз Програм финансијске
подршке обвезницима
фискализације за
усклађивање пословања са
законом којим се уређује
фисклаизација укупно је
реализовано
4.170.998.234,40 РСД и
подржано 119 665
привредних субјеката.

01

4.170.998.234,40
РСД

Стратегијa
индустријске
политике
Републике
Србије од 2021.
до 2030. године
(„Службени
гласник РС”,
бр. 35/20)
Стратегија за
подршку
развоја малих и
средњих
предузећа,
предузетништва
и
конкурентности
за период од
2015. до 2020

Дa

/

Дa

За спровођење
пројекта Подстицаји
за набавку
електронских
фискалних уређаја
пренето је
6.000.000.000,00 РСД
Управи за трезор, од
чега је реализовано
4.170.998.234,40 РСД

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

2. Министар

Бранислав Недимовић

3. Делокруг

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе који се
односе на: стратегију и политику развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије; подстицаје у
области прехрамбене индустрије; анализу производње и тржишта пољопривредних производа;
билансе пољопривредно-прехрамбених производа и систем робних резерви основних
пољопривредно-прехрамбених производа; уређење заједничког тржишта, мере тржишно-ценовне
политике, структурне политике и земљишне политике у пољопривреди; мере подстицаја за
унапређење пољопривредне производње; предлагање системских решења и мера заштите при увозу
пољопривредних и прехрамбених производа; заштиту и коришћење пољопривредног земљишта;
производњу аграрних инпута за пољопривредну и прехрамбену индустрију, производњу и промет
алкохолних и безалкохолних пића, етанола, дувана и производа од дувана и прехрамбених
производа; контролу квалитета пољопривредних производа и прехрамбених производа, вина,
алкохолних и безалкохолних пића, воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних нектара,
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воћних сокова у праху, минералних вода, етанола, дувана и производа од дувана у унутрашњем и
спољном промету; рурални развој; земљорадничко задругарство; стручне пољопривредне службе;
систем тржишних информација у пољопривреди; производњу, цертификацију и контролу
квалитета и промета семена и садног материјала; признавање и заштиту сорти биља и раса домаћих
животиња; очување и одрживо коришћење биљних и животињских генетичких ресурса за храну и
пољопривреду; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства
који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других
облика развојне помоћи; инспекцијски надзор у области пољопривреде, као и друге послове
одређене законом.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља и послове државне управе који
се односе на: управљање пољопривредним земљиштем у државној својини; успостављање и вођење
информационог система о пољопривредном земљишту у Републици Србији; додељивање средстава
за извођење радова и праћење реализације годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у Републици Србији; праћење израде Пољопривредне основе
Републике Србије и њено остваривање; вођење регистра пољопривредних основа јединица локалне
самоуправе, као и друге послове одређене законом.
Управа за ветерину, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: здравствену
заштиту животиња; ветеринарско-санитарну контролу у производњи и у унутрашњем и спољном
промету животиња, споредних производа животињског порекла, репродуктивног материјала и
других организама и предмета којима се може пренети заразна болест, хране за животиње и
компоненти за производњу хране за животиње; регистрацију, односно одобравање и контролу рада
објеката за производњу намирница животињског порекла (кланице, млекаре и др.); регистрацију,
односно одобравање и контролу објеката за производњу хране за животиње и нешкодљиво
уклањање лешева и споредних производа животињског порекла, као и објеката за њихову прераду;
контролу производње и унутрашњи и спољни промет лекова и биолошких средстава за употребу у
ветерини, као и друге послове одређене законом.
Управа за заштиту биља, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: заштиту биља
од заразних болести и штеточина; контролу средстава за заштиту биља и ђубрива у производњи,
унутрашњем и спољном промету; контролу примене средстава за заштиту биља; производњу и
регистрацију средстава за заштиту биља и исхрану биља; утврђивање испуњености услова, процену
ризика и спровођење мера контроле везаних за биолошку сигурност код ограничене употребе,
увођења у производњу, стављање у промет и увоз генетички модификованих организама;
фитосанитарни надзор и инспекцију у унутрашњем и спољном промету биља, семена и садног
материјала, као и друге послове одређене законом.
Републичка дирекција за воде, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: политику
водопривреде; вишенаменско коришћење вода; водоснабдевање, изузев дистрибуције воде;
заштиту од вода; спровођење мера заштите вода и планску рационализацију потрошње воде;
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уређење водних режима; праћење и одржавање режима вода који чине и пресецају границу
Републике Србије; инспекцијски надзор у области водопривреде, као и друге послове одређене
законом.
Управа за шуме, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: политику
шумарства; очување шума; унапређење и коришћење шума и дивљачи; спровођење мера заштите
шума и дивљачи; контролу семена и садног материјала у шумарству; инспекцијски надзор у
области шумарства и ловства, као и друге послове одређене законом.
Управа за аграрна плаћања образована је Законом о пољопривреди и руралном развоју „(„Службени
гласник РС“, број 41/09 обавља следеће послове: врши избор поступака у складу са критеријумима,
механизмима и правилима утврђеним прописима за доделу подстицаја; расписује конкурс за доделу
подстицаја; објављује јавни позив за подношење пријава за остваривање права на подстицаје са
условима за коришћење права на подстицаје; проверава испуњеност услова за одобравање и
исплату средстава по захтеву за остваривање права на подстицај у складу са прописима и условима
на конкурсу и где је то потребно и по правилима јавних набавки; припрема уговор о коришћењу
подстицаја између Управе и корисника средстава подстицаја; одлучује о праву на подстицаје; врши
исплату на основу оствареног права на подстицај; спроводи поступак за повраћај средстава у
случају неиспуњења обавеза од стране корисника или неосноване исплате средстава; врши
административну контролу и контролу на лицу места; успоставља и води рачуноводствено
евидентирање обавеза и исплата; спроводи програме међународних подстицаја пољопривредне
политике у Републици Србији; води Регистар пољопривредних газдинстава; врши независну
интерну ревизију; доставља извештаје и анализе министру; обавља друге послове, у складу са
законом.
Управа за пољопривредно земљиште образована је Законом о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, број 62/06) и обавља послове државне управе који се односе на:
управљање пољопривредним земљиштем у државној својини; инспекцијске и стручне послове из
области пољопривредног земљишта; успостављање и вођење информационог система о
пољопривредном земљишту Републике Србије; додељивање средстава за извођење радова и прати
реализацију годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за
Републику Србију; остваривање међународне сарадње у области заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта; праћење израде Пољопривредне основе Републике и њено
остваривање; вођење регистра пољопривредних основа јединица локалних самоуправа; обавља и
друге послове из области планирања, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.
Дирекција за националне референтне лабораторије образована је Законом о безбедности хране
(„Службени гласник РС“, број 41/09) обавља послове у области безбедности хране, контроле
квалитета и безбедности млека и испитивања забрањених, недозвољених, штетних и непожељних
супстанци у храни и храни за животиње, здравља биља, семена и садног материјала и банке биљних
гена.
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4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

Управа за ветерину, Управа за заштиту биља, Управа за шуме, Управа за аграрна плаћања, Управа
за пољопривредно земљиште, Републичка дирекција за воде и Дирекција за националне
референтне лабораторије

НАРАТИВ
У извештајном периоду у области пољопривредне политике, припремaне су анализе и информације у оквиру активности који се односе на праћење домаће и светске производње,
прераде, потрошње, кретања цена, трговине пољопривредно-прехрамбеним производима и анализе ефеката утицаја промене климе на сектор пољопривреде. Извршене су анализе
у области ратарске, сточарске, повртарске, воћарске, виноградарске и винарске производње, прераде пољопривредних производа, алкохолних пића и етанола, органске
производње, и утицаја пољопривредне производње на промене климе, као и активности везане за политику квалитета пољопривредних и прехрамбених производа, које су
послужиле као основ за предлог мера пољопривредне политике у 2021. години.
Извршена је оцена и припремљен предлог мера пољопривредне политике, а у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и средствима опредељеним
Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину. Израђен је и објављен Извештај о стању у пољопривреди за 2020. годину (Зелена књига 2020). Услед епидемије COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2 континуирано су се прикупљали подаци и спроводиле анализе o тржишту пољопривредно прехрамбених производа и предлагале мере и активности
за ублажавање последица.
Континуирано су се прикупљали подаци и спроводиле анализе из система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима у Републици Србији (FADN) и система
тржишних информација у пољопривреди (СТИПС).
Током 2021. године, министарство је наставило са имплементацијом новог система ознака географског порекла вина по PDO/PGI (Protected Designation of Origin/Protected
Geographical Indication) систему Европске уније, тј. у складу са Уредбом (ЕУ) 1308/2013. Министарство је у овом периоду имало интезивне активности у овој области што је
резултирало регистровањем једне нове ознаке заштићеног географског порекла и усвајањем измене и допуне спецификације производа за три већ признате ознаке. Такође,
наставило се са спровођењем процедуре контроле испуњености услова за коришћење ознака географског порекла и издавања евиденционих маркица, што доприноси даљем
учвршћивању поверења потрошача. Интезивно се радило на прикупљању података о произвођачима вина, производњи и залихама и вина и њиховом уносу у винарски део софтвера
Виноградарског регистра, што значајно унапређује систем вођења података о производњи грожђа и вина, а што је од великог значаја за даљи развој сектора виноградарства и
винарства. Надограђен је софтвер Виноградарског регистра графичким подацима.
Настављен је рад на унапређењу пoлитикe квaлитeтa пољопривредних и прехрамбених производа, тако да је у 2021. години 46 пољопривредних и прехрамбених производа (осим
вина и јаких алкохолних пића) са регистрованом ознаком географског порекла и 9 производа означених националном oзнaком вишeг квaлитeтa „Српски квалитет”. Континуирано
се спроводила процедура овлашћивања сертификационих тела за спровођење контроле квалитета и посебних својстaва производа са ознакама географског порекла, одобравања
Плана контроле квалитета и посебних својстава пољопривредних и прехрамбрених производа са ознакама географског порекла и издавања контролних маркица, овлашћивање
контролних организација за обављање послова контроле и сертификације органских производа, као и активности везане за промоцију производа са ознакама географског порекла
и органских производа. Уз подршку Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО) почела је реализација пројекта ,,Подршка органској пољопривреди,,
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TCP/SRB/3804, који има за циљ даљу хармонизацију законодавног оквира за органску производњу са прописима ЕУ и развој органске сточарске производње у Јужној и источној
Србији.
У складу са Законом о јаким алкохолним пићима („Службени гласник РС“, број 92/15), као и Правилником о садржини и начину вођења регистра произвођача јаких алкохолних
пића, обрасцу захтева за упис у регистар и обрасцу годишњег извештаја („Службени гласник РС“, број 110/16 и 99/21), води се регистар јаких алкохолних пића. У регистру се, у
2021. години, налази 864 произвођача јаких алкохолних пића, а то је 121 произвођач више у односу на стање на крају 2020. године. Све више произвођача јаких алкохолних пића
на овај начин прелазе у легалне токове производње и постају предмет контроле.
У сарадњи са Програмом УН за развој, реализује се пројекат под називом: „Унапређење средњерочног и дугорочног планирања мера прилагођавања на измењене климатске
услове у Републици Србији (NAP GCF)“, који финансира Зелени климатски фонд. Пројекат има за циљ унапређење средњорочног и дугорочног планирања
прилагођавања/адаптације на измењене климатске услове у Републици Србији кроз израду Националног плана прилагођавања (НАП). Такође, заједно са Организацијом за храну
и пољопривреду / The Food and Agriculture Organization - FAO се спроводи пројекат „Јачање отпорности сектора пољопривреде на елементарне непогоде“. Свеобухватни циљ
пројекта је унапређење капацитета за смањење ризика од елементарних непогода и климатски отпорну пољопривреду у Републици Србији, како на националном, тако и на
локалном нивоу. Учешћем у Међуресорној радној групи за припрему, израду и спровођење Оквирног документа Републике Србије за издавање зелених обвезница на
међународном финансијском тржишту, делегирано је неколико „зелених“ пројеката из МПШВ. Сектор за пољопривредну политику, кроз Радну групу за имплементацију циљева
Декларације из Софије о Зеленој агенди за Западни Балкан, учествује у изради Акционог плана (AП) са мапама пута, с циљем постизања климатске неутралности до 2050. године.
У сегменту „Одржива пољопривреда“ су дефинисани захтеви, као и мере и активности које треба реализовати у постављеним роковима са циљем ублажавања и адаптације на
климатске промене.
Извршене су редовне анализе и праћење спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању у области пољопривреде, као и упоредна анализа шема Заједничке
пољопривредне политике (ЗПП) ЕУ и припрема плана усклађивања пољопривредне политике Републике Србије са ЗПП и правилима и принципима СТО, уз учешће у припреми
информација и платформи за преговоре и сарадњу на билатералном нивоу, са ЕУ и међународним организацијама.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је носилац преговора о приступању Републике Србије Европској унији за Поглавље 11 - Пољопривреда и рурални развој,
Поглавље 12 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања и Поглавље 13 – Рибарство, и интензивно ради на испуњавању свих обавеза које произилазе из процеса
преговора. У области пољопривреде су се у току 2021. године спроводили пројекти финансирани из претприступних фондова ЕУ (ИПА) који покривају области унапређења
управљања шумама у Србији, подршку ИПАРД оперативној структури, помоћ преговорима за Поглавља 11 и 12, као и побољшање здравља и добробити животиња. Такође, у
сарадњи са Министарством за европске интеграције и крајњим корисницима, у 2021. години је почео процес програмирања инструмента ИПА III односно програма за 2021. и
2022. годину. Такође зaкључeни су и рaтификoвaни мeђунaрoдни спoрaзуми, у склaду сa Зaкoнoм o зaкључивaњу и извршaвaњу мeђунaрoдних угoвoрa, a у циљу унaпрeђeњa
билaтeрaлнe сaрaдњe у oблaсти пoљoприврeдe сa зeмљaмa у рeгиoну и свeту.
У 2021. години након усвајања 4. измене ИПАРД II програма од стране Владе РС, расписана су три јавна позива за достављање захтева за остваривање права на ИПАРД
подстицаје. Шести позив за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (Мера 1) за изградњу и опремање објеката и куповину нове опреме, машина и
механизације (осим инвестиција у набавку нових трактора) објављен је 21. јуна, са укупно опредељеним средствима у износу од 54.949.999 EUR (допринос ЕУ 41.212.499 EUR).
У оквиру овог позива поднето је 369 захтева са укупним захтеваним износом за инвестицију од 114,1 милиона EUR и износом захтеване јавне подршке од 68,46 милиона EUR
(51,34 EUR допринос ЕУ и 17,12 милиона EUR национални допринос). Четврти позив за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних
производа и производа рибарства (Мера 3) расписан је 16. августа, са укупно опредељеним средствима у износу од 25.523.419 EUR, од чега је допринос ЕУ 19.142.564 EUR. У
оквиру овог позива поднето је 111 захтева са укупним захтеваним износом за инвестицију од 81,7 милиона EUR и износом захтеване јавне подршке од 40,87 милиона EUR (30,65
EUR допринос ЕУ и 10,22 милиона EUR национални допринос). Други позив за подношење захтева за инвестиције за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој
пословања (Мера 7) расписан је 23. септембра, са укупно опредељеним средствима у износу од 15.002.450 EUR, од чега је допринос ЕУ 11.251.837 EUR. У оквиру овог позива
поднето је 293 захтева са укупним захтеваним износом за инвестицију од 49,78 милиона EUR и износом захтеване јавне подршке од 32,36 милиона EUR (24,27 EUR допринос ЕУ
и 8,09 милиона EUR национални допринос).
Од почетка спровођења ИПАРД II програма до 31. децембра 2021. године расписано је дванаест јавних позива, од чега је шест позива расписано за Меру 1, четири позива за Меру
3 и два позива за Меру 7. Кроз дванаест спроведених јавних позива расписано је око 100% инвестиционог доприноса ЕУ, а 2.521 корисник поднео је захтев за подршку. Од
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укупног броја пристиглих захтева за Меру 1, Меру 3 и Меру 7, Управа за аграрна плаћања је донела 834 решења о одобравању предлога пројеката са укупним прихватљивим
трошковима у износу од 154,2 милиона ЕУР и износом јавне подршке од 88,1 милион ЕУР, при чему је допринос ЕУ 66,1 милион ЕУР.
Припремљен је ИПАРД III програм Републике Србије за период 2021 – 2027. године који је достављен Европској комисији у новембру 2021. на интерсекторске консултације,
након чега је коначна верзија програма достављена ЕК у јануару 2022. године. Одлуком Европске комисије број С(2022)1537 од 09. марта 2022. године, усвојен је ИПАРД III
програм Републике Србије за период 2021 – 2027. године. Финансијски допринос Европске уније за ИПАРД III програм повећан је у односу на претходни програмски период и
износи 288 милиона евра. Инвестиције које ће бити подржане ИПАРД III програмом односе се на набавку опреме и машина, изградњу и реконструкцију објеката. Крајњи циљ
ових улагања јесте, пре свега, достизање европских стандарда у области хигијене, безбедности хране, добробити животиња и заштите животне средине, оснаживање
пољопривредних произвођача за пласман производа на тржиште ЕУ, као и припрема за коришћење европских фондова који ће домаћим пољопривредним произвођачима и
прерађивачима бити доступни ступањем у чланство EУ.ИПАРД III програмом ће бити подржано седам мера и то:
Мера 1: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,
Мера 3: Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства,
Мера 4: Агро-еколошко-климатске мере и мера органске производње,
Мера 5: Спровођење локалних стратегија руралног развоја - LEADER приступ,
Мера 6: Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру,
Мера 7: Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања и
Мера 9: Техничка помоћ (подршка Управљачком телу у спровођењу ИПАРД програма).
У 2021. години приступило се изради Националног програма руралног развоја (НПРР)за период 2022-2024. године на иницијативу Сектора за рурални развој Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју и Законом о планском систему Републике Србије, а имајући у виду да је
истекао период важења за који је усвојен претходни Национални програм руралног развоја.
НПРР 2022–2024. године израђен је на основу предлога и закључака произашлих из широког консултативног процеса спроведеног током периода јун–октобaр 2021. године на
састанцима Радне групе за израду НПРР, чији су чланови били представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, релевентних института, асоцијација,
удружења и предстваника произвођача. Координацију активности на припреми овог документа спровео је Сектор за рурални развој.
Реализована је Уредбa о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2021. годину („Службени гласник РС“, број 30/21). Саветодавне послове
је обављало 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе са 207 саветодаваца. За саветодавне послове је опредељено 550.000.000,00 динара, а реализоване су следеће
активности: 219 демонстрационих огледа тј. „Дани поља“ и 4 изложбе стоке; остварена директна сарадња са 44.626 газдинстава (5.586 одабраних, 37.700 осталих, 1.140 FADN и
200 огледних газдинстава); остварена сарадња са 181 удружењем и 59 задруга, пружена помоћ у оснивању 6 нових задруга и једног удружења; реализоване 3.656 активности кроз
групни рад (976 предавања, 1.664 трибина, 668 радионица, 22 зимске школе и 326 обиласка огледних фарми) којим је присуствовало укупно 29.436 пољопривредних произвођача;
реализовано је 7.490 наступа у медијима (ТВ радио, портал, штампани медији). Пружена помоћ пољопривредним произвођачима у коришћењу подстицаја кроз израду преко 9.000
формулара и апликационих образаца.
У оквиру Сектора пољопривредне инспекције је у 2021. години је извршено је 19.687 контрола што је повећање у односу на 2020. годину када је извршено 10.622 контроле. У
континуитету се организују саветодавни састанци са субјектима у пословању храном у сарадњи са Привредном комором Србије, Регионалним привредним коморама, јединицама
локалне самоуправе, удружењима и групацијама произвођача (пекарство, млинарство, произвођачи уља, шећера, и други); Упознавање јавности и заинтересованих субјеката са
законском регулативом и изменама прописа из надлежности контроле Сектора пољопривредне инспекције; Пружање стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту;
Предузимање превентивних инспекцијских надзора.
Најзначајније активности Републичке дирекције за воде биле су усмерене на реализацију Програма управљања водама у 2021. години, пројекта „Управљање водама на сливу реке
Дрине у оквиру програма за Западни Балкан”, пројекта „Развој система за наводњавање - I фаза”, „Програм за отпорност и климатске промене и наводњавање у Србији - I фаза”,
пројекта „Интегрисани развој коридора реке Саве и Дрине применом вишефазног програмског приступа”, пројекта „Електрификацијa поља за наводњавање”, ИПА пројеката,
утврђивање годишњих накнада за воде у циљу обезбеђења потребних средстава за финансирање послова од општег интереса у области водопривреде, издавање водних аката у
циљу одржавања и унапређења водног режима и стицања права на коришћење и употребу вода, односно испуштања отпадних вода, издавање лиценци јавним предузећима,
383

односно другим правним лицама за обављање послова снабдевања водом за пиће системом јавног водовода и послова сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода
системом јaвне канализације, издавање лиценци за обављање делатности вађења речних наноса, издавање овлашћења правним лицама за испитивање квалитета отпадних вода и
за испитивање квалитета површинских и подземних вода, вршењe инспекцијског надзора у области водопривреде, израду студија и пројеката од значаја за водопривреду,
извршавање активности везаних за процес придруживања ЕУ, као и на извршавање послова који произлазе из међународне сарадње у области вода.
Управа за пољопривредно земљиште је у 2021. години дала сагласност на 145 годишњих програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, 258 сагласности на
одлуке о расписивању јавних огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини и 29 одобрења на инвестициона улагања (садња воћњака,
винограда, изградња система за наводњавање, пластеника и рибњака). Управа за пољопривредно земљиште је давала сагласности на одлуке о давању у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини и закључивала уговоре о закупу пољопривредног земљишта у државној својини. У агроекономској 2020/2021 години укупно је
било 20717 важећих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини за површину од 247.536,48 хектара земљишта у државној својини Републике Србије, а за
агроекономску 2020/2021 годину по основу закупа пољопривредног земљишта у државној својини по свим важећим уговорима о закупу остварена су средства у износу од
42.608.920,09 евра у динарској противвредности. Управа за пољопривредно земљиште је у 2021. години спровела конкурс за доделу средстава за заштиту, уређење и коришћење
пољопривредног земљишта, а по основу донетих уредби Владе Републике Србије исплатила средства по том основу у укупном износу од 230.381.913,78 динара. Управа за
пољопривредно земљиште се у 2021. години изјашњавала у предметима поводом судских и управних поступака и спорова ради заштите имовинско-правних интереса Републике
Србије и иницирала покретање одговарајућих управних поступака ради уписа права државне својине Републике Србије пред надлежним службама за катастар непокретности, а
такође је иницирала покретање одговарајућих поступака против бесправних корисника пољопривредног земљишта у државној својини и предузимала друге радње, мере и
активности у оквиру своје надлежности.
Управa за шуме je на основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у 2021. години („Службени гласник РС”
бр. 24/21 и 109/21), расписала 3 конкурса у току 2021. године и реализовала субвенцијске мере за унапређење шумарства кроз финансирање изградње шумске инфраструктуре,
пошумљавања, заштите и неге шума, производње шумског семена и садног материјала, такође су финансирани пројекати едукације и промоције као и развојно - истраживачки
пројекти значајни за развој и унапређење шумарства. Такође, из средстава Управе за шуме финансиране су специјализоване услуге као што су: стручно саветодавни послови у
приватним шумама, дијагнозно-прогнозна служба (ИДП), праћење утицаја прекограничног загађења (ICP), контрола производње и здравствени преглед расадника, вођење базе
података, услуге пријема радова на пошумљавању и премеру шума.
У складу са Закључком о усвајању Програма расподеле и коришћења средстава за Oдрживи развој и унапређење ловства за субвенције у области ловства за 2021. годину расписан
је Конкурс за расподелу средстава за Oдрживи развој и унапређење ловства за субвенције у области ловства за 2021. годину и закључено је 170 уговора са корисницима средстава
путем којих су субвенционисане следеће мере: набавка 178 грла јеленске дивљачи за потребе насељавања, набавка 26 грла дивокозе за потребе насељавања, изградња
прихватилишта и узгајалишта, набавка фазанске дивљачи, хране за дивљач, опреме за мониторинг, 36 теренских возила као и истраживачки пројекти значајни за унапређење
стања дивљачи и њихових станишта.
У склопу редовних активности Управе за шуме донета су решења о сагласности на планска документа газдовања шумама (134), сагласности на планска документа газдовања
ловиштем (120), сагласности за промену намене шуме и шумског земљишта (104), решења о утврђивању висине накнаде за промену намене шуме и шумског земљишта (36),
уверења о пореклу репродуктивног материјала шумског дрвећа које потиче од извора семена или семенске сатојине (103), уверења о признатом полазном материјалу (10), уверења
о пореклу репродуктивног материјала шумског дрвећа које потиче од клонова или клонских смеша (117), решењa о регистрацији шумских и расадника украсног дрвећа и жбуња,
као и пререгистарцији и брисању расадника (54).
У оквиру Поглавља 27 урађени су извештаји о напретку у делу који се односи на обавезе преузимања и импелементације Директиве о дрвету (EUTR) и FLEGT. У оквиру Twinning
пројекта „Improvement of forest management in Serbia as a contribution to climate change adaptation and mitigation“ који је започет 11. јануара 2021. године, организована је почетна
конференција и реализовано неколико мисија по свим компонентама. Урађен је нацрт мапе пута за израду Програма развоја шумарства РС, затим анализа система субвенција у
шумарству и анализа законодавног оквира у вези имплементације Директиве ЕУ о дрвету (EUTR). Представници Управе за шуме учествовали су на министарскoj конференцији
„Bonn Challengeˮ - рестаурација шумских предела и борба против дезертификације. У 2021. години републичка шумарска ловна инспекција је извршила укупно 4.288 контрола,
поднето је 1.320 захтева за покретање прекршајног поступка, 18 пријава за привредни преступ и 36 кривичних пријава. У 2021. години 1.139 прекршајних поступака окончано је
изрицањем казни, а изречена је новчана казна у укупном износу од 11.277.000,00 динара и трајно је одузето 5.591m² дрвета.
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У оквиру Управе за ветерину настављена је реализација пројекта техничке помоћи „Јачање система здравља и добробити животиња“ који је финансиран из ИПА фондова и који
ће помоћи у усаглашавању и припреми за потпуну примену правних тековина ЕУ у области здравља и добробити животиња, као у решавању питања збрињавања напуштених
паса.У току 2021. године издато је: 6390 решења за одобравање објеката за држање, узгој и промет животиња, производњу хране животињског порекла, хране за животиње,
производа животињског порекла, споредних производа животињског порекла, објеката ветеринарске делатности, одобравање објеката за извоз; као и 112 решења о одобрењу
спровођења огледа на животињама. Овлашћено је 90 ветеринарских станица и 120 за обављање поједининих стручних послова ветеринарске инспекције за ветеринарско-санитарни
преглед животиња одређених за клање, меса и производа животињског порекла пре стављања у промет.Усаглашено је 85 сертификата. Издато је 6.042 решења о условима увоза
и провоза и 448 решењe о условима и трајању карантина за увезене животиње.Гранична ветеринарска инспекција је у току 2021. године обавила 40.484 прегледа пошиљки при
увозу и 16.539 у транзиту. Донето је 10 решења о забрани увоза и 149 решења о забрани провоза.Ветеринарска инспекција је извршила 111.511 инспекцијских надзора према
надзираним субјектима - на линији клања прегледано је 169.395 говеда, 2.245.994 свиња, 172.556 оваца и коза, 143 коња и 549.340.180 живине. Издате су 41.142 међународне
ветеринарске потврде – сертификати. Као резултат службене контроле повучено је из промета - 893.574 килограма хране животињског порекла и 2.793 килограма хране за
животиње. Поднето је 3.540 прекршајних пријава, 13 пријава за привредне преступе и 37 кривичних пријава.
У Управи за заштиту биља у области здравља биља и биљног карантина урађено je: 150 решења о упису у Фиторегистар; 57 решења о испуњености услова за топлотно третирање
дрвеног материјала за паковање; 6 одобрења за увоз биља у научноистраживачке сврхе; 52 анекса уговора са овлашћеним лабораторијама за спровођење програма мера и 79
решења за исплату по анексима; оверено и задужено је 47.920 фитосанитарних сертификата; 197 одговора странкама у вези фитосанитарних услова за увоз и извоз; 13 мишљења.
У области средстава за заштиту и исхрану биља донето је 1.366 решења у области средстава за заштиту биља и 538 решења у области средстава за исхрану биља. У области семена
и садног материјала донето је 130 решењa у вези уписа у Регистар произвођача семена, расада, мицелија јестивих и лековитих гљива, 59 решења у вези уписа у Регистар
произвођача садног материјала воћака винове лозе и хмеља. Oбрађено je 1.801 уверења о признавању семенског усева, 13.580 сертификата о производњи садног материјала, 202
решења о препакивању семена. Урађено је 75 сагласности (решења) о производњи семена за домаћег наручиоца, 94 решења и 188 дописа у вези гајења конопље, 32 сагласности
за увоз семена у огледне сврхе, четири решења за гајење семена у поступку признавања, три сагласности везано за увоз препарата и третирање семена. У области признавања
пољопривредних сорти, у Регистар сорти пољопривредног биља, уписанe су 424 нове сорте, а брисано је 180 сорти. Послато је 173 захтева за достављање DUS извештаја из земаља
чланица UPOV и урађено је 140 DUS извештаја са техничким упитницима за сорте испитиване у Републици Србији. Издато je 256 решења за увоз узорака семена или садног
материјала. Закључено је 17 уговора за испитивање сорти на огледном пољу и 9 уговора за испитивање сорти у лабораторији. У вези заштите права оплемењивача биљних сорти,
урађен је пријем, провера документације и стављање у поступак 72 захтева за додељивање права оплемењивача биљних сорти; донето је 8 решења о престанку заштите сорти по
изјави носиоца права, једно решење о укидању права оплемењивача, један захтев за промену имена оплемењивача биљних сорти, донето је решење о преносу права оплемењивача
и решење о обустави поступка за додељивање права оплемењивача; послато је 70 захтева за достављање DUS извештаја надлежним институцијама из земаља чланица UPOV. У
вези међународне сардње у фитосанитарној области израђени су прилози за билатералну сарадњу са 31 државом, дато је 12 мишљења на међународне документе у фитосанитарној
области. Фитосанитарна инспекција је извршила укупно 13.137 контрола из свих области надзора, донето је укупно 870 решења, 7.097 Фитосертификат-уверења за промет
пошиљака биља на териоторији АП Косово и Метохија, 3.216 уверења и сертификата о производњи, поднето је и 139 захтева за покретање прекршајног поступка, три пријаве за
привредни преступ и узето укупно 5.451 узорак. Гранична фитосанитарна инспекција је извршила преглед 89.295 пошиљака у увозу, укупан број узетих узорака 16.155, одређено
је укупно 342 мере, од чега 305 забране увоза и враћања пошиљки, 32 уништавања пошиљки и 5 третирања пошиљки. Приликом контроле безбедности пошиљака хране биљног
порекла, мешовите хране и хране за животиње биљног порекла на местима царињења обрађено је 53.084 захтева за увоз, узето је 7.221 узорак, донето је 53 решења о забрани увоза
и оверено је 2.949 захтева за пошиљке из увоза без комерцијалне вредности.
Дирекција за националне референтне лабораторије у 2021. години, вршила је редовне активности испитивања биљног и садног материјала, узорака хране из годишњег програма
пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2021. годину, а по налогу фитосанитарних инспектора; анализе сировог млека од разних прерађивача млека и млечних
производа. Такође спровођене су редовне активности везане за одржавање обима акредитације, управљање и унапређење система менаџмента и спровођења добре лабораторијске
праксе. У децембру 2021. је спроведено четврто редовно надзорно оцењивање од стране Акредитационог тела Србије, без утврђених неусаглашености и забринутости на нивоу
свих акредитованих лабораторија Дирекције за националне референтне лабораторије.
Управа за аграрана плаћања и поред тешких услова пословања у оквирима пандемије изазване вирисом COVID-19, је обезбедила континуирано одобравање и исплату
подстицаја пољопривредницима у Републици Србији. У току 2021. године, овој управи, поднето је преко 120.000 захтева за исплат у подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју. Извршена је исплата подстицаја на основу 148.287 донетих решења (од чега 85.499 решења је донето по захтевима поднетим у 2021. години). Укупано
је исплаћено 40.616.875.673,80 динара подстицајних средстава. У оквиру ИПАРД Програма, током 2021. године, Управи за аграрна плаћања поднето је 775 ИПАРД захтева (369
захтева за Меру 1, 111 захтева за Меру 3 и 295 захтева за Меру 7). Извршена је исплата ИПАРД подстицаја, у укупном износу од 16.151.087 ЕУР.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.

1.

Назив акта

I
Закон о уређењу тржишта
пољопривредних производа
(АП)(ЕРП)

2.

Закон о изменама и допунама
Закона о пољопривреди и
руралном развоју (АП)

3.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о водама

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
67/21
2. јул

Опис

Статус

II
Дефинише се нaчин и
мeрe урeђeњa тржиштa у
пojeдиним сeктoримa
пoљoприврeдних
прoизвoдa, услови зa
aктивирaњe пojeдиних
мeрa урeђeњa тржиштa,
кoрисници у спровођењу
нaвeдeних мeрa, њихoвa
кoнтрoлa, тe упрaвни и
инспeкциjски нaдзoр
Дефинише се законски
основ за ИПАРД
меру:Техничка помоћ и
као и уређење поступка
спровођења ИПАРД
мера

III
Народна
скупштина
усвојила

Народна
скупштина
усвојила

114/21
30. новембар

Усклађивање са
одредбама Закона о
инспекцијском надзору
(„Службени гласник
РС”, бр. 36/15, 44/18 др. закон и 95/18),
Закона о општем
управном поступку
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/16 и 95/18 аутентично тумачење),
Закона о прекршајима
(„Службени гласник
РС”, бр. 65/13, 13/16 и

/

/

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа
ЈК или ЈР

Образложење

ДA

VII
ЈР

VII
/

Стратегија
пољопривреде
и руралног
развоја
Републике
Србије за
период 20142024. године
/НПАА

ДA

ЈР

/

Стратегија
управљања
водама на
територији
Републике
Србије до 2034.
године

Да

/

Председник Републике
Србије донео је 22. јула
2021. године Одлуку о
враћању Народној
скупштини изгласани Закон
о изменама и допунама
Закона о водама на поновно
одлучивање број КПРС 135, а Закључком Владе 05
Број: 011-7018/2021 од 23.
јула 2021. године повучен
је из скупштинске
процедуре

V
Стратегија
пољопривреде
и руралног
развоја
Републике
Србије за
период 20142024. године
/НПАА
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4.

Предлог закона о шемама
квалитета за пољопривредне и
прехрамбене производе
(АП)(ЕРП)

5.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о сточарству
(АП)

98/16 - УС) и Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16 - др.
закон, 108/16, 113/17 и
95/18)
Уређују се шеме
квалитета за
пољопривредне и
прехрамбене производе,
врсте ознака, начин
стицања и поступак
заштите ознака
географског порекла и
ознаке- гарантовано
традиционални
специјалитет на
националном нивоу, као
и на нивоу Европске
уније. Дефинише се
право коришћења
ознаке, службена
контрола производа и
њихових назива
регистрованих ознаком
географског порекла и
употреба добровољних и
националних ознака
квалитета, као и
поступак овлашћивања
сертификационих тела и
поступак контроле
усклађености производа
са спецификацијом
Прoписуjу се циљеви у
сточарству, субјекти у
сточарству, одгајивачки
циљеви и спровођење
одгајивачких програма,
гајење домаћих
животиња, као и друга
питања од значаја за
сточарство

/

/

/

/

Стратегија
пољопривреде
и руралног
развоја
Републике
Србије за
период 20142024. године
/НПАА

Да

ЈР

Није урађена измена Законa
о министарствима („Сл.
гласник РС“, бр. 128/20) у
делу који се тиче
надлежности над ознакама
географског порекла за
пољопривредне и
прехрамбене производе,
што би дало правни основ
за доношење овог закона.
Наиме у складу са Законом
о министарствима, Завод за
интелектуалну својину
обавља стручне послове и
послове државне управе
који се односе на ознакe
географског порекла,
укључујући и oзнaке
гeoгрaфскoг пoрeклa зa
пoљoприврeднe и
прeхрaмбeнe прoизвoдe

Стратегија
пољопривреде
и руралног
развоја
Републике
Србије за
период 20142024. године

Да

ЈР

Због одлагања примене
Заједничке политике у
области рибарства ЕУ и
недоношења ЕУ
имплементационих прописа
са којима се усклађују
одредбе Закона
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6.

Предлог закона о комасацији
(ЕРП)

7.

Предлог Закона о
пољопривредном земљишту
((ЕРП)

8.

Предлог Закона о изменама и
допунама Закона о
ветеринарству (ЈР)

Уређује се комасација
пољопривредног
земљишта, као процес
интегрисане регулације
пољопривредног
земљишта, власничке
структуре, укрупњавања
поседа и уређења
инфраструктуре на
територији Републике
Србије са циљем
побољшања имовинске
структуре, услова
пољопривредне
производње и општег
уређења руралног
подручја
Уређује се планирање,
заштита, уређење и
коришћење
пољопривредног
земљишта, располагање
пољопривредним
земљиштем, евиденције
и надзор над
спровођењем овог
закона, казнене,
прелазне и завршне
одредбе и друга питања
од значаја за заштиту,
уређење и коришћење
пољопривредног
земљишта као добра од
општег интереса
Врши се усаглашавање
са правним тековинама
ЕУ

/

/

/

Стратегија
пољопривреде
и руралног
развоја
Републике
Србије за
период 20142024. године

Да

ЈР

Нацрт Закона о комасацији
је припремљен, а рок за
упућивање истог Влади је
померен за четврти квартал
2022. године, имајући у
виду сложеност прописа

/

/

Стратегија
пољопривреде
и руралног
развоја
Републике
Србије за
период 20142024. године

Да

ЈР

Нацрт Закона о
пољопривредном
земљишту је припремљен, а
рок за упућивање истог
Влади је померен за
четврти квартал 2022.
године, имајући у виду
сложеност прописа

Стратегија
пољопривреде
и руралног
развоја
Републике
Србије за
период 20142024. године

Да

ЈР

Рок за упућивање истог
Влади је померен за
четврти квартал 2022.
године имајући у виду да је
исто предвиђено у нацрту
Стратегије и Акционог
плана за преношење,
спровођење и делотворну и
ефикасну примену правних
тековина ЕУ у Поглављу 12
- Безбедност хране,

/
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9.

Предлог закона о вину и
другим производима од
грожђа и вина (ЈР)(АП)

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

/

/

Стратегија
пољопривреде
и руралног
развоја
Републике
Србије за
период 20142024. године
/НПАА

Да

ЈР

ветеринарска и
фитосанитарна питања
Последице епидемије
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2,
недостатак људских
капацитета као и додатне
консултације у вези
предложених промена са
члановима Радне групе која
је формирана за рад на овом
Закону и осталим
заинтересованим лицима су
одложиле усвојање Закона
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10.

Предлог закона о органској
производњи (АП)(ЕРП)

Прописују се методе
органске биљне и
сточарске производње,
циљеви и начела
органске производње,
услови за овлашћивање
контролних
организација, контрола
и сертификација у
органској производњи,
прерада, обележавање,
складиштење, превоз,
промет, увоз и извоз
органских производа,
као и друга питања од
значаја за органску
производњу

/

/

Стратегија
пољопривреде
и руралног
развоја
Републике
Србије за
период 20142024. године
/НПАА

Да

ЈР

Примена регулативе за
органску производњу ЕУ
848/2018 која је требала да
почне 1. jануара 2021.
године померена је за
годину дана. Такође многа
делегирана акта још увек су
у фази доношења, и очекује
се да све буде
комплетирано до краја
2022. године. Из тога
разлога померен је за
годину дана рок за
доношење Предлога закона
о органској производњи

11.

Предлог закона о
професионалном
пољопривреднику (ЈР)

Регулише се питање
статуса и третмана
пољопривредника у
складу са њиховим
економским
могућностима. На
основу критеријума
утврђених у овом закону
треба да се изврши
економска
класификација
газдинстава, односно
носилаца газдинстава.
Основни циљ је да се на
основу такве
класификације у
осталим законима уреде
права и обавезе
пољопривредника у
погледу опорезивања
њихове делатности,
третмана у погледу
ПИО, ко и остваривања
права на подстицаје и
друге видове подршке и
помоћи

/

/

Стратегија
пољопривреде
и руралног
развоја
Републике
Србије за
период 20142024. године

Да

ЈР

У току израде Нацрта овог
закона закључено је да
решења до којих се у току
израде дошло треба
додатно проширити и
ускладити са другим
законима јер није могуће
само кроз овај закон
уредити сва питања око
статуса професионалног
пољопровредника. У том
смислу у току израде
Нацрта закона дошло је до
промена састава радне
групе, како би се укључила
и друга лица која имају
компетенције из области у
којима је потребно
извршити усклађивања
појединих питања.
Проблематика коју уређује
овај закон задире у
проблематику Закона о
привредним друштвима,
Закона о раду, Закона о
трговини, Закона о
безбедности хране из ког
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12.

Предлог закона о
потврђивању Меморандума о
разумевању између
Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Републике Србије и
Министарства пољопривреде
Републике Либана о сарадњи
у области пољопривреде

Потврђује се
Меморандум о
разумевању између
Министарства
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде Републике
Србије и Министарства
пољопривреде
Републике Либана о
сарадњи у области
пољопривреде

/

/

Стратегија
пољопривреде
и руралног
развоја
Републике
Србије за
период 20142024. године

Да

/

13.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о
безбедности хране

/

/

Стратегија
пољопривреде
и руралног
развоја
Републике
Србије за
период 20142024.
године/НПАА

Да

/

14.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју (АП)

Унапређење начина рада
Дирекције за
националне референтне
лабораторије, у циљу
омогућавања
ефикаснијег начина
запошљавања стручног
кадра и стварања
претпоставки да ДНРЛ,
у случају потребе, буде
на располагању
здравственом систему
Републике Србије,
нарочито у ситуацијама
ванредног стања,
епидемија и
елементарних непогода
Утврђују се услови за
плаћање премије за
млеко према квалитету и
за успостављање
подршке у сточарству по
грлу у складу са ЗПП

/

/

Стратегија
пољопривреде
и руралног
развоја
Републике
Србије за
период 20142024.
године/НПАА

Да

ЈР

разлога је неопходно да се
уреде нека од претходних
питања кроз иземене и
допуне ових закона
Услед околности везаних за
одржавање Самита
Несврстаних и
потписивања већег броја
споразума, као и појачаних
дипломатских активности
са Афричким земљама, које
су резултирале такође
потписивањем већег броја
споразума и спровођења
свих неопходних
процедура, припрема
Нацрта закона одложена за
други квартал 2022. године.
Измена закона је планирана
у циљу усаглашавања за
прописима ЕУ у оквиру
Поглавља 12- Безбедност
хране, ветеринарска и
фитосанитарна питања

Одложена је примена ЗПП
за 2023. годину и нису
донете ЕУ
имплементациони прописи
са којима се усклађују
одредбе Закона
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1.

2.

Назив акта

I
1 Уредба о утврђивању Програма
управљања водама у 2021. години

Уредба о изменама Уредбе о
расподели подстицаја у
пољопривреди и руралном
развоју за 2021. годину (АП)

Правни основ

Опис

II
Члан 42. став 3.
Закона о водама
(„Службени гласник
РС”, бр. 30/10, 93/12,
101/16, 95/18 и 95/18 др. закон) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 4. став 1. Закона
о подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС“, бр. 10/13, 142/14,
103/15, 101/16), члан
8. Закона о буџету
Републике Србије за
2021. годину
(,,Службени гласник
РС”, број 149/20) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14-

III
Утврђују се послови од
општег интереса у
управљању водама који ће се
финансирати у 2021. години,
као и износ средстава за
обављање тих послова

Дефинишу се обим
средстава, врсте и
максимални износи
подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју за 2021.
годину

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
11/21
12. фебруар

15/21
19. фебруар

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
Стратегија
управљања
водама на
територији
Републике
Србије до 2034.
године

VI
Да

VII
/

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

Не

Услед потребе
текуће прерасподеле
буџетских средстава
за подстицаје у
пољопривреди и
руралном развоју, а
у циљу ефикасније
реализације плаћања

392

3.

Уредба о утврђивању Годишњег
програма мера за спровођење
одгајивачког програма за 2021.
годину (АП)

4.

Уредба о утврђивању
Средњорочног програма развоја
саветодавних послова у
пољопривреди за период од 2021.
до 2025. године

одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)
Члан 19. Закона о
сточарству
(„Службени гласник
РС„ бр1 41/09, 93/12
и 14/16), члан 4. став
1. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС”, бр. 10/13, 142/14,
103/15 и 101/16), члан
8. Закона о буџету
Републике Србије за
2021. годину
(„Службени гласник
РС”, 149/20) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05- испр.,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-одлука УС,
72/12, 7/14- одлука
УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 26. став 2.
Закона о обављању
саветодавних и
стручних послова у
области
пољопривреде
(„Службени гласник
РС„ број 30/10) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Регулише се одабир
приплодног материјала у
складу са одгајивачким
програмима, на који начин се
постиже повећање
производње по приплодном
грлу и подиже конкурентност

24/21
19. март

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

Да

/

Утврђују се средњорочни
циљеви развоја саветодавних
послова у пољопривреди,
начин и рокови за
остваривање наведених
циљева, очекивани резултати
и начин финансирања
саветодавних послова у
пољопривреди

24/21
19. март

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

Не

Законом о обављању
саветодавних и
стручних послова у
области
пољопривреде
прописано је да се
ради унапређења
саветодавних
послова у
пољопривреди,
односно ради
остваривања циљева
из закона доносе
плански документи,
односно
Средњорочни
програм и Годишњи
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5.

Уредба о класификацији и
поступку унапређења објеката за
сакупљање, прераду и
уништавање споредних
производа животињског порекла
и добијених производа

Члан 123. тачка 3.
Устава Републике
Србије, а у вези са
чланом 72. став 2.
Закона о
ветеринарсртву
(Службени гласник
РС" бр. 91/05, 30/10,
93/12 i 17/19 - др.
закон)

Уређује се класификација и
поступак унапређења
објеката за сакупљање,
прераду о уништавање
споредних производа
животињског порекла и
добијених производа, а у
циљу унапређења услова у
објектима

24/21
19. март

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

Не

6.

Уредба о утврђивању Годишњег
програма коришћења средстава за
одрживи развој и унапређење
шумарства у 2021. години

Члан 88. став 5.
Закона о шумама
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 30/10, 93/12,
89/15 и 95/18 - др.
закон), члан 8. Закона
о буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РСˮ, број
149/20) и члан 42.
став 1. Закона о

Утврђује се Годишњи
програм коришћења
средстава субвенција за
одрживи развој и унапређење
шумарства у 2021. години

24/21
19. март

Стратегија
развоја
шумарства
Републике
Србије

Да

програм, те да се
средњорочним
програмом утврђују
средњорочни
циљеви развоја
саветодавних
послова у
пољопривреди,
начин и рокови за
остваривање
наведених циљева,
очекивани резултати
и начин
финансирања
саветодавних
послова у
пољопривреди
Како би се испунило
Мерило 3 за
отварање ПГ 12,
односно Кластера 5,
било је неопходно
донети Уредбу којом
ће се извршити
класификација
објеката за
сакупљање, прераду
и уништавање
споредних
производа
животињског
порекла и добијених
производа
/
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7.

Уредба о утврђивању Годишњег
програма развоја саветодавних
послова у пољопривреди за 2021.
годину (АП)

8.

Уредба о изменама Уредбе о
расподели подстицаја у
пољопривреди и руралном
развоју за 2021. годину

Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05- испр.,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-одлука УС,
72/12, 7/14- одлука
УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 27. став 4
Закона о обављању
саветодавних и
стручних послова у
области
пољопривреде
(„Службени гласник
РС”, број 30/10), члан
4. став 1. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(,,Службени гласник
РС”, бр. 10/13, 142/14,
103/15 и 101/16), члан
8. Закона о буџету
Републике Србије за
2021. годину
(,,Службени гласник
РС”, број 149/20) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)
Члан 4. став 1. Закона
о подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС“, бр. 10/13, 142/14,
103/15, 101/16), члан
8. Закона о буџету

Утврђују се конкретне
активности које се односе на
обављање саветодавних
послова у пољопривреди,
подручја на којима се
обављају ти послови, рокови,
начин спровођења
активности, извори и
распоред коришћења
средстава као и начин
контроле спровођења овог
програма

30/21
26. март

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

Да

/

Дефинишу се обим
средстава, врсте и
максимални износи
подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју за 2021.
годину

32/21
2. април

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

Не

Услед потребе
текуће прерасподеле
буџетских средстава
за подстицаје у
пољопривреди и
руралном развоју, а
у циљу ефикасније
реализације плаћања
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9.

Уредба о утврђивању Програма
извођења радова на заштити,
уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта за
2021. годину

10. _ Уредба о утврђивању Годишњег
_ програма мониторинга статуса
_ вода у 2021. години (заједнички
_ предлог са Министaрством
_ заштите животне средине)

Републике Србије за
2021. годину
(,,Службени гласник
РС”, број 149/20) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)
Члан 14. став 2.
Закона о
пољопривредном
земљишту
("Службени гласник
РС", бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09,
112/15, 80/17 и 95/18 др. закон) члан 8.
Закона о буџету
Републике Србије за
2021.
годину(„Службени
гласник РСˮ, број
149/20) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05- испр.,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-одлука УС,
72/12, 7/14- одлука
УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 109. став 1.
Закона о водама
(„Службени гласник
РС”, бр. 30/10, 93/12,
101/16, 95/18 и 95/18 др. закон) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени

Утврђује се врста и обим
радова које треба извршити у
периоду за који се програм
доноси, динамика извођења
радова и улагања средстава

32/21
2. април

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

Да

/

Утврђује се Програм
мониторинга статуса
површинских и подземних
вода у 2021. години

34/21
6. април

Стратегија
управљања
водама на
територији
Републике
Србије до 2034.
године

Да

/
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11.

Уредба о одређивању
критеријума за доделу подстицаја
ради привлачења директних
улагања у аутоматизацију
постојећих капацитета у области
прехрамбене индустрије

12.

Уредба о изменама Уредбе о
расподели подстицаја у
пољопривреди и руралном
развоју за 2021. годину

гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан11. став 3 Закона
о улагањима
(,,Службени гласник
РС”, бр. 89/15 и
95/18), члан 8. Закона
о буџету Републике
Србије за 2021.
годину (,,Службени
гласник РС”, број
149/20 и 40/21) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05- испр.,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-одлука УС,
72/12, 7/14- одлука
УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 4. став 1. Закона
о подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС“, бр. 10/13, 142/14,
103/15, 101/16), члан
8. Закона о буџету
Републике Србије за
2021. годину
(,,Службени гласник
РС”, број 149/20 и
40/21) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14-

Ближе се уређују
критеријуми, услови и начин
привлачења директних
улагања у аутоматизацију
постојећих капацитета у
области прехрамбене
индустрије, као и вођење
евиденције о одобреним
подстицајима

46/21
7. мај

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

Не

Било је неопходно
уредити
критеријуме, услове
и начин привлачења
директних улагања у
аутоматизацију
постојећих
капацитета у области
прехрамбене
индустрије, као и
вођење евиденције о
одобреним
подстицајима

Дефинишу се обим
средстава, врсте и
максимални износи
подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју за 2021.
годину

46/21
7. мај

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

Не

Услед потребе
текуће прерасподеле
буџетских средстава
за подстицаје у
пољопривреди и
руралном развоју, а
у циљу ефикасније
реализације плаћања
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одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)
13.

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о утврђивању Програма
управљања водама у 2021. години

Члан 42. став 3.
Закона о водама
(„Службени гласник
РС”, бр. 30/10, 93/12,
101/16, 95/18 и 95/18 др. закон) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Утврђују се послови од
општег интереса у
управљању водама који ће се
финансирати у 2021. години,
као и износ средстава за
обављање тих послова

48/21
13. мај

Стратегија
управљања
водама на
територији
Републике
Србије до 2034.
године

Не

14.

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о расподели подстицаја у
пољопривреди и руралном
развоју за 2021. годину (АП)

Члан 4. став 1. Закона
о подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС“, бр. 10/13, 142/14,
103/15, 101/16), члан
8. Закона о буџету
Републике Србије за
2021. годину
(,,Службени гласник
РС”, бр. 149/20, 40/21
и 100/21) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени

Дефинишу се обим
средстава, врсте и
максимални износи
подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју за 2021.
годину

64/21
25. јун

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

Не

Извршено је
усклађивање
средстава за
финансирање
послова од општег
интереса у области
управљања водама у
2021. години са
апропријацијама које
су Законом о
изменама Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину одобрене
овом органу за
финансирање тих
послова у 2021.
години, и извршено
је усклађивање
износа са додатно
обезбеђеним
средствима за
послове уређења и
коришћења вода и
послове уређења
водотока и заштите
од штетног дејства
вода
Услед потребе
текуће прерасподеле
буџетских средстава
за подстицаје у
пољопривреди и
руралном развоју, а
у циљу ефикасније
реализације плаћања
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15.

Уредба о условима, начину и
поступку за давање
пољопривредног земљишта у
државној својини на коришћење у
непољопривредне сврхе

16.

Акциони план за спровођење
Стратегије управљања водама на
територији Републике Србије до
2034. године за период од 2021.
до 2023. године

гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05- испр.,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-одлука УС,
72/12, 7/14- одлука
УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 61а став 3.
Закона о
пољопривредном
земљишту
(„Службени гласник
РСˮ, бр.62/06, 65/08др. закон, 41/09,
112/15, 80/17 и 95/18д.закон) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, број
30/18)

Ближе се прописују услови,
начин и поступак за давање
пољопривредног земљишта у
државној својини на
коришћење у
непољопривредне сврхе), као
и критеријуми за утврђивање
висине накнаде за давање
државног пољопривредног
земљишта на коришћење.

69/21
9. јул

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

Не

Уредба је донета као
резултат потребе да
се регулише
поступак за давање
пољопривредног
земљишта у
државној својини на
коришћење у
непољопривредне
сврхе

Дефинишу се показатељи,
који поред праћења
реализације Стратегије
обезбеђују и хармонизацију
са активностима које су у
Европској унији релевантне
за области животне средине и
вода, специфични
индикатори, које је потребно
пратити на националном
нивоу и параметри којима се
унапређује статистика у
области вода. Такође се
дефинишу активности са
роковима и органима,
организацијама и јавним
предузећима надлежним за
реализацију тих активности,
за период важења Акционог
плана

79/21
6. август

Стратегија
управљања
водама на
територији
Републике
Србије до 2034.
године

Да

/

399

17.

Уредба о изменама Уредбе о
расподели подстицаја у
пољопривреди и руралном
развоју за 2021. годину (АП)

18.

Уредба о изменама Уредбе о
расподели подстицаја у
пољопривреди и руралном
развоју за 2021. годину (АП)

19.

Уредба о измени Уредбе о
утврђивању Годишњег програма

Члан 4. став 1. Закона
о подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС“, бр. 10/13, 142/14,
103/15, 101/16), члан
8. Закона о буџету
Републике Србије за
2021. годину
(,,Службени гласник
РС”, бр. 149/20 и
40/21) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)
Члан 4. став 1. Закона
о подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС“, бр. 10/13, 142/14,
103/15, 101/16), члан
8. Закона о буџету
Републике Србије за
2021. годину
(,,Службени гласник
РС”, бр. 149/20, 40/21
и 100/21) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05- испр.,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-одлука УС,
72/12, 7/14- одлука
УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 88. став 5.
Закона о шумама

Дефинишу се обим
средстава, врсте и
максимални износи
подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју за 2021.
годину

90/21
17. септембар

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

Не

Услед потребе
текуће прерасподеле
буџетских средстава
за подстицаје у
пољопривреди и
руралном развоју, а
у циљу ефикасније
реализације плаћања

Дефинишу се обим
средстава, врсте и
максимални износи
подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју за 2021.
годину

109/21
19. новембар

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

Не

Услед потребе
текуће прерасподеле
буџетских средстава
за подстицаје у
пољопривреди и
руралном развоју, а
у циљу ефикасније
реализације плаћања

Утврђује се Годишњи
програм коришћења

109/21
19. новембар

Стратегија
развоја

Не

Због суше која је у
периоду вегетације
400

20.

коришћења средстава за одрживи
развој и унапређење шумарства у
2021. години

(„Службени гласник
РСˮ, бр. 30/10, 93/12,
89/15 и 95/18 - др.
закон), члан 8. Закона
о буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РСˮ, број
149/20, 40/21 и
100/21) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05- испр.,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-одлука УС,
72/12, 7/14- одлука
УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)

средстава субвенција за
одрживи развој и унапређење
шумарства у 2021. години

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о утврђивању Програма
управљања водама у 2021. години

Члан 42. став 3.
Закона о водама
(„Службени гласник
РС”, бр. 30/10, 93/12,
101/16, 95/18 и 95/18 др. закон) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Утврђују се послови од
општег интереса у
управљању водама који ће се
финансирати у 2021. години,
као и износ средстава за
обављање тих послова

шумарства
Републике
Србије

112/21
26. новембар

Стратегија
управљања
водама на
територији
Републике
Србије до 2034.
године

Не

угрозила раније
пошумљене
површине и самим
тим онемогућила
негу истих, измењен
је планирани обим
радова на нези.
Такође, повећана је
потреба за додатним
количинама садног
материјала за радове
на пошумљавању,
због чега је део
средстава који је био
опредељен за негу
шума
прерасподељен на
производњу
шумског садног
материјала. Део
средстава
прерасподељен је на
градњу и
реконструкцију
шумских путева,
који су неопходни за
извођење радова на
заштити, гајењу и
коришћењу шума
Износи средстава за
финансирање
послова од општег
интереса у области
управљања водама у
2021. години
усклађују са
апропријацијама које
су Законом о
изменама Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину одобрене
овом органу за
финансирање тих
послова у 2021.
401

21.

Уредба о изменама Уредбе о
утврђивању Програма извођења
радова на заштити, уређењу и
коришћењу пољопривредног
земљишта за 2021. годину

Члан 14. став 2.
Закона о
пољопривредном
земљишту
("Службени гласник
РС", бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09,
112/15, 80/17 и 95/18 др. закон), члан 8.
Закона о буџету
Републике Србије за
2021.
годину(„Службени
гласник РСˮ,
бр.149/20, 40/21 и
100/21) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05- испр.,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-одлука УС,
72/12, 7/14- одлука
УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)

Утврђује се врста и обим
радова које треба извршити у
периоду за који се програм
доноси, динамика извођења
радова и улагања средстава

117/21
3. децембар

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

Не

години а такође
омогућава се да се
додатна средства за
послове уређења
водотока и заштите
од штетног дејства
вода употребе за
финансирање хитних
санационих радова
на оштећеним
водним објектима
реке Пчиње, у зони
манастира Прохор
Пчињски
Било је неопходно да
се изврши
прерасподела
финансијских
средстава
опредељених за
извођење радова на
заштити, уређењу и
коришћењу
пољопривредног
земљишта за 2021.
годину, сагласно
одредбама Закона о
изменама Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РСˮ, брoj
100/21), као и
аграрној политици
Министарства
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде, којом
се тежи повећању
површина
пољопривредног
земљишта које се
наводњава
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22.

Уредба о изменама Уредбе о
расподели подстицаја у
пољопривреди и руралном
развоју за 2021. годину (АП)

Члан 4. став 1. Закона
о подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС“, бр. 10/13, 142/14,
103/15, 101/16), члан
8. Закона о буџету
Републике Србије за
2021. годину
(,,Службени гласник
РС”, бр. 149/20, 40/21
и 100/21) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05- испр.,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-одлука УС,
72/12, 7/14- одлука
УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)

Дефинишу се обим
средстава, врсте и
максимални износи
подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју за 2021.
годину

120/21
10. децембар

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

Не

Услед потребе
текуће прерасподеле
буџетских средстава
за подстицаје у
пољопривреди и
руралном развоју, а
у циљу ефикасније
реализације плаћања

23.

Уредба о расподели подстицаја у
пољопривреди и руралном
развоју за 2022. годину (АП)

Члан 4. став 1. Закона
о подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС“, бр. 10/13, 142/14,
103/15, 101/16), члан
8. Закона о буџету
Републике Србије за
2021. годину
(,,Службени гласник
РС”, бр. 149/20, 40/21
и 100/21) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05- испр.,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-одлука УС,
72/12, 7/14- одлука

Дефинишу се обим
средстава, врсте и
максимални износи
подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју за 2022.
годину

125/21
17. децембар

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

Не

Услед потребе
расподеле буџетских
средстава за
подстицаје у
пољопривреди и
руралном развоју, у
2022. години

403

24.

Одлука о изменама и допуни
Програма за унапређење
управљања споредним
производима животињског
порекла за период од 2020. до
2024. године

25.

Одлука о одређивању
пољопривредних и прехрамбених
производа за које се плаћа
посебна дажбина при увозу и
утврђивању износа посебне
дажбине

26.

Закључак 05 Број: 41-1229/2021
од 11. фебруара
2021.године

УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 38. став 1,
Закона о планском
систему Републике
Србије (,,Службени
гласник РС”, број
30/18)

Члан 2. Закона о
посебној дажбини
при увозу
пољопривредних и
прехрамбених
производа
("Службени гласник
СРЈ" брoj 90/94) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, број

Дефинишу се мере у циљу
постизања високог нивоа
заштите здравља људи и
животиња, заштите животне
средине, као и повећања
конкурентности српских
производа на домаћем и
међународном тржишту и
промовисање једнаких услова
конкурентности кроз
унапређење система за
управљање споредним
производима животињског
поекла (СПЖП) и
свеобухватну примену
прописа о раздвајању и
третману СПЖП, као и
усклађивање са правним
тековинама ЕУ и одрживо
управљање ресурсима и
заштита животне средине.
Усклађивање са изменама на
основу Међународне
конвенције o
Хармонизованом систему
назива и шифарских ознака
робе – HS2022

Утврђује се Програм
расподеле и коришћења
средстава субвенција у
области ветерине у складу са

44/21
29. април

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

Не

Било је неопходно
проширити подручје
примене мере 2.2. и
на Град Суботица и
на Општину Сјеница

132/21
30. децембар

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

Да

/

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике
Србије за период

Да

/

/
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27.

Закључак 05 Број:401-2319/2021
од 18. марта од 2021.године

28.

Закључак 05 Број: 351-2800/2021
од 1. априла од 2021.године

149/20) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05- испр.,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-одлука УС,
72/12, 7/14- одлука
УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)

Законом о буџету Републике
Србије за 2021. годину

Члан 82. став 3.
Закона о дивљачи и
ловству („Службени
гласник РСˮ, бр.
18/10 и 95/18 - др.
закон), члан 8. Закона
о буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РСˮ, број
149/20) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05- испр.,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-одлука УС,
72/12, 7/14- одлука
УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 -УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Утврђује се Програм
расподеле и коришћења
средстава субвенција за
одрживи развој и унапређење
ловства у 2021. години

/

Стратегија
развоја
шумарства
Републике
Србије

Да

/

Влада се саглашава да ЈВП
„Србијаводе”, у име и за
рачун Републике Србије,
врши инвеститорска права на
реализацији пројекта Изградња бранe са
акумулацијом „Ариље”
профил „Сврачково”, уместо
досадашњег носиоца
инвеститорских права, Јавног
предузећа за водоснабдевање
„Рзав”, Ариље

/

Стратегија
управљања
водама на
територији
Републике
Србије до 2034.
године

Не

У току 2020. године
Јавно предузеће за
водоснабдевање
„Рзав”, Ариље, је
овом органу
указивало на
проблеме у вези
изградње бранe са
акумулацијом
„Ариље” профил
„Сврачково” који су
настали услед појаве
клизишта на левој
обали низводно од

2014-2024.
године

405

излаза опточног
тунела, услед чега се
јавила потреба за
извођењем додатних
радова на том
водном објекту.
Имајући у виду: да
се у конкретном
случају ради о
капиталном пројекту
од интереса за
Републику Србију,
да ЈВП
„Србијаводе”,
управља водним
земљиштем и
водним објектима у
државној својини; да
су катастарске
парцеле на којима се
гради предметни
водни објекат у
јавној својини
Републике Србије;
да је Република
Србија власник
водних објеката у
јавној својини,
сложеност изградње
водног објекта који
се гради, као и
потребу да се
отклоне уочени
проблеми у
имплементацији тог
капиталног пројекта,
било је потребно
донети предметни
закључак и тиме
омогућити
„Србијаводе”, у име
и за рачун Републике
Србије, врши
инвеститорска права
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29.

Закључак 05 Број: 401-2854/2021
од 1. априла
од 2021.године

Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС" број
149/20) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади(„Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05- испр.,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-одлука УС,
72/12, 7/14- одлука
УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)

Усваја се Програм расподеле
и коришћење средстава
субвенција у области заштите
биља за 2021. годину и
утврђују се средства
субвенције којима се
финансирају стручни послови
у области заштите биља

/

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

Да

30.

Закључак 05 Број: 48-3420/2021
од 15.априла од 2021.године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон), а у
вези са Секторским
споразумом између
Владе Републике
Србије и Европске
комисије о
механизмима
примене финансијске
помоћи Уније
Републици Србији у
оквиру инструмената
за претприступну
помоћ у области
подршке
пољопривреди и

Усваја Програм о изменама и
допунама ИПАРД II
Програма за Републику
Србију у периоду од 20142020. године.
ИПАРД II Програм је
програм претприступне
помоћи у области руралног
развоја за програмски период
од 2014. до 2020. године који
пружa инвестициону
подршку од 175 милиона
ЕУР намењен је јачању
конкурентности сектора
производње и прераде хране
и прилагођавање
стандардима ЕУ у областима
хигијене, безбедности хране,
ветерине и заштите животне
средине

/

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

Да

на реализацији
пројекта
/

/
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31.

Закључак 05 Број: 337-5150/2021
од 3. јуна од 2021.године

32.

Закључак
05 Број: 401-6474/2021 од 23. Јула
2021.године

руралном развоју
(ИПАРД)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 -УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Члан 82. став 3.
Закона о дивљачи и
ловству („Службени
гласник РСˮ, бр.
18/10 и 95/18 - др.
закон), члан 8. Закона
о буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РСˮ, број
149/20) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05- испр.,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-одлука УС,
72/12, 7/14- одлука
УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)

Усваја се текст уговора
између Републике Србије и
Јавног водопривредног
предузећа „Воде Војводине”,
Нови Сад о извршавању
послова који произлазе из
билатералне међународне
сарадње у области вода са
Румунијом, Мађарском и
Републиком Хрватском и
послова који произлазе из
мултилатералне сарадње у
оквиру Међународне
комисије за слив реке Саве и
Међународне комисије за
заштиту реке Дунав

/

Стратегија
управљања
водама на
територији
Републике
Србије до 2034.
године

Не

Усваја се Програм о
изменама Програма
расподеле и коришћења
средстава за Oдрживи развој
и унапређење ловства за
субвенције у области ловства
за 2021. годину

/

Стратегија
развоја
шумарства
Републике
Србије

Не

Да би ЈВП „Воде
Војводине”
извршавало пословe
који произлазе из
билатералне
међународне
сарадње у области
вода са Румунијом,
Мађарском и
Републиком
Хрватском и послова
који произлазе из
мултилатералне
сарадње у оквиру
Међународне
комисије за слив
реке Саве и
Међународне
комисије за заштиту
реке Дунав, било је
неопходно донети
предметни акт
Одређен број
корисника средстава
који су закључили
уговоре о
финансирању радова
на основу
спроведеног
Конкурса за
расподелу средстава
за одрживи развој и
унапређење ловства
Републике Србије у
2020. години, нису
испунили уговорне
обавезе, те у вези са
тим није им ни
вршена исплата.
Исплата средстава
тим корисницима је
требало да буде
извршена на име
408

неизмирених обавеза
из 2020. године по
Програму расподеле
и коришћења
средстава за
Одрживи развој и
унапређење ловства
за субвенције у
области ловства за
2021. годину, који је
Влада усвојила
Закључком 05 број:
401-2319/2021 од 18.
марта 2021. године.
Са тим у вези,
финансијска
средства за Одрживи
развој и унапређење
ловства у 2021.
годину су измењена
33.

Закључак 05 Број: 011-7018/2021
од 23. јула од 2021.године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 -УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Повлачи се из скупштинске
процедуре Предлог закона о
изменама и допунама Закона
о водама

/

Стратегија
управљања
водама на
територији
Републике
Србије до 2034.
године

Не

34.

Закључак 05 број: 337-7338/2021
од 5. августа од 2021.године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Доноси се Закључак о
потреби потписивања
Споразума између
Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Републике Србије и
Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Републике Српске о сарадњи

/

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

Не

Председник
Републике Србије
донео је Одлуку о
враћању Народној
скупштини
изгласани Закон о
изменама и
допунама Закона о
водама на поновно
одлучивање КПРС 135 од 22. јула 2021.
године, из ког
разлога је било
потребно донети
предметни закључак
Након усвајања
Плана рада за 2021.
годину две стране су
усагласиле текст
наведеног споразума
и стекли су се
услови за
потписивање истог

409

35.

Закључак 05 Број: 325-8085/2021
од 2. септембра од 2021.године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

36.

Закључак 05 Број: 037-8159/2021
од 7. септембра од 2021.године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

у области органске
производње и међусобном
признавању сертификата за
органске производе и
трговину домаћим
производима
Даје се сагласност да се ради
реализације Пројекта
изградње београдског метроа,
врши вађење речних наноса
на реци Сави и Дунаву

Одобрава се учешће
делегације Републике Србије
на Стратешком састанку
председника, заменика
председника и секретара
Српско-мађарске комисије за
управљање водама, 21. и 22.
септембра 2021. године, у
Морохалому, Мађарска

/

Стратегија
управљања
водама на
територији
Републике
Србије до 2034.
године

Не

/

Стратегија
управљања
водама на
територији
Републике
Србије до 2034.
године

Не

На основу Закључка
Владе 05 Број: 3519638/2019-1 од 10.
октобра 2019. године
утврђено је да је
Пројекат изградње
београдског метроа,
пројекат од значаја
за Републику
Србију. Како је за
реализацију предње
наведеног пројекта
потребно обезбедити
речни нанос, било је
потребно донети
предметни закључак
којим се Влада
сагласила да се ради
реализације
наведеног пројекта
врши вађење речних
наноса на реци Сави
и Дунаву
Споразум је ступио
на снагу 24. априла
2020. године, a
Решење о
именовању
председника,
заменика
председника,
секретара и чланова
српског дела Српско
- мађарске комисије
за управљање водама
донето је на седници
Владе 27. маја 2021.
године да би
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37.

Закључак 05 Број: 037- 8419/20211 од 21. септембра од 2021.године

38.

Закључак 05 Број: 401-8704/2021
од 30. септембра од 2021.године

39.

Закључак 05 Број: 325-9018/2021
од 7. октобра од 2021.године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”,
бр.149/20 и 40/21) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Комисија званично
започела са радом
Због епидемије
вируса Ковид-19
није било познато да
ли ће се састанак
одржати

Прихвата се Платформа за
учешће делегације Републике
Србије на 9. састанку Страна
Конвенције о заштити и
коришћењу прекограничних
водотока и међународних
језера - УНЕЦЕ Конвенција о
водама

/

Стратегија
управљања
водама на
територији
Републике
Србије до 2034.
године

Не

Утврђује се Програм
расподеле и коришћења
средстава субвенција у
области ветерине у складу са
Законом о изменама и
допунама Закона о буџету
Републике Србије за 2021.
годину

/

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

Да

Усклађивање се
врши због Закона о
изменама и
допунама Закона o
буџету Републике
Србије за 2021.
годину

Допуњује се Закључак Владе
05 Број: 325-8085/2021 од 2.
септембра 2021. године,
којим се препоручује
Предузећу за водне путеве
„Иван Милутиновић - ПИМ”
а.д. Београд, да на десној
обали и у приобалном појасу
реке Саве, на стационажи од
km 11 до km 12, омогући
одлагање расутих материјала
за потребе реализације
Пројекта изградње
београдског метроа, пројекта
од посебног значаја за
Републику Србију

/

Стратегија
управљања
водама на
територији
Републике
Србије до 2034.
године

Не

С обзиром да је ради
реализације пројекта
изградње
београдског метроа,
поред обезбеђивања
локација за вађење
речних наноса, од
изузетног значаја и
обезбеђивање
локације за одлагање
расутог материјала,
то је било потребно
донети предметни
закључак и њиме
препоручити
Предузећу за водне
путеве „Иван
Милутиновић ПИМ” а.д. Београд,
411

40.

Закључак 05 Број: 11-9702/2021
од 27. октобра 2021.године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Прихвата се Колективни
уговор за Водопривредно
привредно друштво
„Подунавље” друштво с
ограниченом одговорношћу,
Ковин

/

Стратегија
управљања
водама на
територији
Републике
Србије до 2034.
године

Не

41.

Закључак 05 Број: 401-11923
/2021 од 23. децембра од
2021.године

Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, број
149/20, 40/21 и
100/21) и члана 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – испр.,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – одлука УС,
72/12, 7/14 – одлука
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)

Утврђује се Програм
расподеле и коришћења
средстава субвенција у
области ветерине у складу са
Законом о изменама и
допунама Закона о буџету
Републике Србије за 2021.
годину

/

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

Да

да омогући одлагање
расутих материјала
за потребе
реализације Пројекта
Како је у поступку
преговарања ради
закључивања
Колективног уговора
за ВПД
„Подунавље”
друштво с
ограниченом
одговорношћу,
Ковин постигнута
сагласност учесника
за закључивање
предметног
колективног уговора,
било је неопходно
донети предметни
закључак којим
Влада прихвата
Колективни уговор
за ВПД
„Подунавље”
друштво с
ограниченом
одговорношћу,
Ковин
Услед усвајања
Закона о изменама и
допунама Закона o
буџету Републике
Србије за 2021.
годину

412

42.

Закључак, 05 Број: 48-12035/2021
од 23. децембра од 2021.године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Усваја се текст Уговора у
оквиру Пројекту (Програм за
отпорност на климатске
промене и наводњавање у
Србији - фаза II) између
Републике Србије, Јавнoг
водопривреднoг предузећа
„Воде Војводине” Нови Сад,
општине Рума, града Сремске
Митровице и Европске банке
за обнову и развој и
овлашћује Бранислав
Недимовић, министар
пољопривреде, шумарства и
водопривреде да у име Владе,
као заступника Републике
Србије, потпише наведени
уговор

43.

Уредба о расподели подстицаја у
пољопривреди и руралном
развоју за 2021. годину (АП)

Члан 4. став 1. Закона
о подстицајима у
пољопривреди и
руралном развоју
(„Службени гласник
РС“, бр. 10/13, 142/14,
103/15, 101/16), члан
8. Закона о буџету
Републике Србије за
2021. годину
(,,Службени гласник
РС”, број 149/20) и
члан 42. став 1.

Дефинишу се обим
средстава, врсте и
максимални износи
подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју за 2021.
годину

/

/

Стратегија
управљања
водама на
територији
Републике
Србије до 2034.
године

Не

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

Да

Програм за
отпорност на
климатске промене и
наводњавање у
Србији - фаза II ће
спроводити Јавно
водопривредно
предузеће „Воде
Војводине”, Нови
Сад, у сарадњи са
Министарством
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде и
надлежним органима
у општини Рума и
граду Сремска
Митровица, а према
одредбама
Стандардних услова
пословања,
политици и пракси
Банке приликом
одобравања зајма
земљама
партнерима, поред
закључивања
уговора о зајму
између Републике
Србије и Банке,
потребно закључити
и Уговор о пројекту
Уредба за 2021.
донета 30.12.2020.
године, у року
прописаном законом
(30 дана од дана
ступања на снагу
Закона о буџету
Републике Србије за
2021. годину) 159/20
30. децембар 2020.
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44.

Уредба о утврђивању Плана
управљaња водама на територији
Републике Србије за период од
2021. до 2027. године

Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)
Члан 34. став 3.
Закона о водама
(„Службени гласник
РС”, бр. 30/10, 93/12,
101/16, 95/18 и 95/18 др. закон) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Утврђује се План управљaња
водама на територији
Републике Србије за период
од 2021. до 2027. године

/

Стратегија
управљања
водама на
територији
Републике
Србије до 2034.
године

Да

План управљања
водама на
територији
Републике Србије за
период од 2021. до
2027. године је
израђен у 2021.
години, стављен је
на увид широј
јавности почетком
августа 2021. године
и спроведена је јавна
расправа током
новембра 2021.
године након чега су
извршене корекције
текста у складу са
достављеним
примедбама и
Извештај о
спроведеној јавној
расправи је објављен
на интернет
страници
Републичке
дирекције за воде.
Предлог уредбе о
утврђивању Плана
управљaња водама
на територији
Републике Србије за
период од 2021. до
2027. године је, ради
прибављања
мишљења,
достављен
надлежним органима
414

45.

Закључак о усвајању Акционог
плана за преношење, спровођење
и делотворну и ефикасну
примену правних тековина ЕУ у
Поглављу 13 - Рибарство (АП)

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Доноси се Закључак о
усвајању Акционог плана за
преношење, спровођење и
делотворну и ефикасну
примену правних тековина
ЕУ у Поглављу 13 Рибарство

/

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

Да

46.

Закључак којим се усваја Основа
за закључивање Споразума о
сарадњи између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Суринама у области ветерине

Доноси се Закључак којим се
утврђује Основа за
закључивање Споразума о
сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Суринама у
области ветерине

/

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

Да

47.

Закључак којим се усваја Основа
за закључивање Споразума о
сарадњи између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Алжира у области заштите биља
и биљног карантина

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Доноси се Закључак којим се
утврђује Основа за
закључивање Споразума о
сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Алжира у области
заштите биља и биљног
карантина

/

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

Да

48.

Закључак о усвајању ИПАРД III
програма за РС за период 20212027. године (ЕРП)

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Усваја се ИПАРД III
Програм, односно програм
претприступне помоћи у
области руралног развоја за
програмски период 2021. до
2027. године који пружa
инвестициону подршку
намењену јачању
конкурентности сектора
производње и прераде хране
и који омогућава
прилагођавање стандардима
ЕУ у областима хигијене,
безбедности хране, ветерине
и заштите животне средине,

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

Да

/

Процедура
усаглашавања текста
Стратегије са АП са
ЕК није завршена.
Процедура
усаглашавања текста
са ЕК подразумева
више кругова
консултација
Након усвајања
Плана рада за 2021.
годину суринамска
страна је доставила
измене на текст овог
споразума и у складу
са истим ради се на
поновном
усаглашавању текста
споразума
Након усвајања
Плана рада за 2021.
годину алжирска
страна је доставила
измене на текст овог
споразума и у складу
са истим ради се на
поновном
усаглашавању текста
споразума
Одељење за
управљање ИПАРД
програмом
доставило је на
усвајање Европској
комисији у новембру
2021. године ИПАРД
III програм
Републике Србије за
период 2021-2027.
године, а званична
информација о
усвајању ИПАРД III
програма РС за
период 2021-2027.
године од стране
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као и унапређење руралне
инфраструктуре

49.

Закључак којим се усваја Основа
за закључивање Споразума у
области пољопривреде између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Туниса

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Доноси се Закључак којим се
утврђује Основа за
закључивање Споразума у
области пољопривреде
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Туниса

/

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

Да

50.

Закључак о усвајању Стратегије и
Акционог плана за преношење,
спровођење и делотворну и
ефикасну примену правних
тековина ЕУ у Поглављу 12 Безбедност хране, ветеринарска и
фитосанитарна питања (АП)

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Доноси се Закључак о
усвајању Стратегије и
Акционог плана за
преношење, спровођење и
делотворну и ефикасну
примену правних тековина
ЕУ у Поглављу 12 Безбедност хране,
ветеринарска и
фитосанитарна питања

/

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

Да

ИПА Одбора
Европске комисије
стигла је 9.марта
2022. године
Након усвајања
Плана рада за 2021.
годину тунижанска
страна је доставила
измене на текст овог
споразума и у складу
са истим ради се на
поновном
усаглашавању текста
споразума
Поцедура
усаглашавања текста
Стратегије и АП са
ЕК није завршена.
Процедура
усаглашавања текста
са ЕК подразумева
више кругова
консултација

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред.
бр.
1.

2.

Назив акта

Правни основ

I
Правилник o методама испитивања
сорте ланика Camelina sativa (L)
Crantz ради признавања сорте

II
Члан 5. став 2. Закона о
признавању сорти
пољопривредног биља
(„Службени гласник РС”,
број 30/10)

Листа одобрених супстанци

Члaн 20. став 8. Закона о
средствима за заштиту
биља („Службени гласник
РС”, бр. 41/09 и 17/19)

Референтни
документ/НПАА

Број „Службеног
гласника РС”,
датум

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

IV
10/21
10. фебруар

V
Не

13/21
17. фебруар

Да

По плану
(Да/Не)

Образложење
VI
Било је неопходно уредити,
испитивања сорте ланика на
огледном пољу и у лабораторији,
ради признавања сорте због све
већег броја захтева
/
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године /НПАА
3.

Правилник о изменама Правилника
о начину остваривања права на
основне подстицаје у биљној
производњи и обрасцу захтева за
остваривање тих подстицаја

4.

Правилник о измени Правилника о
подстицајима за очување
животињских генетичких ресурса

5.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о подстицајима за
спровођење активности у циљу
подизања конкурентности кроз
сертификацију система квалитета
хране, органских производа и
производа са ознаком географског
порекла
Наредба о изменама Наредбе о
утврђивању Оперативног плана за
одбрану од поплава за 2021. годину

6.

Члан 18. став 5. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју (,,Службени
гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16)
Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју (,,Службени
гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16)
Члан 34. став 7. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју (,,Службени
гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16)

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

Члан 55. став 4. Закона о
водама („Службени
гласник РС”, бр. 30/10,
93/12, 101/16, 95/18 и 95/18
- др. закон)

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије до
2034. године

16/21
26. фебруар

Не

16/21
26. фебруар

Не

17/21
26. фебруар

Да

18/21
1. март

Не

Због неповољне епидемиолошке
ситуације предвиђено је да се и у
2021. години захтеви подносе
путем емаила односно да се
исплаћују директно на рачун
корисника
Државна ревизорска институција
је приликом контроле дала
препоруку да имплементација свих
мера руралног развоја иде по
јавном позиву
/

С обзиром да је након доношења
Наредбе о утврђивању
Оперативног плана за одбрану од
поплава за 2021. годину
(„Службени гласник РС”, број
158/20) дошло до промена у
називима појединих предузећа,
телефонским бројевима код
предузећа, као и промене
одговорних лица задужених за
спровођење мера и радова на
одбрани од поплава, било је
потребно донети предметну
наредбу како би се у случају
појаве великих вода и испуњења
критеријума за проглашавање
одбране од поплава услед
наиласка великих вода и услед
нагомилавања леда, могле
предузети предвиђене мере и
радови за одбрану од поплава од
стране именованих предузећа и
одговорних лица, чиме би се
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7.

Правилник о измени Правилника о
контроли и сертификацији у
органској производњи и методама
органске производње

8.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о условима за
расподелу и коришћење средстава
Буџетског фонда за воде Републике
Србије и о начину расподеле тих
средстава
Правилник о измени и допуни
Правилника о условима и начину
остваривања права на подстицаје у
сточарству за квалитетна приплодна
грла

9.

10.

Правилник о изменама Правилника
о начину паковања, декларисања и
обележавања мирног вина, неких
специјалних вина и других
производа у производњи и промету

11.

Правилник о додели бесповратних
средстава у оквиру пројекта за
конкурентну пољопривреду

спречило угрожавање живота
људи и настанак материјалне
штете на добрима која се налазе у
брањеним подручјима
Дoдaтнo усклaђивaњe сa
прoписимa EУ

Члан 9. став 5, члан 14.
став 2, члан 15. став 2, члан
17. став 4, члан 20. став 3,
члан 23. став 4, члан 25.
став 3, члан 26. став 3, члан
27, став 7, члан 28. став 3 и
члана 29. став 3. Закона о
органској
производњи(„Службени
гласник РС”, бр. 30/10 и ,
17/19- др. закон)
Члан 187. став 3. Закона о
водама („Службени
гласник РС”, бр. 30/10,
93/12, 101/16, 95/18 и 95/18
- др. закон)

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

21/21
19. март

Не

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије до
2034. године

24/21
19. март

Да

Члан 20. став 3. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју (,,Службени
гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16)
Члан 30. став 5. Закона о
вину („Службени гласник
РС”, бр. 41/09 и 93/12)

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

30/21
26. март

Не

Донет због лакше примене
правилника од стране Управе за
аграрна плаћања

30/21
26. март

Не

Члан III, Приграм 2,
одељак Б, тачка 1,
Споразума о зајму
(Пројекат за конкурентну
пољопривреду) између
Републике Србије и
Међународне банке за
обнову и развој

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

30/21
26. март

Не

Продужен је рок у коме је било
потребно да се винарије, које су
овлашћени корисници ознака
заштићеног географског порекла
за вина, трансформишу и
прилагоде, тј. заштите своје већ
признате ознаке за вина са
географским пореклом у нови
систем заштите вина са гео
пореклом
Ближе су уређене врсте
прихватљивих инвестиција и
трошкова, услови и начин
остваривања права на бесповратна
средства, лица која остварују
право на бесповратна средства, као
и минимални и максимални износи
бесповратних средстава по

/
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12.

Одлука о изради Стратешке процене
утицаја Плана управљaња водама на
територији Републике Србије за
период од 2021. до 2027. године на
животну средину

13.

Правилник o допуни Правилника о
условима за пошиљке за које није
потребно решење за увоз и транзит

14.

Правилник о утврђивању Програма
мера здравствене заштите животиња
за 2021. годину

15.

(„Службени гласник РСМеђународни уговори”,
број 2/20)
Члан 9. и 11. Закона о
стратешкој процени
утицаја на животну
средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10)
Члан 124. став 9. Закона о
ветеринарству („Службени
гласник РС”, бр. 91/05,
30/10, 93/12 и 17/19- др.
закон)

кориснику за спровођење
Пројекта за конкурентну
пољопирвреду
/

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије до
2034. године

35/21
8.април

Да

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

35/21
8. април

Не

Члан 51. став 1. Закона о
ветеринарству ("Службени
гласник РС", бр. 91/05,
30/10, 93/12 и 17/19-др.
закон)

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

36/21
9. април

Да

/

Правилник о измени Правилника о
условима и начину остваривања
права на кредитну подршку

Члан 42а став 3. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју ("Службени
гласник РС", бр.10/13,
142/14, 103/15 и 101/16)

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

36/21
9. април

Да

/

16.

Правилник о допунама Правилника
о мерама безбедности у ловишту

Члан 90. став 2. Закона о
дивљачи и ловству
(„Службени гласник РС”,
бр. 18/10 и 95/18- др. закон)

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

41/21
23. април

Не

17.

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

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

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

41/21
23. април

Да

Указала се потреба за унапређење
мера безбедности у ловишту, у
складу са заштитом животне
средине и заштитом биљног и
животињског света
/

Члан 34. став 7. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја

44/21
29. април

Да

/

18.

Због указане потребе да се
привреда даље растерети
непотребних издатака
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подстицаја за органску биљну
производњу

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

Републике Србије за
период 2014-2024.
године

19.

Правилник о документацији која се
подноси уз захтев за измену,
односно допуну решења о
регистрацији средства за заштиту
биља

Члан 24. став 9. Закона о
средствима за заштиту
биља („Службени гласник
РС”, бр. 41/09 и 17/19)

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

49/21
14. мај

Не

20.

Правилник о утврђивању Годишњег
програма пострегистрационе
контроле средстава за заштиту биља
за 2021. годину

Члaн 29. став 1. Закона о
средствима за заштиту
биља („Службени гласник
РС”, бр. 41/09 и 17/19)

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

49/21
14. мај

Да

21.

Правилник о измени Правилника о
условима које морају да испуњавају
одгајивачнице за животиње

Члан 59. став 5. Закона о
добробити животиња
(„Службени гласник РС”,
број 41/09)

49/21
14. мај

Не

22.

Правилник о садржини, начину
управљања, одржавања и
коришћења информационог система
у шумарству

49/21
14. мај

Да

/

23.

Правилник о утврђивању Програма
мера заштите здравља биља за 2021.
годину

Члан 68. став 4. Закона о
шумама („Службени
гласник РС“, бр. 30/10,
93/12, 89/15 и 95/18 - др.
закон)
Члан 31. став 1. Закона о
здрављу биља („Службени
гласник РСˮ, бр. 41/09 и
17/19)

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

51/21
21. мај

Да

/

24.

Правилник о начину обављања
периодичног прегледа уређаја за
примену средстава за заштиту биља
и временском периоду у коме се
обавља, као и начину евидентирања
извршеног периодичног прегледа
уређаја за примену средстава за
заштиту биља, обрасцу потврде о
функционалности уређаја за

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

51/21
21. мај

Да

/

Члан 51. став 15. Закона о
средствима за заштиту
биља („Службени гласник
РС" бр. 41/09 и 17/19)

У складу са Законом о средствима
за заштиту биља било је
неопходно да се пропише
документација која се подноси уз
захтев за измену, односно допуну
решења о регистрацији средства за
заштиту биља
/

Извршена је измена правилника
како би се релаксирали услови
узгоја паса
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25.

примену, начину обележавања и
обрасцу ознаке за обележавање
уређаја за примену, као и уређајима
за примену који су у употреби, за
које се периодични преглед не
обавља
Правилник о квалитету за производе
рибарства, шкољкаше, морске
јежеве, морске краставце, жабе,
корњаче, пужеве и њихове
производе

Члан 55. став 2. Закона о
безбедности хране
(„Службени гласник РС”,
бр. 41/09 и 17/19)

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

51/21
21. мај

Не

Врши се даље усаглашавање са ЕУ
прописима и Кодекс стандардима,
а у вези са захтевима привреде

26.

Правилник о полагању стручног
испита за обављање послова
периодичног прегледа уређаја за
примену средстава за заштиту биља

Члан 51. став 14. Закона о
средствима за заштиту
биља („Службени гласник
РС" бр. 41/09 и 17/19)

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

51/21
21. мај

Да

/

27.

Правилник о измени и допуни
Правилника о ИПАРД подстицајима
за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава (ЕРП)

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

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

53/21
28. мај

Да

/

28.

Правилник о изменама Правилника
о условима и поступку давања у
закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у
државној својини

Члан 64а став 27. и члана
80. став 1. тачка 12а и 12б
Закона о пољопривредном
земљишту („Службени
гласник РС”, бр. 62/06,
65/08- др. закон, 41/09,
112/15, 80/17 и 95/18- др.
закон)

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

63/21
23. јун

Не

29.

Правилник о условима у погледу
просторија, одговарајуће опреме и
стручне оспособљености запослених
за обављање послова периодичног
прегледа уређаја за примену
средстава за заштиту биља

Члан 51. став 16. Закона о
средствима за заштиту
биља („Службени гласник
РС" бр. 41/09 и 17/19)

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

Правилник је донет због стварања
техничких услова за спровођење
јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта
у државној својини електронскимдигиталним путем, а све у циљу
дигитализације и поједностављења
поступка издавања у закуп
пољопривредног земљишта у
државној својини
/

63/21
23. јун

Да
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30.

Правилник о утврђивању Програма
мониторинга безбедности хране
животињског порекла и хране за
животиње која се увози за 2021.
годину

Члан 69. став 2. Закона о
безбедности хране
(„Службени гласник РС”,
бр. 41/09 и 17/19)

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

63/21
23. јун

Да

/

31.

Правилник o подстицајима за
инвестиције за развој руралне јавне
инфраструктуре

Да

/

Правилник о утврђивању Програма
мониторинга безбедности хране
биљног и мешовитог порекла за
2021. годину

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

67/21
2. јул

32.

Члан 34. став 7. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју (,,Службени
гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16)
Члан 69. стaв 2. Закона о
безбедности хране
(„Службени гласник РС”,
бр. 41/09 и 17/19)

68/21
7. јул

Да

/

33.

Правилник о утврђивању Програма
мониторинга безбедности хране
животињског порекла за 2021.
годину

Члан 69. став 2. Закона о
безбедности хране
(„Службени гласник РС”,
бр. 41/09 и 17/19)

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

69/21
9. јул

Да

/

34.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о ИПАРД подстицајима
за инвестиције у физичку имовину
које се тичу прераде и маркетинга
пољопривредних производа и
производа рибарства
Правилник о утврђивању Програма
мониторинга безбедности хране за
животиње за 2021. годину

Члан 7а став 4. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју (,,Службени
гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16)
Члан 69. став 2. Закона о
безбедности хране
(„Службени гласник РС”,
бр. 41/09 и 17/19)

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

74/21
23. јул

Да

/

77/21
30. јул

Да

/

Правилник o измени Правилника о
подстицајима за инвестиције за
развој руралне јавне инфраструктуре

Члан 34. став 7. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју (,,Службени

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије за

35.

36.

83/21
27. август

Не

С обзиром на чињеницу да је у
питању нова мера, извршене су
измене како би се правилник
ефикасно спроводио
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гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16)
Члан 61. став 3. Закона о
шумама („Службени
гласник РСˮ, бр. 30/10,
93/12, 89/15 и 95/18 - др.
закон)

период 2014-2024.
године
Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

37.

Правилник о изменама Правилника
о шумском реду

87/21
10. септембар

Не

87/21
10. септембар

Да

Током примене Правилника о
шумском реду („Службени
гласник РСˮ, бр. 38/11, 75/16 и
94/17) уочени су одређени
недостаци и проблеми у
спровођењу, који се односе пре
свега на ефикасну заштиту шума и
биодиверзитета (нпр. изменама је
прописано да се најмање једном
годишње врши преглед шуме у
којој се не обавља редовна сеча и
уклањају сва оштећена стабла, а не
само сува и полусува, као што је
било раније). Рок за уклањање
заражених стабала је промењен
тако да омогућава кориснику,
односно сопственику шуме да
обезбеди уклањање заражених
стабала у реалним роковима
/

38.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о ИПАРД подстицајима
за диверзификацију
пољопривредних газдинстава и
развој пословања (АП)(ЕРП)

Члан 7a став 4. Закона о
пољопривреди и руралном
развоју („Службени
гласник РС”, бр. 41/09,
10/13 – др. закон, 101/16 и
67/21- др. закон)

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

39.

Правилник о измени Правилника о
максималним концентрацијама
одређених контаминената у храни

Члан 26. став 5. Закона о
безбедности хране
(„Службени гласник РС”,
бр. 41/09 и 17/19)

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

90/21
17. септембар

Да

/

40.

Правилник о измени и допуни
Правилника о проглашавању
ловостајем заштићених врста
дивљачи

Члан 21. Закона о дивљачи
и ловству („Службени
гласник РС”, бр. 18/10 и
95/18 - др. закон)

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

92/21
22. септембар

Да

/

41.

Правилник о подстицајима за
унапређење економских активности
на селу кроз подршку
непољопривредним активностима

Члан 34. став 7. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју (,,Службени

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије за

93/21
15. септембар

Да

/
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гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16)

период 2014-2024.
године

42.

Правилник о изменама Правилника
о садржини и начину вођења
регистра произвођача јаких
алкохолних пића, обрасцу захтева за
упис у регистар и обрасцу годишњег
извештаја

Члан 8. став 5. и члан 9.
став 7. Закон о јаким
алкохолним пићима
("Службени гласник РС",
број 92/15)

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

99/21
22. октобар

Да

43.

Правилник o измени Правилника о
условима у погледу објеката и
опреме које морају испуњавати
одгајивачке организације и
организације са посебним
овлашћењима, као и о условима у
погледу стручног кадра које морају
испуњавати организације са
посебним овлашћењима
Правилник о измени Правилника о
условима и начину остваривања
права на кредитну подршку

Члан 6. став 5. и члан 10.
став 13. Закона о
сточарству („Службени
гласник РС„ бр1 41/09,
93/12 и 14/16)

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

99/21
22. октобар

Не

Донет због дефинисања
неопходног стручног кадра од
стране одгајивачких организација
и организација са посебним
овлашћењима

Члан 42а став 3. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју ("Службени
гласник РС", бр.10/13,
142/14, 103/15 и 101/16)

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

102/21
29. октобар

Не

Продужен је рок за подношење
захтева за одобрење права на
кредитну подршку

Правилник о изменама и допуни
Правилника о Листи генетских
резерви домаћих животиња, начину
очувања генетских резерви домаћих
животиња, као и о Листи аутохтоних
раса домаћих животиња и
угрожених аутохтоних раса
Правилник o престанку важења
Правилника о квалитету и другим
захтевима за алкохолна пића

Члан 67. став 2. и члан 69.
став 2. Закона о сточарству
(„Службени гласник РС„
бр1 41/09, 93/12 и 14/16)

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

104/21
5. новембар

Не

Члан. 15. став 1. Закона о
државној управи
"Службени гласнику РС",
бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/
14, 30/18 - други закон
и 47/18

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

107/21
12. новембар

Не

Правилник је донет јер је Решењем
министарства број 320-0010300/2020-08 од 12.02.2021.
године призната нова раса на
територији Републике Србије, која
је овим изменама уврштена у
листу аутохтоних раса
Након доношења Закона о јаким
алкохолним пићима и
подзаконским актима донетим на
основу њега, већина одредби
наведеног правилника је стављена
ван снаге, остали су само захтеви
квалитета за воћна вина, који
представљају ограничавајући
фактор за произвођаче који не
поседују савремену технолошку
опрему и као такви су

44.

45.

46.

/
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47.

Правилник о условима, начину и
поступку спровођења мере техничка
помоћ у оквиру инструмента за
претприступну помоћ у руралном
развоју

48.

Правилник о утврђивању плана
вађења речних наноса

49.

Правилник о условима и начину
примене средстава за заштиту биља,
којима се не угрожавају живот и
здравље људи и животиња и
животна средина, као и услови и
начин руковања, складиштења,
транспорта и одлагања средстава за
заштиту биља
Правилник о изменама и допунама
Правилника о начину и времену
вршења дознаке, додељивању,
облику и садржини дозначног жига
и жига за шумску кривицу, обрасцу
дозначне књиге, односно књиге
шумске кривице, као и о условима и
начину сече у шумама
Правилник о изменама и допунама
Правилника о врстама пошиљки које
подлежу ветеринарско-санитарној
контроли и начину обављања
ветеринарско-санитарног прегледа
пошиљки на граничним прелазима

50.

51.

52.

Правилник о измени Правилника о
међународној потврди
(сертификату) о улову и листи
производа рибарства за које нису

лимитирајући за даљи развој
сектора воћних вина
Било је неопходно ближе
прописати лица која остварују
право на ИПАРД подстицаје,
износ подстицаја, као и услове,
начин и поступак за провођење
ИПАРД програма за меру
техничка помоћ

Члан 7а став 4. Закона о
пољопривреди и руралном
развоју Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју (,,Службени
гласник РС”, бр. 41/09,
10/13др. закон, 101/16 и
67/21-др. закон)
Члан 88а став 2. Закона о
водама („Службени
гласник РС”, бр. 30/10,
93/12, 101/16, 95/18 и 95/18
- др. закон)

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

107/21
12. новембар

Не

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије до
2034. године

107/21
12. новембар

Да

/

Члан 46. став 13. Закона о
средствима за заштиту
биља ("Службени гласник
РС" бр. 41/09 и 17/19)

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

109/21
19. новембар

Да

/

Члан 58. став 9. Закона о
шумама („Службени
гласник РС“, бр. 30/10,
93/12, 89/15 и 95/18 - др.
закон)

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

110/21
24. новембар

Да

/

Члан 120. став 5. Закона о
ветеринарству ("Службени
гласник РС", бр. 91/05,
30/10, 93/12 и 17/19- др.
закон) и члан 12. став. 2.
Закона о безбедности хране
(„Службени гласник РС”,
бр. 41/09 и 17/19)
Члан 66б став 5. Закона о
сточаству ("Службени
гласник РС", бр. 41/09,
93/12 и 14/16)

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

110/21
24. новембар

Да

/

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије за

117/21
3. децембар

Не

Неопходно је било одложити дан
почетка примене овог правилника
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53.

потребне међународне потврде
(сертификати) о улову
Правилник о измени Правилника о
максималним концентрацијама
одређених контаминената у храни

Члан 26. став 5. Закона о
безбедности хране
(„Службени гласник РС”,
бр. 41/09 и 17/19)

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

118/21
9. децембар

Да

/

У складу са препорукама Државне
ревизорске институције и
планским и ефикасним трошењем
буџетских средстава смањен је
износ подстицаја по кориснику и
покретање поступка за
остваривање права на подстицаје
се врши након расписивања јавног
позива
У складу са препорукама Државне
ревизорске институције и
планским и ефикасним трошењем
буџетских средстава смањен је
износ подстицаја по кориснику и
покретање поступка за
остваривање права на подстицаје
се врши након расписивања јавног
позива
Правилник који се доноси на сваке
три године. У децембру је истицао
период од три године. Како не би
било застоја у исплати субвенција
правилник је донет две недеље пре
истека важења претходог
правилника
/

54.

Правилник о измени Правилника о
подстицајима за инвестиције у
физичку имовину пољопривредног
газдинства за набавку нових машина
и опреме за унапређење примарне
пољопривредне производње у
сточарству

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

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

119/21
10. децембар

Не

55.

Правилник о измени Правилника о
подстицајима за инвестиције у
физичку имовину пољопривредног
газдинства за набавку нових машина
и опреме за унапређење примарне
пољопривредне производње биљних
култура

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

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

119/21
10. децембар

Не

56.

Правилник о одређивању подручја
са отежаним условима рада у
пољопривреди

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

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

122/21
13. децембар

Не

57.

Наредба о утврђивању Оперативног
плана за одбрану од поплава за 2022.
годину

Члан 55. став 4. Закона о
водама („Службени
гласник РС”, бр. 30/10,
93/12, 101/16, 95/18 и 95/18
- др. закон)

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије до
2034. године

123/21
15. децембар

Да

58.

Правилник o изменама и допуни
Правилника о подстицајима за
инвестиције за развој руралне јавне
инфраструктуре

Члан 34. став 7. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју (,,Службени

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије за

125/21
17. децембар

Не

С обзиром на чињеницу да је у
питању нова мера извршене су
измене како би се правилник
ефикасно спроводио

426

гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16)
Члан 42а став 3. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју ("Службени
гласник РС", бр.10/13,
142/14, 103/15 и 101/16)

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

59.

Правилник о измени Правилника о
условима и начину остваривања
права на кредитну подршку

130/21
29. децембар

Не

60.

Правилник о изменама и допуни
Правилника о квaлитeту прoизвoдa
oд вoћa и пoврћa

Члан 55. став 2. Закона о
безбедности хране
(,,Службени гласник РС”,
бр. 41/09 и 17/19)

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

130/21
29. децембар

Не

61.

Правилник о одређивању подручја
са отежаним условима рада у
пољопривреди

Члан 3. став 4. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју (,,Службени
гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16)
Члан 34. став 7. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју (,,Службени
гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16)

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

132/21
30. децембар

Не

62.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о подстицајима за
спровођење активности у циљу
подизања конкурентности кроз
сертификацију система квалитета
хране, органских производа и
производа са ознаком географског
порекла

132/21
30. децембар

Не

63.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о квалитету сирове
кафе, производа од кафе, сурогата
кафе и сродних производа од кафе

Члан 55. став 2. Закона о
безбедности хране
(„Службени гласник РС”,
бр. 41/09 и 17/19)

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

/

Да

Измене и допуне, у делу каматне
стопе за ђубриво, предложене су
због повећане тражње за овом
сировином. На основу анализе
стања на тржишту, закључено је
такође да је је цена ђубрива, у
односу на претходну годину,
драстично порасла. Како би
пољопривредницима били донекле
олакшани услови за пролећну
сетву, инициране су ове измене и
допуне
Урађена је измена и допуна
правилника како би се дефинисали
сви додаци који могу да се користе
при производњи ајвара, као и
сировине које могу да се
користите за производњу умака од
поврћа и кечапа
Правилник који се доноси на сваке
три године. У децембру је истицао
период од три године

С обзиром да се поред Ријасета
Исламске заједнице Србије, чији
су се сертификати једини
признавали код остваривања права
на подстицаје за сертификацију
система квалитета хране према
HALAL стандарду, појавило још
издавалаца сертификата, било је
потребно да се прецизира ко још
може да буде издавалац
сертификата, како произвођачи не
би били оштећени
Правилник је донет 30. децембра
2020. године, иако је био планиран
за 2021. годину, а на захтев
Привредне коморе Србије и
произвођача, како би се ажурирали
подаци о параметрима квалитета и
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године

64.

Правилник о условима за израду
пројекта рекултивације
пољопривредног земљишта

65.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о подстицајима за
подршку програмима који се односе
на припрему и спровођење локалних
стратегија руралног развоја (ЕРП)

66.

67.

68.

означавању сирове кафе,
производа од кафе и замене за
кафу и тако омогућио несметан
извоз ових производа.
Нацрт Правилника о условима за
израду пројекта рекултивације
пољопривредног земљишта је
припремљен

Члан 80. став 1. тачка 4) и
члан 55. Закона о
пољопривредном
земљишту ("Службени
гласник РС", бр. 62/2006,
65/2008 - др. закон,
41/2009, 112/2015, 80/2017
и 95/2018 - др. закон)
Члан 34. став 7. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју (,,Службени
гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16)

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

/

Да

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

/

Да

Правилник је требало да буде
усаглашен са мерама ИПАРД 3
програма за период 2021-2027.
Како ИПАРД програм још није
усвојен није било основа за измену
правилника

Правилник о измени и допуни
Правилника о подстицајима за
унапређење система креирања и
преноса знања кроз развој техничкотехнолошких, примењених,
развојних и иновативних пројеката у
пољопривреди и руралном развоју
Правилник о изменама и допунама
Правилника о ближим условима, као
и начину доделе и коришћења
средстава из годишњег програма
коришћења средстава Буџетског
фонда за шуме Републике Србије и
Буџетског фонда за шуме аутономне
покрајине

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

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

/

Да

Није донет из разлога што се
очекивала допуна за усаглашавање
са ИПАРД програмом. Завршава
се ИПАРД 2 програм, а у току је
акредитација за ИПАРД 3 програм

Члан 88. став 6. Закона о
шумама ("Службени
гласник РС", бр. 30/10,
93/12, 89/15 и 95/18 - др.
закон)

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

/

Да

С обзиром да је у оквиру
реализације твининг пројекта, који
је отпочео јануара 2021. године,
планирано унапређење система
субвенција у шумарству, очекује
се да ће као резултат тог пројекта
бити предложене одређене измене
у овој области које изискују и
измене постојећег правилника,
због чега је пролонгиран рок за
његово доношење до окончања
активности на пројекту (2022.)

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

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

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

/

ДА

Правилник је требало да буде
усаглашен са мерама ИПАРД 3
програма за период 2021-2027.
Како ИПАРД програм још није
усвојен није било основа за измену
правилника
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69.

меса, воћа, поврћа, вина, пива и
јаких алкохолних пића (ЕРП)
Правилник о изменама Правилника
о подстицајима за спровођење
активности у циљу подизања
конкурентности кроз
диверсификацију економских
активности кроз подршку
инвестицијама у прераду и
маркетинг на пољопривредном
газдинству (ЕРП)

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

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

/

Да

Правилник је требало да буде
усаглашен са мерама ИПАРД 3
програма за период 2021-2027.
Како ИПАРД програм још није
усвојен није било основа за измену
правилника

70.

Правилник о измени и допуни
Правилника о начину обављања
саветодавних послова у
пољопривреди

Члан 2. став 2. Закона о
обављању саветодавних и
стручних послова у
области пољопривреде
("Службени гласник РС",
број 30/10)

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

/

Да

Није донет из разлога што се
очекивала допуна за усаглашавање
са ИПАРД програмом. Завршава
се ИПАРД 2 програм, а у току је
акредитација за ИПАРД 3 програм

71.

Правилник о садржини, начину и
поступку доношења основа
газдовања шумама

Члан 22. став 6. Закона о
шумама („Службени
гласник РС”, бр. 30/10,
93/12, 89/15 и 95/18 - др.
закон)

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

/

Да

72.

Правилник о програму, начину
спровођења обуке и начина провере
знања ради издавања сертификата
професионалног корисника
средстава за заштиту биља, као и
образац сертификата

Члан 46. став 12. Закона о
средствима за заштиту
биља („Службени гласник
РС" бр. 41/09 и 17/19)

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

/

Да

Урађен је Нацрт правилника, али
због његове обимности и значаја
за систем планирања у шумарству
неопходна је била широка јавна
расправа документа са
укључивањем великог броја
субјеката, у току које су
предложене корекције текста, због
чега још увек није усаглашен
коначан текст наведеног
правилника, односно потребан је
још један циклус расправе
Правилник је у процедури
доношења

73.

Правилник о изменама и допунама
Правилника програмима за
диверсификацију дохотка и
унапређење квалитета живота у
руралним подручјима кроз подршку
младим пољопривредницима (ЕРП)

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

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

/

Да

Правилник је требало да буде
усаглашен са мерама ИПАРД 3
програма за период 2021-2027.
Како ИПАРД 3 програм још није
усвојен није било основа за измену
правилника
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74.

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

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

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

/

Да

Измена се односи на
субвенционисање садница ружа, за
које у овом моменту са постојећом
законском легислативом не може
да се изда Сертификат за
производњу садног материјала
ружа који је основ за доделу
подстицаја. Доношењем Закона о
семену и садном материјалу даће
се основ за издавање Сертификата
или неког другог типског
документа који ће важити како за
саднице воћа, тако исто и за
саднице ружа и гарантовати
здравствену исправност и квалитет
садног материјала и воћа и ружа

75.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о листама штетних
организама и листама биља, биљних
производа и прописаних објеката

Члан 34. став 2. и члан 35.
став 2. Закона о здрављу
биља („Службени гласник
РС”, број 41/09 и 17/19)

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

/

Да

Рад на тексту правилника је у
току. Било је неопходно ускладити
листе штетних организама и листе
биља, биљних производа и
прописаних објеката у оквиру зоне
Open Balkan и споразума CEFTA

76.

Правилник о утврђивању мера раног
откривања, дијагностике и начину
спровођења службене контроле
трихинела у месу

Члан 60. став 2. Закона о
ветеринарству ("Службени
гласник РС", бр. 91/05,
30/10, 93/12 и 17/19-др.
закон)

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

/

Да

Правилник се налази у
Републичком секретаријату за
законодавство

77.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о максимално
дозвољеним количинама остатака
средстава за заштиту биља у храни и
храни за животиње

Члан 52. став 3. Закона о
средствима за заштиту
биља („Службени гласник
РСˮ, бр. 41/09 и 17/2019)

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

/

Да

Правилник је у процедури
доношења

78.

Правилник о измени и допуни
Правилника о условима, начину и
обрасцу захтева за остваривање
права на премију за млеко (АП)

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

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

/

Да

Није обезбеђен правни основ кроз
измене Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју
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79.

Правилник о условима и начину за
уклањање паса и мачака из ловишта

Члан 29. став 2. Закона о
дивљачи и ловству
(„Службени гласник РС”,
бр. 18/10 и 95/18 - др.
закон)
Члан 18. став 3. Закона о
обављању саветодавних и
стручних послова у
области пољопривреде
(„Службени гласник РС”,
број 30/10)

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

/

Да

80.

Правилник о измени и допуни
Правилника о садржини и начину
вођења регистра пољопривредних
саветодаваца

81.

Због усклађивања са новим
прописима из области
ветеринарства израда и доношење
овог правилника је одложено за
2022. годину
Одустало се од доношења
правилника

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

/

Да

Правилник о измени и допуни
Правилникa о ближим условима за
издавање лиценце за обављање
саветодавних послова у
пољопривреди

Члан 9. став 2. Закона о
обављању саветодавних и
стручних послова у
области пољопривреде
(„Службени гласник РС”,
број 30/10)

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

/

Да

Одустало се од доношења
правилника

82.

Правилник о планирању у ловству

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

/

Да

83.

Правилник о измени и допуни
Правилникa о обрасцу и садржини
идентификационе картице
пољопривредног саветодавца као и
начину њеног коришћења, издавања
и поништавања

Члан 49. став 4. Закона о
дивљачи и ловству
„Службени гласник РС”,
бр. 18/10 и 95/18 - др.
закон)
Члан 15. став 4. Закона о
обављању саветодавних и
стручних послова у
области пољопривреде
(„Службени гласник РС”,
број 30/10)

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

/

Да

Припремљен нацрт овог
правилника, али се чека на
усаглашавање са Ловачком
комором и ловачким
организацијама
Одустало се од доношења
правилника

84.

Правилник о условима у погледу
опреме и стручног кадра за
обављање радова на заштити, гајењу
и коришћењу шума

Члан 97. став 2. Закона о
шумама („Службени
гласник РС”, бр. 30/10,
93/12, 89/15 и 95/18 - др.
закон)

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

/

Да

85.

Правилник о подршци у сточарству
(АП)

Члан 20. став 3. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју („Службени
гласник РС“, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16)

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

/

Да

Урађен је Нацрт правилника на
који је у поступку расправе
достављен значајан број
примедаба, због чега је потребно
додатно кориговање и
усаглашавање текста
Није створен правни основ кроз
измене Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју
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86.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о мерама за спречавање
штете од дивљачи и штете на
дивљачи и поступку и начину
утврђивања штете

Члан 89. став 4. и члан 91.
став 3. Закона о дивљачи и
ловству („Службени
гласник РС”, бр. 18/10 и
95/18 - др. закон)

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

/

Да

87.

Правилник о условима и начину
организовања лова, изгледу и
садржини обрасца ловне карте,
изгледу и садржини обрасца дозволе
за лов крупне дивљачи и дозволе за
лов ситне дивљачи, као и изгледу и
садржини обрасца извештаја о
извршеном лову

Члан 63. став 3. Закона о
дивљачи и ловству
(„Службени гласник РС”,
бр. 18/10 и 95/18 - др.
закон)

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

/

Да

88.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о ловачким псима

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

/

Да

89.

Правилник о испиту за оцењивање
трофеја дивљачи

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

/

Да

90.

Правилник о изменама и допунама
правилника о условима за стављање
у промет и начину обележавања
уловљене дивљачи и трофеја
дивљачи, као и о начину вођења
евиденције
Правилник о утврђивању правила
добре пољопривредне праксе

Члан 74. став 3. Закона о
дивљачи и ловству
("Службени гласник РС",
бр. 18/10 и 95/18 - др.
закон)
Члан 71. став 8. Закона о
дивљачи и ловству
("Службени гласник РС",
бр. 18/10 и 95/18 - др.
закон)
Члан 67. став 5. Закона о
дивљачи и ловству
("Службени гласник РС",
бр. 18/10 и 95/18 - др.
закон)

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

/

Да

Због ситуације изазване
COVIDOM/19 и смањених
капацитета у људству, правилник
није још увек донет

Члан 96а став 7. тачка 1)
Закона о водама
(„Службени гласник РС”,
бр. 30/10, 93/12, 101/16,
95/18 и 95/18 - др. закон)

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије до
2034. године

/

Да

Члан 60. став 2. и члан 63.
став 4. Закона о

Стратегија
пољопривреде и

/

Да

Републичка дирекција за воде је
израдила Предлог правилника о
утврђивању Правила добре
пољопривредне праксе. Предлог
правилника достављен је
секторима и органима управе у
саставу Министарства
пољопривреде, шумарства и
водопривреде и очекује се
усаглашавање коначне верзије
документа
Због ступања на снагу новог
Закона о здрављу животиња у ЕУ

91.

92.

Правилник о утврђивању мера
здравља водених животиња, као и

Одложено због неопходности
усклађивањa са прописима из
области саобраћаја, заштите
животне средине, пољопривреде и
заштите биља, као и због
решавања питања статуса
одређених врста дивљачи
Због ситуације изазване
COVIDOM/19 многе активности
које треба да претходе изради овог
акта су одложене, те стога
правилник није донет

Припремљен нацрт правилника,
али због ситуације изазване
COVIDOM/19, није спроведена
процедура за доношење
правилника
Због одређених измена у
методологији мерења трофеја
ЦИЦ, израда и доношење овог
правилника није завршено
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спречавање појаве и контроле
одређених болести водених
животињa

ветеринарству ("Службени
гласник РС", бр. 91/05,
30/10, 93/12 и 17/19-др.
закон)

руралног развоја
Републике Србије за
период 2014-2024.
године /НПАА

у априлу 2021. године (Уредба ЕК
2016/429) и промене одредби које
се тичу болести водених
животиња, померен је рок за
доношење новог правилника

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Редни
број

1

1.ПА.1

Назив

I
Интегрално управљање
водама

Управљање у области
вода

Резултат

II
Унапређено управљање водама кроз:
изградњу и реконструкцију дела
система за снабдевање водом за пиће и
санитарно хигијенске потребе;
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 изградњу и
одржавање дела система за
наводњавање и одводњавање
Извршене активности на припреми и
изради дела прописа из области вода у
циљу њиховог усаглашавања са
прописима ЕУ; примењене одредбе
Закона о водама и других прописа коjе
се односе на изградњу нових и
реконструкцију постојећих објеката и
извођење других радова који могу
утицати на промене у водном режиму;

шифра
извора
финансира
ња
01
06
11
56

Износ
остварења/
извршења
III
4.791.528.486,71
РСД

116.632.251,15
РСД

1.640.047.733,11
РСД

По
плану
(Да/Не)

Образложење

IV
Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије
до 2034. године

V
Да

VI
/

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије
до 2034. године

Да

/

Референтни
документ

39.530.750,70 РСД

01

48.549.531,98 РСД
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1.ПА.2

Инспекцијски надзор у
области вода

обезбеђен јединствени водни режим и
остваривање управљање водама
(издато је 175 водних услова, 62 воднe
сагласности, 32 воднe дозволe); издата
овлашћења за обављање послова
испитивања квалитета отпадних вода,
односно квалитета површинских и
подземних вода (12 овлашћења), као и
издате лиценце за обављање послова
из чл. 112. и 120. Закона о водама (8
лиценци јавним предузећима, односно
другим правним лицама за обављање
послова снабдевања водом за пиће
системом јавног водовода и за
обављање послова сакупљања,
одвођења и пречишћавања отпадних
вода системом јaвне канализације и 19
лиценци за обављање делатности
вађења речних наноса); донета у првом
степену 7.958 решења о обрачуну и
задужењу обвезника плаћања накнада
за воде, односно у другом степену 306
решења по жалбама против
првостепених решења јавних
водопривредних предузећа о обрачуну
и задужењу са накнадама за воде, од
накнада за воде које, у складу са
Законом о накнадама за коришћење
јавних добара, утврђује овај орган
остварено је укупно 3.791.184.695,26
динара; израђена потребна
финансијска документација за пренос
средстава буџета Републике Србије из
којих се финансирају послови од
општег интереса у области управљања
вода и финансијска документација за
финансирање текућих расхода
дирекције; вођење потребне службене
евиденције; извршен пријем, отварање,
евидентирање, распоређивање и
достављање предмета у рад и
отпремање поште
Кроз инспекцијски надзор над
надзираним субјектима извршена је
примена одредби Закона о водама и

01

36.977.408,61 РСД

Стратегија
управљања водама
на територији

Да

/
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1.ПА.3

Уређење и коришћење
вода

подзаконских аката донетих на основу
истог, које се односе на изградњу
нових и реконструкцију постојећих
објеката и извођење других радова
који могу утицати на промене у
водном режиму и обезбеђен
јединствени водни режим и
остваривање управљање водама. У
циљу отклањања утврђених
неправилности донето је 561 решење,
због повреда одредаба Закона о водама
поднето је 65 прекршајних пријава, 3
пријаве за привредни преступ и 3
кривичне пријаве
Изграђени делови водних објеката за
снабдевање водом за пиће (делови
магистралних цевовода, црпне станице
и резервоари са уређајима који им
припадају) у Крушевцу, Ивањици и
Тутину, израђена је техничка
документација за водне објекте за
снабдевање водом за пиће (пројекат за
грађевинску дозволу за повезивање
водоводног система „Горњи
Милановац - Рудник” са РВС „Рзав”, и
пројекат за грађевинску дозволу за
изградњу магистрално потисно
гравитационог цевовода од централног
резервоара „Кумане” за насеља
Триброде, Царевац, Камијево, Десина,
Средњево, Љубиње, Печаница,
Чешљева Бара, Гарево, Дољашница и
Макце), као и техничка документација
за изградњу водних објеката за
наводњавање (система за наводњавање
на територији општине Неготин и
система за наводњавање на територији
општине Свилајнац), извршен је део
послова на одржавању (редовном и
инвестиционом) и осигурању
регионалних хидросистема Мачва,
Неготинска низија, Кишвара и
Удовички плато и извршен је део
активности на унапређењу уређења и

Републике Србије
до 2034. године

01

463.020.363,96
РСД

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије
до 2034. године

Да

/
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1.ПА.4

Заштита вода од
загађивања

1.ПА.5

Уређење водотока и
заштита од штетног
дејства вода

1.ПА.6

Планирање и
међународна сарадња у
области вода

коришћења вода и израђен је део
регистра заштићених области (фаза II)
Спроведене мере при хаваријским
загађењима вода; извршена контрола
квалитета вода; прикупљени и
обрађени: подаци о индустријским и
комуналним системима, постројењима
за пречишћавање отпадних вода,
подаци о индустријама које своје
отпадне воде испуштају у реципијент,
подаци о постројењима за
пречишћавање отпадних вода
индустрије, подаци о мерењима
емисије загађења и извршен унос тих
података у Водни информациони
систем и извршено вођење регистра
загађивача
Спремност и функционална сигурност
постојећег система за одбрану од
поплава је обезбеђена пропорционално
обиму опредељених средстава за
одржавање и санацију заштитних
објеката; степен заштите кроз
реконструкцију постојећих заштитних
објеката је благо унапређен; повећан је
позитиван ефекат задржавања воде на
сливу и смањен процес ерозије
извођењем биолошких и биотехничких
заштитних радова; смањене су штетне
последице по брањена подручја од
поплавних вода спровођењем одбране
од поплава са хитним интервентним
радовима; смањен је ризик од поплава
кроз унапређење управљања ризицима
од поплава широм применом
неструктурних мера
Унапређено управљање водама кроз
израду студија и пројектне
документације од значаја за израду
плана управљања водама, као и
техничке документације која
омогућава реализацију инвестиција у
области водопривреде.
Извршене обавезе из домена
међународне мултилатералне и

01

12.951.956,49 РСД

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије
до 2034. године

Да

/

01

3.157.668.682,42

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије
до 2034. године

Да

/

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије
до 2034. године

Да

/

РСД

01

99.417.719,56 РСД
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1.ПК.1

1.ПК.2

1.ПК.3

1.ПК.4

Брана са акумулацијом
„Ариље” профил
„Сврачково”

Изградња система за
наводњавање – прва фаза

GEF-SCCF Управљање
водама на сливу реке
Дрине у оквиру програма
за Западни Балкан GEFSCCF The West Balkans
Water Management in
Drina River Basin Project
ИПА 2017 - Сектор
заштите животне средине
(АП)

билатералне 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
Изведен је део радова на изградњи
бране са акумулацијом „Ариље” –
профил „Сврачково”, Ариље, и то
радова на шахтном преливу,
водозахватној кули са тунелом за
водоснабдевање и темељном испусту,
опточном тунелу са слапиштем,
прелазном деоницом, слапиштем и
стабилизацијом косина, насуте бране и
предбране, објеката хидроелектране
(довод за хидроелектрану и
затварачница), објектима заштите
грађевинске јаме, ињектирање, као и
извођење припремних радова,
техничког осматрања, набавке дела
хидромашинске опреме и др.
Изведен део радова на изградњи,
реконструкцији и санацији водних
објеката и система за потребе
наводњавања, и то на: системима за
наводњавање Срема, Баната и Бачке и
хидромелиорационим системима на
подручју Чачка, Тополе, Параћина и
Панчевачког рита
Израђен Стратешки акциони програм
који пружа основу за одлучивање у
политичким оквирима будућег
прекограничног управљања водама
слива и при том истовремено предвиђа
начин сарадње држава слива реке
Дрине
Спроведени поступци јавних набавки
од стране Министарства финансија Сектора за уговарање и финансирање
програма из средстава ЕУ и са
изабраним извођачем радова, односно
пружаоцем услуга закључен уговор о
изградњи постројења за пречишћавање

01

826.384.700,25
РСД

01
11

57.712.114,05 РСД
1.627.856.440,57
РСД

06

116.632.251,15
РСД

01
56

/

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије
до 2034. године

Да

/

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије
до 2034. године

Да

/

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије
до 2034. године

Да

/

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије
до 2034. године

Да

Због уговореног
датума почетка радова
на изградњи објеката:
17. јануар 2022.
године, односно
уговореног рока за
почетак активности на
437

1.ПК.5

ИПА 2016 - Подршка у
форми твининг пројекта

1.ПК.6

Електрификација система
за наводњавање

1.ПК.7

Изградња брода посебне
намене - ледоломца

отпадних вода у Брусу и Блацу и
уговор о реконструкцији делова
постојеће и изградњу нове
канализационе мреже у Брусу и Блацу,
односно уговор за пројекат „Реформе
сектора водних услугаˮ, 6. децембра
2021. године
Пројекат је успешно завршен у
октобру 2020. године, испуњени су сви
дефинисани циљеви, припремљена је
прва радна верзија Плана управљања
водама на територији Републике
Србије за период од 2021. до 2027.
године. Коначни извештај је усвојен од
стране Министарства финансија у
2021. години, потом је извршена
исплата преосталих уговорених
средстава
Изграђени су електроенергетски
објекти на територији општине Мали
Иђош КО Фекетић, општине Инђија
КО Бешка, општине Вршац КО Мали
Жам, општине Мали Иђош КО
Ловћенац и општине Оџаци КО
Српски Милетић

изради пројекта
„Реформе водних
услугаˮ: 27. јануар
2022. године, није
могло да дође до
реализације
56

39.560.750,70 РСД

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије
до 2034. године

Да

/

01

88.846.009,39 РСД

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије
до 2034. године

Да

/

01

/

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије
до 2034. године

Да

Услед потребе да се
остваре уштеде
финансијских
буџетских средстава
код корисника
буџетских средстава у
циљу њиховог
преусмеравања,
односно стављања у
функцију
финансирања расхода
и издатака који су
потребни ради
сузбијања и
спречавања ширења на
територији Републике
Србије заразне болести
COVID-19 изазаване
вирусом SARS-CoV-2
и заштите
438

1.ПК.8

Програм за отпорност и
климатске промене и
наводњавање у Србији - I
фаза

1.ПК.9

Интегрисани развој
коридора реке Саве и
Дрине применом
вишефазног програмског
приступа

Израђен је део техничке документације
за изградњу система за наводњавање у
општинама Свилајнац и Неготин и у
циљу пружања подршке Јединици за
имплементацију пројекта у ЈВП
„Србијаводе” закључен је Уговор о
вршењу консултантских услуга
Формирана јединица за спровођење
Пројекта, започета је тендерска
процедура за избор лица за вршење
стручног надзора над извођењем
грађевинских радова и припрема
пројектне документације за радове
који треба да се финансирају из
средстава Пројекта

11

4.114.257,16 РСД

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије
до 2034. године

Да

11

8.077.035,38 РСД

Стратегија
управљања водама
на територији
Републике Србије
до 2034. године

Не

становништва од те
болести, Законом о
изменама Закона о
буџету Републике
Србије за 2021. годину
(„Службени гласник
РС”, број 40/21) нису
планирана средства за
реализацију пројекта
Изградња брода
посебне намене ледоломца, тј. ни тим
законом, као ни
Законом о изменама
Закона о буџету
Републике Србије за
2021. годину
(„Службени гласник
РС”, број 100/21), у
оквиру Главе 24.3
Републичка дирекција
за воде није
предвиђено
финансирање тог
пројекта у 2021.
години
/

Пројекат није
предвиђен Планом
рада Владе за 2021.
годину. Ово стога што
је тек након усвајања
тог плана потписан
Споразум о зајму
(Пројекат
интегрисаног развоја
коридора реке Саве и
Дрине применом
вишефазног
439

2

2.ПА.1

2.ПА.2

Уређење и надзор у
области пољопривреде

Унапређен законодавни и стратешки
оквир; Унапређена примена закона и
прописа у области пољопривреде

01
15
06
56

Уређење у области
пољопривреде и
руралног развоја

Унапређење законодавног и
стратешког оквира

01
15

Пољопривредна
инспекција

Унапређен инспекцијски надзор и
примена закона и прописа у области
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта;
Унапређена контрола и спровођење
програма мера за унапређење

682.600.954,66
10.013.060,13
12.454.497,44
5.031.750,40

218.829.882,50
128.160,00

01

РСД
РСД
РСД
РСД

РСД
РСД

180.861.323,41
РСД

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године
Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године
Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Да

програмског
приступа), број зајма
9128-YF, између
Републике Србије и
Међународне банке за
обнову и развој
потписан (у Београду
9. и 11. маја 2021.
године) и донет Закон
о потврђивању
споразума о зајму
(„Службени гласник
РС - Међународни
уговори”, број 13/21 од
12. јула 2021. године).
Циљ пројекта је
унапређење заштите од
поплава и омогућавање
прекограничне
сарадње у области вода
на речним коридорима
Саве и Дрине. Ово
министарство Републичка дирекција
за воде врши
имплементацију дела
1.1, 2. и 3. тог пројекта
/

Да

/

Да

/

440

пољопривредне производње и
сточарства и органске производње;
Унапређена контрола и примена
прописа у области безбедности хране
биљног и мешовитог порекла;
Унапређена контрола и примена
прописа у области вина, ракије,
алкохолних и безалкохолних пића;
Унапређена примена прописа за упис у
Централни регистар
2.ПА.3

Системи и базе података
у области пољопривреде

Унапређено информисање корисника о
ценама и олакшан пласман
пољопривредно-прехрамбених
производа; Обезбеђени подаци за
ефикасно функционисање FADN IT
базе података за слање података у ЕУ;
Обезбеђивање ажурних података о
произвођачима грожђа и
виноградарским парцелама

01

26.672.270,88 РСД

2.ПА.4

Администрација и
управљање

Стварање услова за реализацију
програма "Уређење и надзор у области
пољопривреде"

01

232.055.094,54

2.ПК.1

Управљање
инвестицијама у области
пољопривреде

Достигнут адекватан степен заштите
пољопривредног земљишта од
елементарних непогода

01

2.ПК.2

ИПАРД мера: Техничка
помоћ

Унапређено праћење и вредновање
спровођења Ипард II програма;
Унапређено информисање корисника о
ИПАРД II програму; Спроведене
обуке, семинари и студијске посете

РСД

24.182.383,33 РСД

/

/

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Да

/

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године
Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године
Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Да

/

Да

/

Да

Није било реализације
јер се чекало усвајање
Правилника о
условима, начину и
поступку спровођења
мере техничкa помоћ у
оквиру инструмента за
претприступну помоћ
руралном развоју
(„Службени гласник
РС“ број 107/21 од

441

2.ПК.3

ИПА 2014 - Помоћ
европским интеграцијама
- неалоцирана средства

Успостављен правни оквир за
географске ознаке порекла (шеме
квалитета) у области пољопривредних
производа и намирница усклађен са
релевантном ЕУ регулативом

2.ПК.4

ИПА 2017 - Сектор
заштите животне средине

ИПА јединице Министарства
пољопривреде, шумарства и
водопривреде и Министарства заштите
животне средине обучене да прате
спровођење инфраструктурних
пројеката у области водопривреде

2. ПК.5

Јачање капацитета
пољопривредног сектора
за доношење политика на
основу података ПХРД
грант број: TF0B1676

Пројекат ће трајати до 31. јануара
2023.
Грант у висини од 1,8 милиона USD
донирала је Влада Јапана, а пројекат
спроводи Светска банка.
Основни циљ пројекта је
успостављање система за праћење и
вредновање пољопривредне политике
и политике руралног развоја,
укључујући и усклађивање са оквиром
за праћење и вредновање Заједничке
пољопривредне политике Европске
уније и едукација кадрова. С обзиром
на кашњења узрокована COVID-19
пандемијом, пројекат је у 2021.
спровео дубинску анализу постојећег
система праћења и вредновање у
МПШВ, а у пуну имплементацију ће
ући у 2022. години

2. ПК.6

Развој финансијског
система у руралним
подручјима Србије КFW

5.031.750,40 РСД

56

/

/

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године
Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Да

Да

15
06

5.946.460,00 РСД
12.454.497,44 РСД

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Не

15

3.938.440,13 РСД

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Не

12.новембра 2021.
године)
/

Крајњи корисник овог
пројекта је
Министарство заштите
животне средине које
је и планирало
средства за
реализацију овог
пројекта
Oтворен пројекат у
оквиру II измене
финансијског плана за
2021. годину од
01.02.2021. године

У оквиру Програма
0101- Уређење и
надзор у области
пољопривреде
извршено је поновно
активирање пројекта
4002- Развој
финансијског система
у руралним
442

3

3.ПА.1

3.ПА.2

Безбедност хране,
ветеринарска и
фитосанитарна политика

ДНРЛ: Подигнут квалитет сировог
млека и осигурана безбедност млека за
исхрану становништва; Успостављен
транспарентан начин одређивања цене
млека; Обезбеђени формални и
суштински услови за очување
аутохтоних сорти биља; УЗВ:
Унапређење квалитета и безбедности
хране животињског порекла и хране за
животиње; Искорењивање болести
животиња; УЗБ: Смањење ризика по
здравље биља, животиња, људи и
животне средине у вези са примарном
биљном производњом и прометом
биља

01
15

ДНРЛ-Развој
лабораторијске
дијагностике, очување
биљног биодиверзитета и
контрола органске
производње

Унапређење лабораторијске
дијагностике; Унапређење система
контроле у органској производњи;
Очување биодиверзитета,
регенерисана колекција семена

01

УЗВ-Заштита здравља
животиња

Побољшање здравственог статуса
домаћих животиња на
пољопривредним газдинствима;
Спречавање појаве и ширења заразних
болести животиња
Спроведена су следећа дијагностичка
испитивања 853.239 говеда на
туберкулозу, 389.036 говеда на

01
15
06

5.926.856.591.40
РСД
25.395.269,66 РСД

196.667.473,39
РСД

3.376.769.606,71
25.395.269,66

РСД

РСД

0

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Да

подручјима СрбијеKfW. Aпрорпијација је
отворена на износ који
је преостао на
евиденционом рачуну
148401502 – Развој
финансиjског система
у руралним
подручјима - КFW, a у
циљу извршења
повраћаја средстава
Немачкој развојној
банци - KfW
/

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Да

/

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Да

/

443

леукозу, 487.773 говеда и 1.406.344
оваца и коза на бруцелозу.
Вакцинисано је 152.963 говеда против
болести нодуларни дерматитис
Извршена су мониторинг испитивања
домаћих и дивљих свиња на ККС и
АКС

3.ПА.3

УЗВ-Безбедност хране
животињског порекла и
хране за животиње

Кампања оралне вакцинације лисица и
других дивљих месоједа против
беснила је спроведена у пролеће 2021
године, након чега се спроводио
мониторинг
ефикасности
оралне
вакцинације. Није дијагностикован
ниједан случај беснила на територији
Републике Србије.
Резултати мониторинга ентомолошких
испитивања
присуства
вектора
преносиоца болести плавог језика су
указали на перманентну присутност
куликоида током целе године у разним
деловима државе.
Исплаћена је надокнада штете за 384
власника убијених/закланих животиња
по наређени мерама код сузбијања
заразних болести
Постигнут ниво квалитета и
безбедности хране у складу са
националним и међународним
прописима; Постигнут ниво квалитета
и безбедности хране у промету, у
складу са националним и
међународним прописима; Постигнут
ниво квалитета и безбедности хране за
животиње, у складу са националним и
међународним прописима

01

139.999.161,40
РСД

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Да

/

У оквиру Националног програма за
праћење резидуа фармаколошких,
хормонских и других штетних
материја код живих животиња, хране
животињског порекла и хране за
животиње у току 2021.године издато је
1537 Налога за узорковање у складу са
Планом НПМРа и прикупљено је 4060
444

узорака. Према Програму мониторинга
безбедности хране животињског
порекла за 2021.годину број
прегледаних узорака је 5919 Према
Програму мониторинга безбедности
хране за животиње за 2021.годину број
прегледаних узорака је 265
3.ПА.4

УЗВ-Надзор у области
ветеринарства и
безбедности хране
животињског пореклa

Одељење ветеринарске инспекције
спровело је службене контроле које
обухватају надзор, инспекцију,
проверу, мониторинг, узорковање и
лабораторијско испитивање у области
здравља и и добробити животиња,
производње, узгоја, држања и
регистрације животиња, производњи и
промету хране животињског порекла,
хране за животиње, производњу и
промет лекова за употребу у
ветеринарској медицини ,
медицинских и биолошких средстава,
производњу и промет репродуктивног
материјала, семена за вештачко
осемењавање, оплођених јајних ћелија
и ембриона, сертификацију у
међународном промету као и
контролу управљања споредним
производима животињског порекла.
Одељење граничне ветеринарске
инспекције вршило је ветеринарско
санитарну контролу пошиљака при
увозу, провозу и извозу животиња,
производа животињског порекла,
хране животињског порекла, хране за
животиње, споредних производа
животињског порекла, лекова за
употребу у ветерину; испитивање
пошиљки које се увозе ради
утврђивања њиховог здравственог
стања, контролу међународних
ветеринарских потврда о здравственом
стању пошиљки у промету на државној
граници и инспекцијски надзор над
применом закона и других прописа
који се односе на: увоз, транзит

01

441.682.693,44
РСД

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Да

/

445

животиња, хране животињског порекла
и производа животињског порекла
3.ПА.5

3.ПА.6

УЗВ-Управљање у
области ветеринарства и
безбедности хране
животињског пореклa

Програмска активност обухвата
обавља послове државне управе и
стручне послове који се односе на:
здравствену заштиту и добробит
животиња; безбедност и квалитет
хране у процесу производње, држања и
промета животиња, производа,
сировина и хране животињског
порекла, хране за животиње и
споредних производа животињског
порекла, семена за вештачко
осемењивање, оплођених јајних ћелија
за оплођавање животиња, ембриона и
других организама и предмета, којима
се може пренети заразна болест;
издавање сагласности и регистрацију
објеката за узгајање, производњу,
држање и промет животиња,
производа, сировина, хране за
животиње и споредних производа
животињског порекла (фарме,
рибњаци, кланице, млекаре, објекти за
прераду и сл.); регистрацију
производње, унутрашњег и спољног
промета лекова и биолошких средстава
за употребу у ветерини; сертификацију
у међународном промету, као и
међународну сарадњу у области
ветерине и безбедности хране и друге
послове који су одређени законом.
Такође, програмска активност
укључује активности и трошкoве
администрацијe Управе за ветерину

01

УЗБ-Фитосанитарна
инспекција

Унапређен систем фитоснитарне
контроле у међународном промету;
Унапређен систем фитосанитарне
контроле у производњи и унутрашњем
промету

01

301.186.349,37
РСД

530.481.455,39
РСД

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Да

/

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 2014-

Да

/

446

2024. године
3.ПА.7

УЗБ-Управљање
фитосанитарним
системом и системом
безбедности хране и
хране за животиње
биљног порекла

Унапређење фитосанитарног система;
Унапређење безбедности хране и хране
за животиње биљног порекла

01

3.ПК.1

УЗБ-Унапређење система
повезивања
агрометеoролошких
станица

Унапређење информационих решења у
Управи за заштиту биља ради бржег и
ефикаснијег извршавања пословних
процеса

01

3.ПК.2

УЗБ-ИПА 2017 Неалоцирана средства

Унапређење поступка признавања
сорти и усаглашавање са процедурама
признавања сорти у ЕУ

56

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Да

/

/

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Да

Средства нису
реализована у 2021.
години јер Управа за
заштиту биља није
добила просторије за
сервер салу где би се
поставила опрема и
пратећи софтвер који
је био предмет набавке

/

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Да

IPA 2017 пројекат
Набавка машина и
опреме за тестирање
сорти пољопривредног
биља није завршен у
2021. години због тога
што је дошло до
понављања тендера, а
после поновљеног
тендера, који је био у
другој половини
године, компаније које
су победиле на тендеру
нису имале тренутно
на лагeру тражену
опрему па се све
пренело на
2022.годину, а у
договору са
Министарством
финансија требало би
да се целокупан
поступак реализује до
половине 2022. године

898.861.851,70
РСД

447

3.ПК.3

ДНРЛ-Унапређење
енергетске ефикасности
лабораторије

Унапређена енергетска ефикасност

01

41.208.000,00 РСД

4.

Развој шумарства и
ловства

Одрживо управљање шумама у
Републици Србији; Унапређен систем
заштите шума; Унапређење стања
дивљачи и ловства
Унапређено стање шума у Републици
Србији; Унапређена шумска
инфраструктура; Успостављено
ефикасно планирање газдовања
шумама

01
56

РСД

Одрживи развој и
унапређење ловства

Постизање оптималних фондова
дивљачи уз успостављање стабилне,
уравнотежене структуре популација
дивљачи и побољшан квалитет трофеја
ловостајем заштићених врста дивљачи;
Очување ретких, угрожених и трајно
заштићених врста ловне дивљачи, као
и опште очување биодиверзитета

01

Управљање у шумарству
и ловству

Унапређено стање шума у Републици
Србији

01

4.ПА.4

Надзор у шумарству и
ловству

Повећање ефикасности шумарско ловне инспекције

01

4.ПК.1

ИПА 2016 - Неалоцирана
средства

Успостављање сектора шумарства у
складу са ЕУ прописима

5.

Подстицаји у
пољопривреди и
руралном развоју

Унапређење стања физичких ресурса у
пољопривреди; Унапређено
финансирање пољопривреде и
руралног развоја и управљање
ризицима; Унапређење система
трансфера знања и развој људских
потенцијала

4.ПА.1

4.ПА.2

4.ПА.3

Одрживи развој и
унапређење шумарства

Да

/

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

Да

/

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

Да

/

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

Да

/

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

Да

/

48.589.000,00 РСД

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

Да

/

56

57.522.000,00 РСД

Стратегија развоја
шумарства
Републике Србије

Да

/

01
11
12
13
56

38.620.457.837,00

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Да

/

1.267.632.000,00
57.522.000,00
РСД

01

773.106.000,00
РСД

148.975.000,00
РСД

296.962.000,00
РСД

РСД
37.972.105,00 РСД
99.930.503,15 РСД

227.452.350,00
РСД

1.421.062.965,00
РСД
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5.ПА.1

5.ПА.2

5.ПА.3

5.ПА.4

5.ПА.5

5.ПК.1

5.ПК.2

Директна плаћања

Унапређен квалитет и квантитет
сточарске производње; Унапређен
квалитет и квантитет ратарске
производње; Унапређење
пољопривредне производње

01

Унапређење конкурентности,
достизање стандарда квалитета и
управљање ризицима; Унапређење
животне средине; Диверсификација
економских активности на селу

01
13

Стручна и
административна
подршка за спровођење
мера подстицаја

Унапређење ефикасности рада Управе
за аграрна плаћања; Унапређење
ефеката рада Управе и капацитета за
управљање фондовима ЕУ; Подршка
преговарачком програму ПГ 11

01

Кредитна подршка у
пољопривреди

Развој пољопривредне производње и
прераде кроз стимулацију инвестиција
у пољопривредну механизацију и
опрему, повећање и побољшање
квалитета сточног фонда и повећање
ратарске, повртарске и воћарске
производње

01
12

Унапређење информисања и
едуковања пољопривредних
произвођача и промоције домаћих
производа и производних подручја
кроз одгајивачки програм; Унапређење
производње у сточарству кроз
спровођење одгајивачког програма

01

Унапређење стања основних средстава
пољопривредних газдинстава која се
баве примарном пољопривредном
производњом

01
56

Увећање удела активних жена у
одобреним грантовима

11

Мере руралног развоја

Посебни подстицаји

ИПАРД

Пројекат тржишно
оријентисане
пољопривреде

31.169.758.810,00
СД

6.625.316.077,00
РСД

227.452.350,00
РСД

511.402.586,00
РСД

351.695.295,49
РСД

99.930.503,15
РСД

248.055.620,00
РСД

473.687.655,00
РСД

1.421.062.965,00
РСД

37.972.105, РСД

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године
Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године
Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године
Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Да

/

Да

/

Да

/

Да

/

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Да

/

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године
Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије

Да

/

Да

/
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5.ПК.3

ИПА 2017 - неалоцирана
средства

Промоција ИПАРД програма; Надзор
над спровођењем ИПАРД програма;
Обрада података са референтних
парцела

6.

Заштита, уређење,
коришћење и управљање
пољопривредним
земљиштем

Управа за пољопривредно земљиште је
учествовала у изради подзаконских
аката у овој области, дала је
сагласности на годишње програме,
заштите уређења и коришћења
пољопривредног земљишта,
сагласности на одлуке о расписивању
јавних огласа за јавно надметање за
закуп пољопривредног земљишта у
државној својини и одобрења на
инвестициона улагања (садња воћњака,
винограда, изградња система за
наводњавање, пластеника и рибњака).
Управа за пољопривредно земљиште је
давала сагласности на одлуке о давању
у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној
својини и закључивала уговоре о
закупу пољопривредног земљишта у
државној својини.
Управа за пољопривредно земљиште је
у 2021. години спровела конкурс за
доделу средстава за заштиту, уређење
и коришћење пољопривредног
земљишта и по основу донетих уредби
Владе Републике Србије исплатила
средства по том основу

01

Подршка уређењу
пољопривредног
земљишта

1. За набавку нове опреме за
наводњавање висина утрошених
средстава је износила 164.037.678,88
динара, а површина земљишта за коју
је обезбеђена нова опрема за
наводњавање пољопривредног
земљишта је око 1.200 ha.

01

6.ПА.1

/

/

373.915.459,32
РСД

224.964.058,23
РСД

за период 20142024. године
Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године
Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Да

Уговор је потписан
крајем 2021. године.
Аванс није захтеван,
тако да у 2021. години
није било плаћања

Да

Одступања су због два
ребаланса буџета од
23.04.2021. и
28.10.2021. године и
измена апропријација у
току године. По
последњој измени
буџет Управе за
пољопривредно
земљиште био је
480.693.000,00 динара.
Реализација буџета је
77,79%

Да

Одступања су због два
ребаланса буџета од
23.04.2021. и
28.10.2021. године и
измена апропријација у
току године. По
последњој измени на
ПА.1 укупна средства
била су 310.737.000,00
450

2. За ископ/бушење бунара у функцији
наводњавања висина утрошених
средстава је износила 3.764.940,77
динара, а укупна површина
пољопривредног земљишта за које је
обезбеђена вода за наводњавање је око
14,6153 ha.

динара. Реализација
ове ПА је 72,40%.

3. За студијско-истраживачке радове,
програме и пројекте у области
заштите, уређења пољопривредног и
коришћења пољопривредног
земљишта од значаја за Републику
Србију, а висина утрошених средстава
је износила 5.709.726,11 динара.
4. У 2021. години су суфинансирани
геодетско-технички, односно
инвестициони радови у комасацији на
комасационим подручјима на
територијама: град Смедерево, град
Краљево, општина Неготин, општина
Сврљиг, општина Рековац, општина
Деспотовац и град Лесковац висина
утрошених средстава је износила
51.730.844,68 динара
6.ПА.2

Подршка заштити и
коришћењу
пољопривредног
земљишта

1. За студијско-истраживачке радове,
програме и пројекте у области
заштите, уређења пољопривредног и
коришћења пољопривредног
земљишта од значаја за Републику
Србију, а висина утрошених средстава
је износила 5.417.855,55 динара.

01

9.417.855,55 РСД

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Да

01

139.553.545,54

Стратегија
пољопривреде и
руралног развоја
Републике Србије
за период 20142024. године

Да

2. Дотације међународним
организацијама 4.000.000,00 динара
6 ПА.3

Стручна и
административна
подршка у управљању
пољопривредним
земљиштем

Плате и накнаде запосленима,
доприноси, материјал, текуће поправке
и одржавање, порези, обавезне таксе и
казне, новчане казне и пенали по
решењу суда, машине и опрема,
нематеријална имовина

РСД

Одступања су због два
ребаланса буџета од
23.04.2021. и
28.10.2021. године и
измена апропријација у
току године. По
последњој измени на
ПА.2 укупна средства
била су 10.050.000,00
динара. Реализација
ове ПА је 93,71%
Одступања су због два
ребаланса буџета од
23.04.2021. и
28.10.2021. године и
измена апропријација у
току године. По
последњој измени на
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ПА.3 укупна средства
била су 159.906.000,00
динара. Реализација
ове ПА је 87,27%

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе
2. Министар

3. Делокруг

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ирена Вујовић
На основу члана 6. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 др. закон 62/17 и 128/20), Министарство заштите животне средине обавља послове државне управе
који се односе на: основе заштите животне средине; систем заштите и унапређења животне средине;
националне паркове, инспекцијски надзор у области заштите животне средине; примену резултата
научних и технолошких истраживања и истраживања развоја у области животне средине; спровођење
Конвенције о учешћу јавности, доступности информација и праву на правну заштиту у области
животне средине; заштиту природе; заштиту ваздуха; заштиту озонског омотача; климатске промене;
прекогранично загађење ваздуха и воде; заштиту вода од загађивања ради спречавања погоршања
квалитета површинских и подземних вода; утврђивање услова заштите животне средине у планирању
простора и изградњи објеката; заштиту од великог хемијског удеса и учешће у реаговању у случају
хемијских удеса; заштиту од буке и вибрација; заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења;
управљање хемикалијама и биоцидним производима; спровођење Конвенције о хемијском оружју у
складу са законом; управљање отпадом, изузев радиоактивним отпадом; стварање услова за приступ и
реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава
претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; одобравање
прекограничног промета отпада и заштићених биљних и животињских врста, као и друге послове
одређене законом.Агенција за заштиту животне средине, као орган управе у саставу Министарства
заштите животне средине, са својством правног лица, обавља послове државне управе који се односе
на: развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине
(праћење стања чинилаца животне средине кроз индикаторе животне средине; регистар загађујућих
материја и др.); спровођење државног мониторинга квалитета ваздуха и вода, укључујући спровођење
прописаних и усаглашених програма за контролу квалитета ваздуха, површинских вода и подземних
вода прве издани и падавина; управљање Националном лабораторијом; прикупљање и обједињавање
података о животној средини, њихову обраду и израду извештаја о стању животне средине и
спровођењу политике заштите животне средине; развој поступака за обраду података о животној
средини и њихову процену; вођење података о најбољим доступним техникама и праксама и њиховој
примени у области заштите животне средине; сарадњу са Европском агенцијом за заштиту животне
средине (ЕЕА) и Европском мрежом за информације и посматрање (ЕИОНЕТ), као и друге послове
одређене законом.
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4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

Агенција за заштиту животне средине

НАРАТИВ
Министарство заштите животне средине је у 2021. години у оквиру ИПА 2017 програмске године уговорилo пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у
Краљеву, као и набавку опреме за системе зa примарну сепарацију отпада у 4 региона за управљање отпадом (Дубоко, Пирот, Срем-Мачва и Панчево). Набављена је опрема која
ће омогућити локалним оператерима отпада да у 17 градова и општина организовано разврстававају различите фракције отпада на извору, системско прикупљање и транспорт
разврстаних фракција отпада из домаћинстава до рециклажних дворишта. У оквиру ИПА 2018 програмске године расписан је тендер за пројекат изградње постројења за
пречишћавање отпадних вода у Нишу, који је до сада највећи и најсложенији пројекат у области животне средине који се финансира из средстава ЕУ.
Током 2021. године наставило се са реализацијом уговора којима су јединицама локалне самоуправе додељена средства за припрему пројектно-техничке документације за
инфраструктурне пројекте у области животне средине и то за успостављање система за пречишћавање отпадних вода у општини Богатић, Велико Градиште и Ваљево,
као и средства за израду ПТД за инфраструктурне пројекте у области управљања отпадом у општини Пожега и Сремска Митровица.
Такође, током 2021. године припремљен је Програм развоја циркуларне економије у Републици Србији за период 2022-2024.
На међународном плану представници Министарства заштите животне средине учествовали су на: Петом онлајн заседању Скупштине УН за животну средину (UNEA-5),
Шеснаестом састанку Управног одбора УНЕЦЕ о образовању за одрживи развој, неформалном састанку министара животне средине и климе, Светској изложби EXPO 2020 Дубаи,
Конференцији УН о промени климе у Глазгову (COP26). Такође одржан је низ састанака са бројним високим званичницима и привредним делегацијама.
У извештајном периоду, након достављене Заједничке позиције Европске комисије настављена је ревизија Специфичних планова имплементације (ДСИПОВа) у области
управљања отпадом, као и израду осам нових Специфичних планова имплементације. У 2021. години је усвојен Закон о изменама и допунама Закона о заштити природе где је
појединим одредбама извршено усклађивање са прописима Европске Уније. Потребно је било прецизирати и отклонити недостатке који су уочени у досадашњој примени тих
одредаба Закона. У том смислу одредбе, које се односе на поступак Оцене прихватљивости за еколошку мрежу као и одредбе о еколошкој мрежи, су детаљније разрађене и
потпуније дефинисане, чиме се један од најважнијих процеса у заштити природе, а то је процес успостављања еколошке мреже Републике Србије, односно еколошке мреже
Европске Уније, НАТУРА 2000, дефинише у складу са захтевима Директиве 92/43/ЕЕЗ о очувању природних станишта и дивљих животињских и биљних врста (Директива о
стаништима) и Директиве 2009/147/ЕЗ о очувању дивљих птица ( Директива о птицама).
Претходним Законом о заштити природе одређена материјално-правна решења, показало се да нису у потпуности у духу Законом прокламованих циљева заштите природе. Иако
одредбе члана 35. Закона, којима се ограничава изградња хидроенергетских објеката у другом и трећем режиму заштите, као и одредбе Уредбе о режимима заштите и друге
одредбе Закона, дају могућност изградње у складу са начелом одрживог коришћења, у зависности од капацитета простора, природних вредности, предеоних карактеристика, и сл,
у пракси је дошло до забрињавајуће изградње МХЕ у заштићеним подручјима, како по своме броју тако и по начину коришћења простора. Са једне стране према важећим
планским и нормативним актима, коришћење обновљивих извора енергије у шта спадају и МХЕ, је постављено као циљ ради достизања повећаног учешћа обновљивих извора
енергије у производњи електричне енргије, а са друге стране изградњом истих наноси се огромна еколошка штета. Циљ измена закона је изградња делотворног система управљања
заштићеним подручјима који ће обезбедити да оно што је заштићено буде и сачувано, унапређено или излечено, на прави и одржив начин, у јавном интересу али и за добробит
људи који живе у заштићеним подручјима.
Укупна површина заштићених природних добара у Републици Србији повећана и износи 7,81% површине Републике Србије. У складу са Правилником о условима, програму и
начину полагања стручног испита за чуваре заштићеног подручја донетим крајем 2014. године, континуирано се одржавају испити за чуваре заштићених подручја.
Реализовано је учешће делегације Републике Србије на првом делу Петнаестог заседања конференције чланица конвенције о биолошкој разноврсности, Десетог састанка
конференције чланица - састанка чланица картагена протокола и Четвртог састанка конференције чланица - састанка чланица Протокола из Нагоје, 11. до 15. октобар 2021. године.
Министарство заштите животне средине учествовало је у организацији Петог годишњег форума Стратегије Европске уније за Јадранско - јонски регион (EUSAIR) у Београду 28.
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и 29. јануара 2021. године (виртуeлни догађај) и организовало тематску сесију Треће тематске управљачке групе – Квалитет животне средине (TSG3). Донета је одлука о
продужењу периода привременог уступања Рибарског подручја „Расина” на коришћење на основу које је са „Расина плус” д.о.о. из Крушевца закључен Анекс уговора о
привременом уступању Рибарског подручја „Расина” на коришћење. У фебруару 2021. године донета је Одлука о утврђивању пописа станишта од националног и међународног
значаја за популације миграторних птица водених станишта у Републици Србији, чији је саставни део Попис станишта од националног и међународног значаја за популације
миграторних птица водених станишта у Републици Србији. Исплатом накнаде штете проузроковане од стране строго заштићених и заштићених дивљих врста, које Министарство
реализује преко споразума о накнадама штете, становништво је обештећено али и упозорено на већу опрезност и предузимање ефикаснијих мера на спречавању штетног догађаја
проузрокованог од строго заштићене или заштићене врсте.
У 2021. години, започета је ревизија Програма управљања отпадним муљем Републике Србије. Завршено је уговарање и започета је припрема за реализацију пројеката управљања
комуналним отпадом и изградња регионалних центара за управљање отпадом у 8 региона са ЕБРД И АФД вредности 150 милиона евра. Настављено је са припремом пројеката за
третман отпадних вода у 26 јединица локалних самоуправа за које је обезбеђено финансирање из ЦЕБ у вредности 200 милиона евра.У периоду од 01. јануара до 31. децембра
2021. године у делу Министарства чија је надлежност управљање отпадом издато је: 282 дозвола за сакупљање и/или транспорт отпада; 10 дозвола за складиштење и третман
отпада; 53 измена и/или допуна дозволе за сакупљање и/или транспорт отпада; 3 измене и/или допуне дозволе за складиштење, третман и/или одлагање отпада; 4 привремене
дозволе за управљање отпадом до издавања интегрисане дозволе; 89 обновљених дозвола за сакупљање и/или транспорт отпада; 1 обновљена дозвола за складиштење и третман
отпада; 33 измена и/или допуна обновљене дозволе за сакупљање и / или транспорт отпада; 3 решења о обустављању поступка по захтеву за издавање дозволе за управљање
отпадом; једно решење о прекиду поступка по захтеву за издавање дозволе за управљање отпадом; 3 решења о укидању дозволе за управљање отпадом; 2 решења о одузимању
дозволе за управљање отпадом; 7 решења о одбацивању захтева за издавање дозволе за управљање отпадом; 19 мишљења о поступању са отпадом и тумачење одредби Закона о
управљању отпадом; 38 представки грађана. У Одсеку за прекогранично кретање отпада је у току 2021. године издато је 32 дозволе за извоз опасног отпада, 10 дозвола за транзит
опасног отпада , 5 дозвола за извоз опасног отпада, за извоз неопасног отпада 120, а за увоз опасног отпада 129. Започето је 74 нотификациона поступка.
Агенција за заштиту животне средине
У оквиру активности на ефикасном вођењу и унапређењу информационог система заштите животне средине, Агенција редовно ажурира и одржава свој интернет портал као и
тематске портале где поставља релевантне податке у реалном времену, односно у облику дневних, недељних, месечних и годишњих извештаја. У 2021. години објављено је више
тематских извештаја и публикација и припремљени су и достављени подаци, информације и извештаји по захтеву. У оквиру сарадње са ЕЕА/EIONET припремљени су и
достављени у року сви захтевани подаци у оквиру Главних токова података. Агенција је спровела мониторинг квалитета површинских и подземних вода према годишњем
Програму мониторинга статуса вода за 2021. годину. У оквиру билатералне водопривредне сарадње са Републиком Мађарском и Републиком Румунијом спроведено је симултано
узорковање и испитивања воде и седимента на граничним и границом пресеченим водотоцима. Спроведен је ванредни мониторинг квалитета вода након акцидентних изливања
загађујућих материја у водотоке (11 хаваријских загађења) и израђено је 511 мишљења у поступку издавања водних услова. Извршена је и објављена оцена статуса водних тела
површинских вода за период 2017-2019, као и резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2020.
Обавезе систематског мониторинга квалитета ваздуха и систематског мерења алергеног полена обављене су сагласно Закону о заштити ваздуха. У оквиру мониторинга квалитета
ваздуха настављена је набавка нових анализатора за мерење квалитета ваздуха, као и одржавање постојећих. Повећан је број мерних станица склапањем уговора о преузимању
станице Пирот од локалне самоуправе Града Пирота и донацијом ХБИС–а станице Смедерево-Радинац, а повећан је и број места на којима се врше аутоматска мерења
суспендованих честица PM10/PM2.5 (у Београду и Чачку). Програм мониторинга алергеног полена у потпуности је спроведен за свих 25 алергених врста полена на 26 мерних
места.
Сектор за Националну Лабораторију је реализовао задужења по Програму мониторинга статуса вода и учествовало у Програму мониторинга квалитета ваздуха, хитних анализа
хаваријских узорака на садржај основних хемијских параметара, тешких метала, приоритетних и приоритетно хазардних супстанци у води и седименту, као и анализе земљишта
на садржај тешких метала. Анализирани су узорци падавина за потребе Програма сарадње за праћење и процену прекограничног преноса загађујућих материја у ваздуху на
великим удаљеностима у Европи - ЕМЕП. Група за Калибрациону лабораторију je извршила теренску калибрацију 112 гас анализатора на 41 аутоматских станица из државне
мреже. Агенција је спровела веома успешно други редован надзор акредитационог тела према новом издању стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017.
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Програм испитивања земљишта за 2021. годину спроведен је на 22 локације (48 узорака). У оквиру Катастра контаминираних локација реализован је други циклус извештавања
према новој законској регулативи. Агенција је припремила податке за FISE (Forest information system for Europe), за програм УН за одрживу потрошњу и производњу (10YFP), за
ИПАРД III програм. Активно учествује у реализацији циљева Зелене агенде за Западни Балкан.
До краја 2021. године је за Национални Регистар извора загађивања достављено 30.583 годишњих извештаја од 13.254 компанија и 4.756 постројења са подацима за 2020. годину.
Пружена је техничка помоћ корисницима који достављају податке и контактиран је већи број предузећа којима је упућен захтев за достављање података. Израђен је GHG Инвентар
за потребе извештавања према Оквирној конвенцији УН о промени климе, као и Инвентар основних загађујућих материја у ваздух у складу са Конвенцијом о прекограничном
загађењу ваздуха на велике удаљености за период 1990-2019. године. Агенција је учествовала у изради више националних програма, у раду националних савета и више радних
група у различитим областима, као и у реализацији више међународних и националних пројеката.

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.
1.

Назив акта
I
Закон о климатским
променама

2. Закон о изменама и допунама
Закона о заштити природе

Опис

Статус

II
Законом се транспонују
релевантне одредбе Уредбе о
механизму мониторинга,
Одлуке о заједничком напору,
Директиве о
систему трговине емисионим
јединицама ЕУ и пратећих
Уредби, и Директиве о
доступности информација за
потрошаче о економичности
потрошње горива и емисија
CO2 у вези са продајом нових
путничких возила
Законом се забрањује
изградња МХЕ у заштићеним
подручјима и прописује да акт
о условима заштите природе
за националне паркове и
заштићена подручја I и II
категорије које проглашава
Влада доноси министарство
надлежно за заштиту животне
средине, као и за заштићена
подручја које проглашава
надлежни орган аутономне

III
Народна
скупштина
усвојила

Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
26/21
23. март

71/21
15. јул

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа
JК или
ЈР

Образложење

V
НПАА

VI
Да

VII
JR

VIII
/

Не

/

Проблеми који су
уочени изградњом
постојећих МХЕ,
захтевали су хитно
преиспитивање
издатих аката, јер се
нарушавао концепт
заштите природе,
биодиверзит,
стабилност
фрагилних
екосистема брдскопланинских
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покрајине доноси надлежни
орган аутономне покрајине

3. Закон о потврђивању одлуке
2014/2 о измени анекса I
конвенције о прекограничним
ефектима индустријских удеса

4. Закон о потврђивању
Амандмана на Монтреалски
протокол о супстанцама које
оштећују озонски омотач

5. Закона о заштити од буке у
животној средини

6. Закон о биоцидним
производима (,,АП”)

7. Закон о изменама Закона о
интегрисаном спречавању и
контроли загађивања животне
средине

Врши се потврђивање
Амандмана на Анекс I
Конвенције о прекограничним
ефектима индустријских удеса
према међународним
обавезама кроз ажурирање
категорија супстанци и смеша
и њихових граничних
количина
Врши се усклађивање са тзв.
Кигали Амандманом на
Монтреалски протокол о
супстанцама које оштећују
озонски омотач и то тако што
се у исти уводе
флуороводоници (HFC)
односно смањење потрошње и
производње ових супстанци у
циљу заштите озонског
омотача
Врши се усклађивање
националног законодавства са
Директивом 2002/49/EЗ у вези
са проценом и управљањем
буком у животној средини
Врши се усклађивање
националног законодавства
које уређује биоцидне
производе са ЕУ Уредбом о
биоцидним производима
(528/2012/ЕУ)
Врши се прописивање новог
рока надлежном органу за
решавања по поднетим
захтевима за издавање
интегрисане дозволе, имајући

Народна
скупштина
усвојила

74/21
13. септембар

НПАА

Да

/

подручја,
традиционалан
начин живота
локалног
становништва, па се
овим законом
забрањује изградње
МХЕ у заштићеним
подручјима
/

Народна
скупштина
усвојила

70/21
13. септембар

/

Да

/

/

Народна
скупштина
усвојила

96/21
8. октобар

НПАА

Да

ЈР

/

Народна
скупштина
усвојила

109/21
19. новембар

НПАА

Да

ЈР

/

Народна
скупштина
усвојила

109/21
19. новембар

/

Не

/

Прописивање новог
рока надлежном
органу за решавање
по поднетим
захтевима за
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8. Предлог закона о управљању
отпадом

у виду да је прописани рок
истекао; такође се врши и
усклађивање са Законом о
заштити ђивотне средине у
смислу терминологије из
области заштите од великог
хемијског удеса
Врши се транспозиција
директива из области
управљања отпадом

издавање
интегрисане дозволе
било неопходно, јер
је прописани рок
истекао

/

/

НПАА

Да

9. Предлог закона о контроли
опасности од великог удеса који
укључује опасне супстанце
(,,ЈР”)

Врши се усклађивање
националног законодавства са
Директивом Савета
2012/18/EУ о контроли
опасности од великог удеса
који укључује опасне
супстанце

/

/

НПАА

Да

10. Предлог Закона о изменама и
допунама Закона о амбалажи и
амбалажном отпаду (,,ЈР”)

Уређују се услови заштите
животне средине које
амбалажа мора да испуњава за
стављање у промет,
управљање амбалажом и
амбалажним отпадом
Врши се усклађивање закона
са Директивом 2011/92/ЕУ,
укључујући измене и допуне
2014/52/ЕУ

/

/

НПАА

Да

НПАА

Да

11. Предлог закона о изменама и
допунама Закона о процени
утицаја на животну средину
(,,АП”)

ЈР

ЈК/ЈР

ЈР

ЈК/ЈР

Текст Нацрта закона
је у поступку
усаглашавања са
примедбама,
предлозима и
сугестијама
државних органа
којима је текст био
достављен на
мишљење
Наведени Закон
планиран је Планом
рада Владе за 2021.
годину, али због
потребе за додатним
усаглашавањем
након спроведних
јавних консултација
и јавне расправе,
процедура
прибављања
мишљења
надлежних органа
започета је у јануару
2022. године
Поступак израде
закона је започет,
формирана је радна
група и одржано је
неколико састанака
радне групе
Велики број
коментара је
пристигао у обе
фазе; у јануару 2022
укључулила се и
Европска комисија
са својим
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12. Предлог закона о одговорности
за штету која је проузрокована
према животној средини (,,ЈР”)

13. Предлог закона о изменама и
допунама Закона о стратешкој
процени утицаја на животну
средину (,,ЈР”)

Уређују се мере за спречавање
и отклањање штета учињених
животној средини; врсте
штете према животној
средини; поступак за
утврђивање, спречавање и
отклањање штете
проузроковане животној
средини; поступак за
утврђивање одговорности
према животној средини,
субјекти права и обавеза;
врста, обим и границе
одговорности; трошкови за
утврђивање, спречавање и
отклањање штете
проузроковане
Врши се усклађивање закона
са Директивом 2001/42/ЕЦ

/

/

НПАА

Да

ЈК

НПАА

Да

ЈК/ЈР

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

V
НПАА

VI
Да

коментарима, те су
уследиле састанци и
консултације са
њима, које су још
увек у току,
усвајање закона
помера се за 2022.
годину
Наведени закон ће
бити донет по
доношењу нових
Закона о процени
утицаја на животну
средину, Закона о
стратешкој процени
утицаја на животну
средину и Закона о
контроли опасности
од великих удеса
који укључују
опасне супстанце

Усвајање закона
померено је за
2022. годину

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1.

Назив акта

I
Стратегија нискоугљеничног
развоја Републике Србије за

Правни основ

II
Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени

Опис

III
Дефинисање циљева смањења
емисија гасова са ефектом
стаклене баште до 2030 и
2050. године, активности и

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
/

Образложење

VII
Усвајање је
одложено за 2022.
годину услед процеса
усаглашавања са
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период 2021. до 2030. године са
пројекцијама до 2050. године

гласник РС”, број
38/09) и члан 4. став
19. Закона о
потврђивању
Споразума из Париза
(„Службени гласник
РС”-међународни
уговори”, број 4/17)

мера за достизање ових
циљева до 2030. године на
ефикасан и исплатив начин и
узимајући у обзир националне
и друштвене околности,
утицаје мера, кључне
субјекте, трошкове и
потенцијалне ресурсе за
имплементацију

Интегрисаним
националним
енергетско
климатским планом
(тренутно у фази
израде од стране
Министарства
рударства и
енергетике)

2.

Стратегија управљања отпадом са
Националним планом управљања
отпадом и Програмом превенције
стварања отпада

Члан 10. став 4. Закон
о управљању отпадом
(,,Службени гласник
РС”, бр. 36/09, 88/10,
14/16 и 95/18-др.
закон) и члан 38. став
1. Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, број
30/18)

Оцењује се стање управљања
отпадом, одређују дугорочни
циљеви управљања отпадом и
обезбеђују услови за
рационално и одрживо
управљање отпадом

/

НПАА

Да

3.

Уредба о утврђивању Листе
категорија квалитета ваздуха по
зонама и агломерацијама на
територији Републике Србије за
2019. годину

Члан 21. став 4.
Закона о заштити
ваздуха („Службени
гласник РС”, бр. 36/09
и 10/13) и члан 42.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Утврђује се Листа категорија
квалитета ваздуха по зонама и
агломерацијама на територији
Републике Србије за 2020.
годину

11/21
12. фебруар

НПАА

Не

У току 2021. године
спроведена је јавна
расправа након које
је извршена ревизија
текста Предлога
програма који је
урађен претходних
година у сарадњи са
Твининг пројектом.
После извршене
ревизије одржана је
нова јавна расправа.
Назив документа је
измењен па се у
складу са Законом о
планском систему
зове Програм
управљања отпадом
за период 2022-2031.
године
Уредба је неопходна
била у циљу
предузимања мера за
побољшање
квалитета ваздуха
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4.

Уредба о проглашењу Споменика
природе ,,Калемегдански рт”

5.

Уредба о распореду и коришћењу
средстава за субвенционисање
заштићених природних добара од
националног интереса у 2021.
години

6.

Уредба и измени и допунама
Уредбе о листама отпада за
прекогранично кретање, садржини
и изгледу докумената који прате
прекогранично кретање отпада са
упутствима за њихово
попуњавање

Члан 41а став 2.
Закона о заштити
природе (,,Службени
гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 91/10исправка, 14/16 и
95/18-др.закон) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др.закон)
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину (,,Службени
гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21) и члан 42.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан 72. став 9. тач.
1), 2), 3), 4), 6) и 7)
Закона о управљању
отпадом (,,Службени
гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 14/16 и
95/18-др. закон) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,

Проглашава се заштићено
подручје, утврђују режим
заштите, забрањене и
дозвољене активности,
именује управљач и
прецизирају обавезе
управљача

15/21
19. фебруар

/

Не

Процедура започета
у току 2019. године,
али није до краја
године завршен
поступак
прибављања и
усаглашавања са
мишљењима
ресорних
министарстава

Утврђује се распоред
средстава субвенција по
категоријама намена
прописаним Законом о
заштити природе, ближе
одређују те намене и утврђују
услови и поступак доделе и
коришћења субвенција

15/21
19. фебруар

/

Да

/

Врши се усклађивање са
изменама Анекса II Анекса
VIII Анекса IX Базелске
Конвенције - , новим уносом
B3011 који замењује
постојећу ознаку B3010

36/21
9. април

/

Не

Анекси Базелске
конвенције која се
односи на
прекогранично
кретање отпада
ступили су на снагу
1. јануара 2021.
године и било је
потребно извршити
усаглашавање
одредаба уредбе;
изменама се повећава
контрола
прекограничног

460

7.

Уредба о проглашењу предела
изузетних одлика ,,Аде и одсеци
код Сланкамена”

8.

Уредба о измени Уредбе о Листи
неопасног отпада за који се не
издаје дозвола, са документацијом
која прати прекогранично кретање

9.

Уредбa о измени и допуни Уредбе
о условима и начину спровођења
субвенционисане куповинe нових
возила која имају искључиво
електрични погон, као и возила
која уз мотор са унутрашњим
сагоревањем покреће и
електрични погон (хибридни
погон)

44/14 и 30/18 –
др.закон)
Члан 41а став 2.
Закона о заштити
природе (,,Службени
гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 91/10исправка, 14/16 и
95/18-др.закон) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др.закон)
Члан 72. став 9. тачка
5) Закона о
управљању отпадом
(,,Службени гласник
РС”, бр. 36/09, 88/10,
14/16 и 95/18-др.
закон) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 –
др.закон)
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину (,,Службени
гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21) и члан 42.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-

Проглашава се заштићено
подручје, утврђују режим
заштите, забрањене и
дозвољене активности,
именује управљач и
прецизирају обавезе
управљача

36/21
9. април

/

Не

Врши се усклађивање са
изменама Анекса II Анекса
VIII Анекса IX Базелске
Конвенције - , новим уносом
B3011 који замењује
постојећу ознаку B3010

36/21
9. април

/

Не

Уређују се услови и начин
спровођења субвенционисане
куповинe нових возила која
имају искључиво електрични
погон, као и возила која уз
мотор са унутрашњим
сагоревањем покреће и
електрични погон (хибридни
погон), у циљу подстицања
еколошки прихватљивог вида
транспорта

53/21
28. мај

/

Не

кретања отпада од
пластике
Обновљена је
процедура у току
2020. године, али
није до краја године
завршен поступак
прибављања и
усаглашавања са
мишљењима
ресорних
министарстава

Анекси Базелске
конвенције која се
односи на
прекогранично
кретање отпада
ступили су на снагу
1. јануара 2021.
године и било је
потребно извршити
усаглашавање
одредаба уредбе са
њима; изменама се
повећава контрола
прекограничног
кретања отпада од
пластике
Врши се измена
граничних
комбинованих
вредности емисије
СО2 по WLTP
циклусу буду 130
g/km (заокружено),
уместо 100 g/kм како
је предвиђено
важећом уредбом, и
издувних емисија за
plug-in хибриде на
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УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

10.

Уредба о измени и допуни Уредбе
о граничним вредностима емисија
загађујућих материја у ваздух из
постројења за сагоревање

11.

Уредба о измени Уредбе о
проглашењу Специјалног
резервата природе ,,Тителски
брег”

12.

Уредба о проглашењу Споменика
природе ,,Ковачевића пећина”

Члан 42. Закона о
заштити ваздуха
(„Службени гласник
РС”, бр. 36/09 и 10/13)
и члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14)
Члан 41а став 2.
Закона о заштити
природе (,,Службени
гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 91/10исправка, 14/16 и
95/18-др.закон) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др.закон)
Члан 41а став 2.
Закона о заштити
природе (,,Службени
гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 91/10исправка, 14/16 и
95/18-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,

65 g/km. Због измена
које су извршене у
номенклатури ЕУ –
извештај Комисије
JRC107662/EUR
28724
Измена је била
непходна како би се
обезбедило
комплетно
електронско
извештавање према
Националном
регистру извора
загађивања Агенције
за заштиту животне
средине

Прописују се граничне
вредности емисије
загађујућих материја у ваздух
из постројења за сагоревање,
начин и рокови за достављање
података и поступак
одређивања укупне годишње
емисије из постројења за
сагоревање

67/21
2. јул

/

Не

Проглашава се заштићено
подручје, утврђују режим
заштите, забрањене и
дозвољене активности,
именује управљач и
прецизирају обавезе
управљача

75/21
27. јул

/

Не

Процедура започета
у току 2018. године,
али није до краја
године завршен
поступак
прибављања и
усаглашавања са
мишљењима
ресорних
министарстава

Проглашава се заштићено
подручје, утврђују режим
заштите, забрањене и
дозвољене активности,
именује управљач и
прецизирају обавезе
управљача

75/21
27. јул

/

Не

Процедура започета
у току 2019. године,
али није до краја
године завршен
поступак
прибављања и
усаглашавања са
мишљењима
ресорних
министарстава
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13.

Уредба о проглашењу предела
изузетних одлика ,,Овчарско кабларска клисура"”

14.

Уредба о изменама Уредбе о
производима који после употребе
постају посебни токови отпада,
обрасцу дневне евиденције о
количини и врсти произведених и
увезених производа и годишњег
извештаја, начину и роковима
достављања годишњег извештаја,
обвезницима плаћаеа накнаде,
критеријумима за обрачун, висини
и начину обрачунавања и плаћања
накнаде

15.

Уредба о проглашењу предела
изузетних одлика ,,Маљен”

68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др.закон)
Члан 41а став 2.
Закона о заштити
природе (,,Службени
гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 91/10исправка, 14/16 и
95/18-др.закон) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др.закон)
Члан 79. став 7.
Закона о управљању
отпадом („Службени
гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 14/16 и
95/18-др. закон) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 –
др.закон)
Члан 41а став 2.
Закона о заштити
природе (,,Службени
гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 91/10исправка, 14/16 и
95/18-др.закон) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-исправка,

Проглашава се заштићено
подручје, утврђују режим
заштите, забрањене и
дозвољене активности,
именује управљач и
прецизирају обавезе
управљача

77/21
30. јул

/

Не

На основу ревизије
студије заштите
достављене од стране
Завода за заштиту
природе Србије
указала се потреба за
доношењем
предметне уредбе

Врши се усаглашавање
Уредбе са одредбама Закона о
електронском документу

77/21
30. јул

/

Не

Због измена Закона о
електронском
документу,
електронској
идентификацији и
услугама од
поверења у
електронском
пословању, врши се
измена дела уредбе
који се односи на
начин достављања
података Агенцији у
складу са новим
процедурама

83/21
27. август

/

Не

Процедура започета
у току 2019. године,
али није до краја
године завршен
поступак
прибављања и
усаглашавања са
мишљењима
ресорних
министарстава

Проглашава се заштићено
подручје, утврђују режим
заштите, забрањене и
дозвољене активности,
именује управљач и
прецизирају обавезе
управљача
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16.

Уредба о изменама и допуни
Уредбе о граничним вредностима
емисија загађујућих материја у
ваздух из стационарних извора
загађивања, осим постројења за
сагоревање

17.

Уредба о измени Уредбе о
проглашењу Специјалног
резервата природе ,,Царска бара”

18.

Уредба о учешћу јавности у
изради одређених планова и
програма у области заштите
животне средине

101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др.закон)
Члан 41. Закона о
заштити ваздуха
(„Службени гласник
РС”, бр. 36/09 и 10/13)
и члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14)
Члан 41а став 2.
Закона о заштити
природе (,,Службени
гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 91/10исправка, 14/16 и
95/18-др.закон) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др.закон)
Члан 81. став 5.
Закона о заштити
животне средине
(„Службени гласник
РС”, бр. 135/04, 36/09,
36/09-др. закон, 72/09др. закон, 43/11-УС,
14/16 и 76/18) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-

Прописују се граничне
вредности емисије
загађујућих материја у ваздух
из стационарних извора
загађивања, осим постројења
за сагоревање, садржај
извештаја о билансу емисије и
начин достављања података о
емисијама за потребе
информационог система и
рокови достављања података

83/21
27. август

/

Не

Измена је била
непходна како би се
обезбедило
комплетно
електронско
извештавање према
Националном
регистру извора
загађивања Агенције
за заштиту животне
средине

Проглашава се заштићено
подручје, утврђују режим
заштите, забрањене и
дозвољене активности,
именује управљач и
прецизирају обавезе
управљача

96/21
8. октобар

/

Не

Како је у поступку
надзора над радом
управљача, стручног
и инспекцијског,
утврђено да
управљач не
извршава обавезе
установљене актом о
заштити, указала се
потреба за доношење
предметне уредбе
којом је именован
нов управљач

117/21
3. децембар

/

Да

/

Уређује се поступак учешћа
јавности у поступку
доношења одлука о изради,
измени, допуни, прегледу и
усвајању планова квалитета
ваздуха, регионалних и
локалних планова управљања
отпадом, односно планова
управљања опасним отпадом,
националног плана за
управљање отпадом, програма
превенције отпада, акционих
планова заштите од буке у
животној средини, као и
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19.

Уредба о измени Уредбе о
распореду и коришћењу средстава
за субвенционисање заштићених
природних добара од националног
интереса у 2021. години

20.

Уредбa о условима и начину
спровођења субвенционисане
куповинe нових возила која имају
искључиво електрични погон, као
и возила која уз мотор са
унутрашњим сагоревањем покреће
и електрични погон (хибридни
погон)

21.

Уредба о одлагању отпада на
депоније

УС, 44/14 и 30/18др.закон)
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину (,,Службени
гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и 100/21
) и члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

плана заштите вода од
загађивања
Утврђује се распоред
средстава субвенција по
категоријама намена
прописаним Законом о
заштити природе, ближе
одређују те намене и утврђују
услови и поступак доделе и
коришћења субвенција

Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину (,,Службени
гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21) и члан 42.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан 42. став 7.
Закона о управљању
отпадом (,,Службени
гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 14/16,
95/18 - др. закон) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-

117/21
3. децембар

/

Не

Уређују се услови и начин
спровођења субвенционисане
куповинe нових возила која
имају искључиво електрични
погон, као и возила која уз
мотор са унутрашњим
сагоревањем покреће и
електрични погон (хибридни
погон), у циљу подстицања
еколошки прихватљивог вида
транспорта

132/21
30. децембар

/

Да

Прописују се услови и
критеријуми за одређивање
локације, технички и
технолошки услови за
пројектовање, изградњу и рад
депонија отпада, врсте отпада
чије је одлагање на депонији
забрањено, количине
биоразградивог отпада које се
могу одложити, критеријуми
и процедуре за прихватање
или неприхватање, односно

/

НПАА

Да

У складу са Законом
о Буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21) опредељена
су додатна средства
на позицији МЗЖС
са суфинансирање
програма управљања
зп од националног
интереса и указала се
потреба за
доношењем
предметне уредбе
/

Обзиром да Закон о
изменама и допунама
Закона о управљању
отпадом није донет,
није постојао правни
основ за доношење
уредбе
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УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

22.

Уредба о проглашењу Предела
изузетних одлика ,,Планина Цер”

23.

Уредба о проглашењу Парка
природе ,,Шарган - Мокра гора”

24.

Уредба о утврђивању Листе
категорија квалитета ваздуха по
зонама и агломерацијама на
територији Републике Србије за
2020. годину

Члан 41а став 2.
Закона о заштити
природе (,,Службени
гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 91/10исправка, 14/16 и
95/18-др.закон) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др.закон)
Члан 41а став 2.
Закона о заштити
природе (,,Службени
гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 91/10исправка, 14/16 и
95/18-др.закон) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др.закон)
Члан 21. став 4.
Закона о заштити
ваздуха („Службени
гласник РС”, бр. 36/09
и 10/13) и члан 42.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05-

одлагање отпада на депонију,
начин и процедуре рада и
затварања депоније, садржај и
начин мониторинга рада
депоније, као и накнадног
одржавања после затварања
депоније
Проглашава се заштићено
подручје, утврђују режим
заштите, забрањене и
дозвољене активности,
именује управљач и
прецизирају обавезе
управљача

/

/

Да

Процедура започета,
али није завршен
поступак

Проглашава се заштићено
подручје, утврђују режим
заштите, забрањене и
дозвољене активности,
именује управљач и
прецизирају обавезе
управљача

/

/

Да

Због недостатка
административних
капацитета, није
започета процедура

Утврђује се Листа категорија
квалитета ваздуха по зонама и
агломерацијама на територији
Републике Србије за 2020.
годину

/

НПАА

Да

Предлог Уредбе је у
процедури и поседује
позитивна мишљења
релевантних
институција којима је
послат на мишљење
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25.

Уредба о Програму мониторинга
земљишта на нивоу државне
мреже

26.

Уредба о проглашењу Предела
изузетних одлика ,,Потамишје”

27.

Уредба о оцени прихватљивости
(,,АП”)

исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан 29. Закона о
заштити земљишта
(,,Службени гласник
РС” бр. 112/15) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др.закон)
Члан 41а став 2.
Закона о заштити
природе (,,Службени
гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 91/10исправка, 14/16 и
95/18-др.закон) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др.закон)
Члан 10. Закона о
заштити природе
(„Службени гласник
РС”, бр.
36/09,88/10,91/10испр, 14/16 и 95/18др. закон) и члан 42.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,

Утвђује се Програм
мониторинга земљишта на
нивоу државне мреже за 2021.
и 2022. годину

/

/

Да

Поступак доношења
ове уредбе није
покренут пошто није
извршено
позиционирање
мерних места у
пресечним тачкама
квадрата 16х16 км,
који треба да буду
саставни део овог
прописа

Проглашава се заштићено
подручје, утврђују режим
заштите, забрањене и
дозвољене активности,
именује управљач и
прецизирају обавезе
управљача

/

/

Да

Због недостатка
административних
капацитета, није
започета процедура

Ближе се прописује поступак,
садржина, рокови, начин
спровођења оцене
прихватљивости у односу на
циљеве очувања еколошки
значајног подручја, као и
начин обавештавања јавности,
утврђивања преовладавајућег
јавног интереса и
компензацијских мера

/

НПАА

Да

Предлог уредбе о
оцени
прихватљивости је
припремљен; у
складу са чланом 10.
Закона о заштити
природе потребно је
извршити
усаглашавање овог
поступка кроз измене
и допуне Закона о
стратешкој процени
утицаја на животну
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44/14 и 30/18др.закон)

28.

Уредба којом се утврђује План
заштите земљишта

Члан 15. Закона о
заштити земљишта
(,,Службени гласник
РС”, бр. 112/15) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, бр.
30/18)

29.

Програм заштите природе
Републике Србије за период од
2021. до 2023. годинe (,,АП”)

30.

Програм увођења чистије
производње у Републици Србији
(,,АП”)

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, број
30/18)

31.

Програм за циркуларну економију
са акционим планом (,,ЕРП”)

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије (,,Службени

Утврђује се План заштите
земљишта за период од 7
година

Утврђују се дугорочни
плански оквир и политика
интегралне заштите природе,
укључујући очување
биодиверзитета, предела и
геонаслеђа; дефинишу се
начела и општи циљеви,
оцена стања, посебни циљеви
и активности за њихово
спровођење као и могући
извори финансирања
Чистија производња
представља примену
свеобухватне превентивне
стратегије заштите животне
средине на производне
процесе, производе и услуге,
са циљем повећања укупне
ефикасности и смањења
ризика по здравље људи и
животну средину (до краја
2021. године за 30% више
предузећа која су увела
чистију производњу)
Врши се уређивање
стратешког оквира за област
циркуларне економије и
дефинисање мера и

средину и Закона о
процени утицаја на
животну средину
који су у току
Пропис није донет
јер је потребно
ускладити одредбе
Закона о заштити
земљишта са
одредбама Закона о
планском систему
Републике Србије

/

/

Да

53/21
28. мај

НПАА

Да

/

/

/

Да

Од доношења
наведеног програма у
2021. години се
одустало, имајући у
виду да је заснован
на подацима који
више нису актуелни

/

/

Да

Процес јавних
конслутација није
завршен до краја
2021. године, па је
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гласник РС”, број
30/18)

32.

Програм за борбу против
дезертификације и деградације
земљишта Републике Србије

33.

Одлука о утврђивању пописа
станишта од националног и
међународног значаја за
популације миграторних птица
водених станишта у Републици
Србији

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије (,,Службени
гласник РС”, број
30/18) и члан 9.
Закона о потврђивању
Конвенције
Уједињених нација о
борби против
дезертификације у
земљама са тешком
сушом и/или
дезертификацијом,
посебно у Африци
(,,Службени гласник
РС” - Међународни
уговори, број 102/07)
Тачка 3. подтачка
3.1.2 Анекса 3
Споразумa о очувању
афричко –
евроазијских
миграторних птица
водених станишта
(„Службени гласник
РС - Међународни
уговори”, број 13/18)
и члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

активности које ће се
спроводити, у наредне три
године, у циљу увођења
концепта циркуларне
економије у Републици
Србији
Утврђују се чиниоци који
доприносе дезертификацији и
деградацији земљишта као и
практичне мере неопходне за
борбу против
дезертификације и
деградације земљишта

У складу са смерницама
описаним у Приручнику за
формирање Инвентара
станишта од националног и
међународног значаја за
миграторне птице водених
станишта у подручју
Споразума о очувању
афричко – евроазијских
миграторних птица водених
станишта, Република Србија
извршила је номинацију
подручја, односно станишта
од националног и
међународног значаја на
територији Републике Србије
која је у области Споразума за
популације миграторних
птица водених станишта које
су излистане у Табели 1
Анекса 3 Споразума

усвајање је одложено
за први квартал
2022. године

/

/

Да

Израда документа је
започета и наставиће
се рад на документу
након формирања
нове радне групе

11/21
12. фебруар

/

Не

Споразум је на
основу Акционог
плана (члан
4.Споразума)
покренуо
инвентаризацију
станишта од
националног и
међународног значаја
за популације
миграторних птица
водених станишта
које се налазе у
Табели 1 Додатка 3
Споразума, што је
био разлог за
доношење ове одлуке
са циљем утврђивања
пописа станишта
односно свих
подручја
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34.

Закључак 05 Број: 401-1283/2021
од 11. фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Даје се сагласност да се
финансијска средства пренесу
граду Чачку

/

Не

35.

Закључак 05 Број: 401-1284/2021
од 11. фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Даје се сагласност да се
финасијска средства пренесу
општини Нова Варош

/

Не

36.

Закључак 05 Број: 401-1282/2021
од 11. фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Даје се сагласност да се
финансијска средства пренесу
општини Књажевац

/

Не

распрострањености о
д националног или
међународног значаја
за популације ових
врста птица у
Републици Србији
Закључак је донет у
циљу смањења
загађења ваздуха,
заштите животне
средине и здравља
људи, имајући у
виду да ће се
средствима у износу
од 70.681.200,00 дин
омогућити комплетан
завршетак радова на
санацији и
рекултивацији
несанитарне
депоније „Прелићи“
у Чачку, чиме ће у
потпуности бити
заштићена Атеничка
реке као и део
Западне Мораве
Преговори започети
у току 2020. године,
али није до краја
године завршен
поступак
прибављања и
усаглашавања са
мишљењима
ресорних
министарстава
Средства у износу од
160.000.000,00
динара била су
неопходна за
наставак
финансирања
пројекта ,,Изградња
трансфер станице са
рецилажним
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37.

Закључак 05 Број: 401-1281/2021
од 11. фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Даје се сагласност да се
финансијска средства пренесу
граду Новом Саду

/

Не

38.

Закључак 05 Број: 401-1410/2021
од 18. фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Даје се сагласност да се
финансијска средства пренесу
граду Пироту

/

Не

39.

Закључак 05 Број: 337-3762/2021
од 28. априла 2021. године

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

Прихвата се обавеза по налогу
Сталног комитета Бернске
конвенције, а ради сузбијања

/

Да

/

двориштем” због
решавања проблема
управљања отпадом
Закључак је донет у
циљу преноса
финансијских
средстава у износу од
износу од
90.000.000,00 динара,
за реализацију
пројеката изградња
заливних система,
како би се
обезбедила и
побољшала нега око
подизања и
одржавања зеленила
Закључком Владе 05
број: 401-8105/2020
од 22. октобра 2020.
Министарство
заштите животне
средине је извшило
пренос у износу од
32.000.000,00 динара,
за завршетак
изградње линије за
секунарну
сепарацију, која град
за ове намене није
искористио;
овим закључком
врши се пренамена
горе наведених
неутрошених
средстава а за
завршетак изградње
линије за секунарну
сепарацију чиме ће
се заштити животна
средина и здравље
људи
/
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РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

40.

Закључак 05 Број 11-5147/2021-1
од 03. јуна 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

41.

Закључак 05 Број: 401-5178/2021
од 3. јуна 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

42.

Закључак 05 Број: 401-5179/2021
од 3. јуна 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

нелегалног убијања
заробљавања и трговине
дивљим врстама птица, као и
решавања питања жалбених
поступака у Савету Европе у
вези нелегалног тровања
строго заштићених врста
птица на територији
Републике Србије
Прихвата се текст
Колективног уговора ЈП
Национални Парк Тара

/

/

Не

Даје се сагласност да се
финансијска средства пренесу
општини Богатић

/

/

Не

Даје се сагласност да се
финансијска средства пренесу
општини Бечеј

/

/

Не

Преговори започети
у току 2020. године,
али није до краја
године завршен
поступак
прибављања и
усаглашавања са
мишљењима
ресорних
министарстава
Закључак је донет у
циљу смањења
загађења ваздуха,
заштите животне
средине и здравља
људи, имајући у виду
да ће се средствима у
износу од
29.000.000,00 дин.
реализовати пројекат
санације несанитарне
депоније која се
налази на територији
општине Богатић и
то у КО Совљак на
катастарској парцели
1196, 1197 и 1745
Закључак је донет у
циљу смањења
загађења ваздуха,
заштите животне
средине и здравља
људи, имајући у
виду да ће се
средствима у износу
од 43.159.941,15
472

43.

Закључак 05 Број: 401-5181/2021
од 3. јуна 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Даје се сагласност да се
финансијска средства пренесу
општини Петровац на Млави

/

/

Не

44.

Закључак 05 Број 48-5910/2021-3
од 24. јуна 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Прихвата се текст Уговора о
пројекту унапређења
даљинског грејања у
Крагујевцу закључен између
Владе Републике Србије,
друштва са ограниченом
одговорношћу за производњу
и дистрибуцију енергије и
флуида и пружање услуга
„Енергетике” д.о.о. из
Крагујевца и Европске банке
за обнову и развој, који је
саставни део овог закључка

/

/

Не

динара извршити
уклањање
несанитарне
депоније у
Милешеву
Закључак је донет у
циљу смањења
загађења ваздуха,
заштите животне
средине и здравља
људи, имајући у
виду да ће се
средствима у износу
од 33.633.673.50
динара омогућити
комплетан завршетак
радова на
реализацији прве
фазе пројекта
санације и
рекултивације
депоније ,,Свине”
која се налази на
територији општине
Петровац на Млави
Уговор о зајму
Програм чврстог
отпада у Републици
Србији између
Републике Србије и
Европске банке за
обнову и развој je
потврђен од стране
Народне скупштине
Републике Србије 4.
фебруара 2022.
године; наведени
уговор се реализује
кроз уговор о
пројекту којим су
ближе уређени радње
и поступци у циљу
осигурања
одговарајућих

473

45.

Закључак 05 Број: 401-7138/2021
од 29. јула 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Даје се сагласност да се
финансијска средства пренесу
граду Смедерево

/

/

Не

46.

Закључак 05 Број: 404-1546/2021
од 23. јула 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Даје се сагласност да се
финансијска средства пренесу
општини Трстеник

/

/

Не

47.

Закључак 05 Број: 401-63/2021-02
од 2. августа 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Даје се сагласност да се
финансијска средства пренесу
општини Црна Трава

/

/

Не

средства за
завршетак Пројекта
Закључак је донет у
циљу смањења
загађења ваздуха,
заштите животне
средине и здравља
људи, имајући у виду
да ће се средствима у
износу од
35.000.000,00 динара,
извршити радови на
конверзије
котларнице ,,Сењак”
са мазута на
природни гас
Закључак је донет у
циљу заштите
животне средине и
здравља људи, а
имајући у виду да ће
се средставима у
износу од
36,797,654,00 динара
финансирати радови
којима ће се у
потпуности решио
проблем процедних
вода и депонијског
гаса на најбољи и
савремен начин –
израдом постројења
за третман
депонијског гаса и
пречишћавања
процедних вода
Средства у износу од
9.000.000,00 динара
потребно је било
пренети у циљу
реконструкције и
санације постројења
за пречишћавање
отпадних вода у
Црној Трави
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48.

Закључак 05 Број: 353-7683/2021-1
од 9. септембра 2021. године

49.

Закључак 05 Број: 037-9107/2021
од 7. октобра 2021. године

50.

Закључак 05 Број: 401-0211492/2021 од 9. децембар 2021.
године

којима ће се
финансирали радови
којима ће се решити
проблем
пречишћавања
отпадних вода
/

Члан 76. став 1.
Закона о заштити
животне средине
(„Службени гласник
РС”, бр. 135/04, 36/09,
36/09 - др. закон,
72/09 - др. закон,
43/2011 - УС, 14/2016,
76/2018 и 95/18др.закон) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Прихвата се Извештај о стању
животне средине за 2020.
годину (,,АП”) (,,ЕРП”)

/

НПАА

Да

Прихвата се Платформа за
учешће делегације Републике
Србије на првом делу
Петнаестог заседања
конференције чланица
конвенције о биолошкој
разноврсности, Десетог
састанка конференције
чланица - састанка чланица
картагена протокола и
Четвртог састанка
конференције чланица састанка чланица Протокола
из Нагоје, 11. до 15. октобар
2021. године

/

/

Не

Услед пандемије
ковид 19, састанци
који су били
планирани да се
одрже у 2020.
годинни, померени
су за 2021. годину

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

Образује се комисије за
предлагање пројеката из
области заштите животне

/

/

Не

Имајући у виду да је
потребно решити
велики број
еколошких проблема
локалног карактера
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65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

средине за област Западна
Србија

51.

Зaкључак 05 Број: 48-11445/2021-2
/2021-2 од 9. децембра 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Прихвата се текст Уговора о
пројекту ,,Програм
управљања чврстим отпадом
у Републици Србији”
закључен између Владе
Републике Србије, Јавног
комуналног предузећа
Регионални центар за
управљање отпадом „Дубоко”
д.о.о. и Европске банке за
обнову и развој

/

/

Не

52.

Зaкључак 05 Број: 48-11448/2021-2
од 9. децембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Прихвата се текст Уговора о
пројекту ,,Програм
управљања чврстим отпадом
у Републици Србији”
закључен између Владе
Републике Србије, Јавног
комуналног предузећа
Регионална санитарна
депонија Бањица д.о.о., и

/

/

Не

било је потребно
образовати ову
комисију састављену
од житеља јединица
локалних самоуправа
- који ће предлагати
пројекте, а који ће се
финансирати из
средстава
планираних у буџету
РС
Уговор о зајму
Програм чврстог
отпада у Републици
Србији између
Републике Србије и
Европске банке за
обнову и развој
потврђен је од стране
Народне скупштине
Републике Србије 4.
фебруара 2022.
године; наведени
уговор се реализује
кроз овај уговор
којим су дефинисана
права и обавезе и
међусобни односи
између Јавног
комуналног
предузећа
Регионални центар за
управљање отпадом
„Дубоко” д.о.о,
МЗЖС и Банке
Уговор о зајму
Програм чврстог
отпада у Републици
Србији између
Републике Србије и
Европске банке за
обнову и развој је
потврђен од стране
Народне скупштине
Републике Србије 4.
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Европске банке за обнову и
развој

53.

Зaкључак 05 Број: 48-11451/2021-2
/2021-2 од 9. децембра 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Прихвата се текст Уговора о
пројекту ,,Програм
управљања чврстим отпадом
у Републици Србији”
закључен између Владе
Републике Србије, Јавног
комуналног предузећа
Регионални центар за
управљање отпадом „EкоTамнава” д.о.о. и Европске
банке за обнову и развој

/

/

Не

54.

Закључак 05 Број: 48-11453/2021-2
од 9. децембра 2021. године

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

Прихвата се текст Уговора о
пројекту ,,Програм
управљања чврстим отпадом
у Републици Србији”
закљученог између Владе
Републике Србије, Јавног
комуналног предузећа

/

/

Не

фебруара 2022.
године; наведени
уговор се реализује
кроз овај уговор
којим су дефинисана
права и обавезе и
међусобни односи
између Јавно
комуналног
предузећа
Регионална
санитарна депонија
Бањица д.о.о, МЗЖС
и Банке
Уговор о зајму
Програм чврстог
отпада у Републици
Србији између
Републике Србије и
Европске банке за
обнову и развој
потврђен је од стране
Народне скупштине
Републике Србије 4.
фебруара 2022.
године; наведени
уговор се реализује
кроз овај уговор
којим су дефинисана
права и обавезе и
међусобни односи
између Јавног
комуналног
предузећа
Регионални центар за
управљање отпадом
„Eко-Tамнава” д.о.о,
МЗЖС и Банке
Уговор о зајму
Програм чврстог
отпада у Републици
Србији између
Републике Србије и
Европске банке за
обнову и развој je
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55.

Закључак којим се прихвата
усвајање Национално утврђених
доприноса смањењу емисија
гасова са ефектом стаклене баште

56.

Закључак којим се прихвата Други
ажурирани двогодишњи извештај
Републике Србије према Оквирној
конвенцији УН о промени климе

44/14 и 30/18др.закон)

„Регионални центар за
управљање отпадом Ранчево”
и Европске банке за обнову и
развој

Члан 2. Закона о
потврђивању
Споразума из Париза
,,Службени гласник
РС - Међународни
уговори”, број 4/17. и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан 2. Закона о
потврђивању Кјото
протокола уз Оквирну
конвенцију УН о
промени климе
(„Службени гласник
Републике Србије” –
Meђународни
уговори, број 88/07)
члан 2. Закона о
потврђивању Оквирне
конвенције Ун о
промени климе, са

Прихватају се Национално
утврђени доприноси смањењу
емисија гасова са ефектом
стаклене баште; испуњава се
обавеза према Споразуму из
Париза и Оквирној
конвенцији УН о промени
климе

/

/

Да

Прихвата се Други ажурирани
двогодишњи извештај
Републике Србије према
Оквирној конвенцији УН о
промени климе; испуњава се
обавеза према Kонвенцији

/

/

Да

потврђен од стране
Народне скупштине
Републике Србије 4.
фебруара 2022.
године; наведени
уговор се реализује
кроз овај уговор
којим су дефинисана
права и обавезе и
међусобни односи
између Јавно
комуналног
предузећа
регионални центар за
управљање отпадом
Ранчево, МЗЖС и
Банке
Предлог Стратегије
нискоугљеничног
развоја са Акционим
планом је основ за
Национално утврђене
доприносе, усвајање
је одложено за 2022.
годину услед процеса
усаглашавања са
Интегрисаним
националним
енергетско
климатским планом
Предлог Стратегије
нискоугљеничног
развоја са Акционим
планом је основ за
Други ажурирани
двогодишњи
извештај, усвајање је
одложено за 2022.
годину услед процеса
усаглашавања са
Интегрисаним
националним
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57.

Закључак којим се прихвата Трећи
национални извештај Републике
Србије према Оквирној
конвенцији УН о промени климе

Анексима
(,,Службени лист СРЈ
- Међународни
уговори”, број 2/97) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан 2. Закона о
потврђивању Кјото
протокола уз Оквирну
конвенцију УН о
промени климе
(„Службени гласник
Републике Србије”–
Meђународни
уговори, број 88/07)
члан 2. Закона о
потврђивању Оквирне
конвенције Ун о
промени климе, са
Анексима
(,,Службени лист СРЈ
- Међународни
уговори”, број 2/97) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

енергетско
климатским планом

Прихвата се Трећи
национални извештај
Републике Србије према
Оквирној конвенцији УН о
промени климе; испуњава се
обавеза према Kонвенцији

/

/

Да

Предлог Стратегије
нискоугљеничног
развоја са Акционим
планом је основ за
Трећи национални
извештај, усвајање је
одложено за 2022.
годину услед процеса
усаглашавања са
Интегрисаним
националним
енергетско
климатским планом
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ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред.
бр.

Назив акта

Правни основ

Референтни
документ/НПАА

Број „Службеног
гласника РС”,
датум

По плану
(Да/Не)

I
Правилник о изменама и допунама о
садржини документације која се
подноси уз захтев за издавање
дозвола за увоз, извоз и транзит
отпада

II
Члан 57. став 3. Закона о
заштити животне средине
(„Службени гласник РС” бр.
135/04, 36/09, 36/09 - др.
закон, 72/09 - др. закон, 43/11
- УС, 14/16, 76/18 и 95/18 - др
закон)

III
/

IV
6/21
29. јануар

V
Не

2.

Наредба о забрани сакупљања
појединих заштићених врста дивље
флоре и фауне у 2021. години

Члан 77. став 4. Закона о
заштити природе („Службени
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
91/10-испр., 14/16 и 95/18 др. закон) и члан 13. став 3.
Уредбе о стављању под
контролу коришћења и
промета дивље флоре и фауне
(„Службени гласник РС”, бр.
31/05, 45/05-исправка, 22/07,
38/08, 9/10, 69/11 и 95/18 - др.
закон)

/

22/21
12.март

Не

3.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о категоријама,
испитивању и класификацији отпада

Члан 8. став 6. Закона о
управљању отпадом
(,,Службени гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.
закон)

/

39/21
21.април

Не

1.

Образложење
VI
Врши се измена начина
прибављања и достављања
поједине, прописане
документације у циљу
олакшања подносиоцима
захтева да би се убрзала
процедура издавања
дозволе за прекогранично
кретање отпада
У случају када се на основу
утврђеног стања популације
врсте оцени да је дошло до
смањења њене бројности у
мери која би могла да
угрози врсту односно до
поремећаја структуре и
стабилности животних
заједница, на предлог
Завода за заштиту природе
Србије, на територији
Републике или на
одређеном подручју за
одређени период забрањује
се сакупљање појединих
заштићених врста актом
министра надлежног за
послове заштите животне
средине
Анекси Базелске
конвенције која се односи
на прекогранично кретање
отпада ступили на снагу 1.
јануара 2021. године, било
је потребно извршити
усаглашавање одредаба
правилника
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4.

Правилник о усклађеним износима
подстицајних средстава за поновну
употребу, рециклажу и коришћење
одређених врста отпада

5.

Правилник о допуни Правилника о
начину складиштења, паковања и
обележавања опасног отпада

6.

Листа о дoпунама Листе супстанци
кандидата за Листу супстанци које
изазивају забринутост ("АП")

7.

Листа о допунама Листе супстанци
које изазивају забринутост

8.

Правилник о вредности дневне,
вишедневне и годишње дозволе за
рекреативни риболов за 2022. годину

9.

Правилник о верификацији и
акредитацији верификатора извештаја
о емисијама гасова са ефектом
стаклене баште

10.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о Регистру хемикалија
("АП")

Члан 3. став 2. Уредбе о
висини и условима за доделу
подстицајних средстава
(„Службени гласник РС”, бр.
88/09, 67/10, 101/10, 16/11,
86/11, 35/12, 48/12, 41/13 и
81/14)
Члан 44. став 8. Закона о
управљању отпадом
(„Службени гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.
закон)

/

51/21
21.мај

Да

/

/

77/21
30. јул

Не

Члан 27. став 3. Закона о
хемикалијама („Службени
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
92/11, 93/12 и 25/15)
Члан 43. став 1. Закона о
хемикалијама („Службени
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
92/11, 93/12 и 25/15)

/

86/21
3. септембар

Да

Врши се допуна
правилника одредбама које
се односе на отпад од
дрвета који садржи опасне
супстанце у погледу
његовог складиштења
паковања и обележавања
/

НПАА

86/21
3. септембар

Члан 42. став 1. Закона о
заштити и одрживом
коришћењу рибљег фонда
(„Службени гласник РС”, број
128/14 и 95/18-др.закон)
Члан 46. став 3, члан 48. став
2, члан 50. став 4. и члан 52.
став 5. Закона о климатским
променама („Службени
гласник РС”, број 26/21)

/

87/21
10.септембар

Да

/

107/21
26. новембар

Не

Члан 39. став 3. члан 40. став
6. и члан 42. став 2. Закона о
хемикалијама („Службени
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
92/11, 93/12 и 25/15)

/

126/21
23. децембар

Да

Не

У току 2021 године,
Европска комисија је
извршила ажурирање Листе
супстанци које изазивају
забринутост, па смо исту
пренели у национални
пропис
/

Правилник није био
предвиђен Планом рада
Владе за 2021 имајући у
виду да је правни основ за
израду истог Закон о
климатским променама који
је усвојен у марту 2021.
године
/
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11.

Правилник о садржини и форми
извештаја о мониторингу земљишта

Члан 33. Закона о заштити
земљишта (,,Службени
гласник РС” број 112/15)
Члан 26. Закона о заштити од
буке у животној средини
(,,Службени гласник РС”,
број 96/21)

/

126/21
23. децембар

Да

/

12.

Правилник о условима које треба да
испуњава комунални милиционар да
би могао да врши послове мерења
буке пореклом из угоститељских
објеката

/

132/21
30. децембар

Не

Правилник о изменама и допунама
правилника о управљању отпадним
уљима

Члан 48. став 8. Закона о
управљању отпадом
(„Службени гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 др. закон)

НПАА

/

Да

14.

Правилник о саветнику за хемикалије
и условима за обуку и проверу знања
саветника за хемикалије (,,АП”)

/

/

Да

15.

Правилник о ближим условима за
држање опасне хемикалије у
продајном простору и начину
обележавања тог простора (,,АП”)

Члан 34. став 3, члан 35. став
3. и члан 36. став 3. Закона о
хемикалијама („Службени
гласник РСˮ, бр. 36/09, 88/10,
92/11, 93/12 и 25/15)
Члан 33. став 2. Закона о
хемикалијама („Службени
гласник РСˮ, бр. 36/09, 88/10,
92/11, 93/12 и 25/15)

/

/

Да

16.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о класификацији,
паковању, обележавању и
оглашавању хемикалије и одређеног
производа у складу са Глобално
хармонизованим системом за
класификацију и обележавање УН
(,,АП”)
Листе измена и допуна Листи
активних супстанци у биоцидном
производу (,,АП”)

Члан 10. став 4, члан 16. став
6, члан 17. став 2, члан 18.
став 2. и члан 30. став 6.
Закона о хемикалијама
(„Службени гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и
25/15)

НПАА

/

Да

Правилник је донет пре
планираног рока како би
се омогућило комуналној
милицији да раније започне
примену нове належности
у решавању проблема буке
пореклом из угоститељских
објеката
Обзиром да Закон о
изменама и допунама
Закона о управљању
отпадом није донет, није
постојао правни основ за
доношење овог правилника
Стручне основе овог
подзаконског акта су
припремљење и прослеђене
су на правно-техничку
редактуру
Стручне основе овог
подзаконског акта су
припремљење и прослеђене
су на правно-техничку
редактуру
Израда стручних основа
овог подзаконског акта су у
току израде, због доношења
нових амандмана на Уредбу
врши се додатно
усклађивање

13.

Члан 4. ст. 3. и 6. Закона о
биоцидним производима
(„Службени гласник РС", бр.
36/09, 88/10, 92/11 и 25/15) и
члан 6. тачка 10) Закона о
хемикалијама („Службени
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
92/11, 93/12 и 25/15)

НПАА”

/

Да

17.

Доношењем новог Закона о
биоцидним производима
(„Службени гласник РС”
број 109/21) припремљена
је интегрисана верзија за I
квартал 2022.године
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18.

19.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о ограничењима и
забранама производње, стављања у
промет и коришћења хемикалија
(,,АП”)
Правилник о изменама и допунама
Правилника о извозу и увозу
одређених опасних хемикалија
(,,АП”)

Члан 49. став 1. Закона о
хемикалијама („Службени
гласник РСˮ, бр. 36/09, 88/10,
92/11, 93/12 и 25/15)

НПАА

/

Да

Предлог акта налази се у
процедури прибављања
мишљења

Члан 53. ст. 5 и 6. члан 57,
члан 59. став 3. и члан 60.
став 4. Закона о хемикалијама
(„Службени гласник РСˮ, бр.
36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и
25/15)

НПАА

/

Да

Стручне основе новог
подзаконског акта су
припремљење и прослеђене
на правно-техничку
редактуру; у међувремену
су донети нови амандмани
на Уредбу са којимa се
врши усклађивање

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

Назив

Резултат
шифра
извора
финансирања

I
Управљање заштитом животне
средине

1.ПА.1

Мониторинг квалитета ваздуха,
воде и седимената - Агенција за
заштиту животне средине

1.ПА.2

Национална референтна
лабораторија за контролу
квалитета животне средине -

II
Заштита и унапређење квалитета
ваздуха и озонског омотача;
успостављен ефикасан систем
индустријске безбедности и
смањено загађење животне
средине из индустријских
постројења
Ефикасно вођење и унапређење
мониторинга ваздуха у складу са
стандардима ЕУ; Ефикасно
вођење и унапређење
мониторинга квалитета вода и
седимената у складу са
стандардима ЕУ
Изградња капацитета за
мониторинг животне средине
кроз формирање Националне

01

Образложење
Референтни
документ

По плану
(Да/Не)

Износ остварења/
извршења
III
1.892.645.287,30
РСД

IV
Национални
програм заштите
животне средине

V
Да

VI
/

01

107.599.717,84
РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Да

/

01

47.691.705,45
РСД

Национални
програм заштите

Да

/
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Агенција за заштиту животне
средине

референтне лабораторије за
квалитет вода и седимената,
ваздуха, контролу квалитета
земљишта и алергеног полена

животне средине

1.ПА.3

Информациони систем за
заштиту животне средине и
административни послови Агенција за заштиту животне
средине

Ефикасно вођење и унапређење
информационог система заштите
животне средине, укључујући и
национални регистар извора
загађивања и заједничке
функције

01

144.934.172,70
РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Да

/

1.ПА.4

Уређење политике заштите
животне средине

Успостављен ефикасан систем
индустријске безбедности и
смањено загађење животне
средине из индустријских
постројења

01

277.724.074,57
РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Да

/

1.ПА.5

Инспекција за заштиту животне
средине и рибарство

Боља примена прописа из
области заштите животне
средине и рибарства; повећан
ниво организације и
уједначености рада Сектора за
надзор и предострожност у
животној средини и
координације у делу поверених
послова

01

131.505.746,25
РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Да

/

1.ПА.6

Администрација и управљање

Утврђивање приоритета за
успостављање родне
равноправности у области
заштите животне средине

01

551.546.606,43
РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Да

/

1.ПА.7

Подршка раду Директората за
радијациону и нуклеарну
сигурност и безбедност Србије

Јачање радијационе и нуклеарне
сигурности; континуирано
праћење нивоа радиоактивности
у животној средини

01

195.000.000,00
РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Да

/

1.ПА.8

Интервентне мере у ванредним
околностима загађивања
животне средине и друге
интервентне мере

Отклањање ризика и последица
по животну средину у
ванредним околностима
загађивања животне средине

01

0

Национални
програм заштите
животне средине

Да

У току буџетске
године
Министарство је
одустало од
реализације
предметног
пројекта тако да су
484

1.ПА.9

Подршка пројектима цивилног
друштва у области заштите
животне средине

Популаризација, подстицање и
јачање свести и знања о значају
заштите животне средине;
решавање појединачних
проблема у области заштите
животне средине

01

66.573.359,70 РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Да

1.ПА.1
0

Подстицање реализације
образовних, истраживачких и
развојних студија и пројеката у
области заштите животне
средине

Реализација образовних,
истраживачких и развојних
студија и пројеката у области
заштите животне средине

01

0

Национални
програм заштите
животне средине

Да

1.ПА.1
1

Подстицаји за куповину
еколошки прихватљивих возила

Побољшање квалитета ваздуха

01

165.069.907,78
РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Да

1.ПК.1

Смањење загађења ваздуха у
Србији пореклом из
индивидуалних извораложишта (куће и стамбене
заједнице)

Подршка јединицама локалне
самоуправе за спровођење
активности на смањењењу
испуштања загађујућих
супстанци из индивидуалних
извора у животну средину

01

99.999.996,58
РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Да

средства
преусмерена на
финансирање акти
вности у оквиру
других пројеката,
односно
програмских
активности
/

У складу са тачком
1. подтачком 3
Одлуке о
коришћењу текуће
буџетске резерве
05 Број: 4017029/2021 од
23.07.2021. године,
(,,Службени
гласник РС” број
74/21) извршен је
пренос средстава
са Програма 0407 –
Зелена агенда, ПА
0002 у текући
буџет
/

485

1.ПК.2

Заштита и очување вода као
природних ресурса

Подршка јединицама локалне
самоуправе за спровођење
активности на заштити и
очувању квалитета вода као
природних ресурса

01

70.000.000,00
РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Да

/

1 ПК 3

Хитна санација постројења за
грејање „Сењак” - Смедерево

Замена постројења за грејањекотларница „Сењак” –
Смедерево,

01

35.000.000,00
РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Не

2

Заштита природе и климатске
промене

Заштита типова станишта,
дивљих врста и њихових
станишта; спречавање
нелегалних активности везаних
за дивље врсте и станишта;
повећање површина под
заштитом

01

1.166.166.911,44
РСД

Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за
Републику Србију
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса
и добара

Да

Имајући у виду да
је садашња
котларница стара
преко 45 година и
да се налази у
склопу ПУ и да се
у претходној
сезони десила
озбиљна хаварија,
било је неопходно
реализовати
пројекат
/

Уређење и унапређење система
заштите природе и очувања
биодиверзитета

Осигурање повољног стања и
целовитости еколошки
значајних подручја; праћење и
управљање популацијама
дивљих врста и станишта, као и
заштита угрожених врста од
међународног значаја

01

68.931.140,09
РСД

Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за
Републику Србију
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса
и добара

Да

/

2.ПА.1

486

2.ПА.2

Подстицаји за програме
управљања заштићеним
природним добрима од
националног интереса

Одговорно управљање
заштићеним подручјима и делом
еколошке мреже

01

267.487.432,14
РСД

2.ПА.3

Подршка раду Завода за заштиту
природе Србије

Вредновање природних
вредности и припрема стручне
основе за заштиту; истраживање
и прикупљање података за
еколошку мрежу и оцена
прихватљивости

01

166.525.467,00
РСД

2.ПА.4

Пошумљавање у циљу заштите
и очувања предеоног
диверзитета

Реализација пројеката
пошумљавања у области
заштите животне средине

01

99.827.600,90 РСД

2.ПА.5

Подршка раду Центра за
истраживање река

Реализација истраживачкоразвојних пројеката и програма

01

0

Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за
Републику Србију
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса
и добара
Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за
Републику Србију
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса
и добара
Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за
Републику Србију
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса
и добара
Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за
Републику Србију
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса
и добара

Да

/

Да

/

Да

/

Да

У току буџетске
године
Министарство је
одустало од
реализације
предметног
пројекта тако да су
средства
преусмерена на
финансирање акти
вности у оквиру
других пројеката,
487

2.ПК.1

Заштита и очување строго
заштићених врста и заштићених
миграторних врста

Маркирање путева кретања и
идентификација бројности
миграторних врста

01

0

Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за
Републику Србију
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса
и добара

Да

2.ПК.2

Локални развој отпоран на
климатске промене

Унапређење доступности
података у циљу подршке и
мониторинга развоја отпорног
на климатске промене на нивоу
локалних самоуправа; подршка
новим, иновативним техничким
решењима и пословним
моделима за подстицање развоја
отпорног на климатске промене
на нивоу локалних самоуправа

01

17.847.235,80
РСД

Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за
Републику Србију
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса
и добара

Да

односно
програмских
активности
Услуга изтаде
студије о
рибарственом и
конзервацоном
статусу кечиге
(Acipenser
ruthenus) за
потребе
регулисања
привредног и
рекреативног
риболова није
реализована јер је
брисана из Плана
јавних набавки за
2021. годину.
Планирана
средства у износу
од 3.600.000,00 без
ПДВ односно
4.320.000,00 са
ПДВ су Решењем о
употреби средстава
текуће буџетске
резерве 05 број
401-7029/2021 од
23. јула 2021.
године(„Службени
гласник РС”, број
74/21) преусмерена
на друге намене
/
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2.ПК.3

Санација, затварање и
рекултивација депоније јаловине
(шљаке) из топионице Зајачa

Трајна санација и затварање
депоније јаловине (шљаке)

01

136.596.871,20
РСД

2.ПК.4

Ремедијација и рекултивација на
локалитету фабрике ФАМ
Крушевац

Санација животне средине на
локалитету фабрике Фам
Крушевац

01

75.960.000,00
РСД

2.ПК.5

Очување и заштита земљишта
као природног ресурса

Подршка јединицама локалне
самоуправе за спровођење
активности на очувању и
заштити земљишта као
природног ресурса

01

332.991.164,31
РСД

2.ПК.6

Очување биодиверзитета у
јединицама локалних
самоуправа у Србији

Подршка јединицама локалне
самоуправе за спровођење
активности на очувању
биодиверзитета

01

0

Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за
Републику Србију
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса
и добара
Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за
Републику Србију
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса
и добара
Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за
Републику Србију
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса
и добара
Национална
стратегија за
апроксимацију у
области животне
средине за
Републику Србију
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса
и добара

Да

/

Да

/

Да

/

Да

У току буџетске
године
Министарство је
одустало од
реализације
предметног
пројекта тако да су
средства
преусмерена на
финансирање акти
вности у оквиру
других пројеката,
489

односно
програмских
активности
3

Интегрисано управљање
отпадом, отпадним водама,
хемикалијама и биоцидним
производима

3.ПА.1

Уређење система управљања
отпадом и отпадним водама

3.ПА.2

Уређење система управљања
хемикалијама и биоцидним
производима

3.ПА.3

Подстицаји за поновну употребу
и искоришћење отпада

3.ПА.4

Санација и затварање
несанитарних депонија

Успостављање система за
регионално управљање отпадом
и унапређење система
управљања отпадом;
успостављање система за
управљање отпадним водама на
нивоу локалних самоуправа и
заштите вода; унапређење
система управљања
хемикалијама
Успостављање система за
регионално управљање отпадом
и унапређење система
управљања отпадом, као и
успостављање система за
управљање отпадним водама на
нивоу локалних самоуправа и
заштитe вода
Унапређено управљање ризиком
од хемикалија и биоцидним
производима

01

6.772.441.812,93
РСД
2.361.183,35
РСД
309.533.759,29
РСД
329.364.442,07
РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Да

01

188.027.055,72
РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Да

01

20.828.986,32
РСД
2.361.183,35
РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Да

01

4.950.000.000,00
РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Да

Средства за
завршетак пројекта
„Јачање синергије
у имплементацији
Базелске,
Ротердамске,
Стокхолмске и
Минамта
конвенције у
Србији”
/

Подстицање поновне употребе и
искоришћавања отпада као
секундарне сировине или за
добијање енергије и подстицање
производње биоразградивих
кеса
Подршка јединицама локалне
самоуправе у изради пројеката
санације, затварања и
рекултивације несанитарних
депонија (сметлишта); подршка
јединицама локалне самоуправе
у реализацији пројеката

01

208.769.141,15
РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Да

/

06
11
56

06

/

/
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3.ПА.5

Реализација пројеката изградње
система управљања отпадом

3.ПА.6

Услуга измештања и трајног
збрињавања опасног отпада на
територији Републике Србије
Превенција нeлегалног одлагања
отпада и уклањање

3.ПК.1

3.ПК.2

Набавка опреме за сакупљање и
рециклажу

3.ПК.3

ИПА 2018 - Сектор заштите
животне средине

3.ПК.4

Унапређење инфраструктуре за
заштиту животне средине

санације, рекултивације и
затварања несанитарних
депонија (сметлишта)
Пружање подршке јединицама
локалних самоуправа које нису у
могућности да самостално
финансирају реализацију
пројеката изградње система
управљања отпадом
Трајно збрињавање историјског
отпада

01

265.499.200,00
РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Да

/

01

599.999.999,88
РСД

Да

/

Подршка јединицама локалне
самоуправе у реализацији
пројеката спречавања
нелегалног депоновања отпада и
превенцији настајања нових
дивљих депонија
Унапређење капацитета
локалних и регионалних ЈКП,
као и повећање њихове
ефикасности набавком опреме и
механизације неопходне за
адекватно управљање отпадом
Изграђено постројење за
пречишћавање отпадних вода;
Изграђена и унапређења
канализациона мрежа

01

133.807.845,74
РСД

Национални
програм заштите
животне средине
Национални
програм заштите
животне средине

Да

/

01

228.815.754,00
РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Да

/

01
56

0
0

Национални
програм заштите
животне средине

Да

Тендер за радове и
ФОПИП у току,
надзор над
изградњом
уговорен

Изграђена постројења за
третман отпадних вода

01

13.000.000,00
РСД
309.533.759,29
РСД
0

Национални
програм заштите
животне средине

Да

Национални
програм заштите
животне средине

Да

11
3.ПК.5

Пројекти испитивања квалитета
вода и седимената

Утврђивање степена загађености
површинских вода; добијање
прецизнијих података о стању
површинских и подземних вода

01

У току буџетске
године
Министарство је
одустало од
реализације
предметног
пројекта тако да су
средства
преусмерена на
финансирање акти
вности у оквиру
других пројеката,
491

3.ПК.6

Техничка помоћ у припреми
пројектне документације за
инфраструктурне пројекте у
области животне средине

Изградња потребне
инфраструктуре како би се
испунили стратешки планови за
подсектор -отпада и отпадних
вода

01

0

Национални
програм заштите
животне средине

Да

3.ПК.7

ИПА 2013 - Животна средина и
климатске промене

Израђено постројење
пречишћавања отпадних вода

01

9.270.730,41
РСД
53.655.261,73
РСД
65.501.999,99
РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Да

Национални
програм заштите
животне средине

Да

56
3.ПК.8

ИПА 2010 - Подршка
општинама у Републици Србији
у припреми и спровођењу
инфраструктурних пројеката
(МИСП 2010)

Изграђена линија муља у оквиру
постројења за третман отпадних
вода

01

3.ПК.9

ИПА 2014 - Подршка европским
интеграцијама и припрема
пројеката за 2014 - 2020
неалоцирана средства

Ревизија вишегодишњег
инвестиционог и финансијског
плана за животну средину

56

0

Национални
програм заштите
животне средине

Да

3.ПК.1
0

ИПА 2017 - Сектор заштите
животне средине

Изграђено постројење за
пречишћавање отпадних вода;
Успостављена примарна
сепарација у 17 општина
Главни колектор у функцији

01

45.064.973,13
РСД
275.709.180,34
РСД
43.856.126,59
РСД

Национални
програм заштите
животне средине

Да

3.ПК
11

Изградња главног колектора за
ППОВ Лесковац

56
01

Не

односно
програмских
активности
У складу са тачком
1. подтачком 3
Одлуке о
коришћењу текуће
буџетске резерве
05 Број: 4017029/2021 од
23.07.2021. године,
(Службени гласник
РС број 74/2021)
извршен је пренос
средстава са
Програма 0407 –
Зелена агенда, ПА
4001 у текући
буџет
Постројење
завршено и ради,
урађена
примопредаја
Линија муља је
изграђена, у току
2022. године,
очекује се
пуштање у пробни
рад
Пројекат завршен,
али су нека
документа враћена
на дораду
Оба пројекта
уговорена у року;
имплеметација у
току
Средства нису
била планирана у
буџету за 2021.
годину, јер је
требало да буде
плаћено до краја
2020. године, али
492

град Лесковац није
обезбедио
неопходну
документацију у
предвиђеном року
за примопредају
радова која
претходи
достављању
окончане ситуације

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

2. Министар

Томислав Момировић

3. Делокруг

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

На основу члана 7. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - др. закон, 62/17
и 128/20), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе који се односе
на: грађевинарство; грађевинско земљиште; урбанизам; просторно планирање, односно организацију, уређење и
коришћење простора Републике Србије; утврђивање услова за изградњу објеката; уређивање стамбених односа и
стамбеног пословања; комуналну инфраструктуру и комуналне делатности, изузев производње, дистрибуције и
снабдевања топлотном енергијом; послове инжењерске геодезије; инспекцијски надзор у области урбанизма, грађевина
и инспекцијски надзор над објектима комуналне инфраструктуре и обављањем комуналних делатности, изузев
производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом, као и друге послове одређене законом. Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе у области железничког, друмског, водног
и ваздушног саобраћаја, који се односе на: уређење и обезбеђење саобраћајног система; реализацију пројеката изградње
саобраћајне инфраструктуре; инфраструктурне пројекте од посебног значаја у области нискоградње; унутрашњи и
међународни превоз и интермодални транспорт; уређење и безбедност техничко-технолошког система саобраћаја;
облигационе и својинскоправне односе; инспекцијски надзор; стратегију развоја саобраћаја, планове развоја и планове
везане за организацију саобраћајног система и организацију превоза; издавање употребне дозволе за саобраћајни
објекат и инфраструктуру; хомологацију возила, опреме и делова возила; организовање финансијске и техничке
контроле; међународне послове у области саобраћаја; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга
тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика
развојне помоћи; мере за подстицање истраживања и развоја у области саобраћаја, као и друге послове одређене
законом
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу; Дирекција за водне путеве; Агенција за безбедност саобраћаја;
Агенција за управљање лукама; Јавно предузеће "Путеви Србије"; "Железнице Србије" Акционарско друштво;
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије; "Инфраструктура железнице Србије" а.д.; "Србија воз" а.д.;

493

НАРАТИВ
У Сектору за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење обављају се послови који се односе на: спровођење свих активности у оквиру обједињене
процедуре електронским путем у вези са изградњом објекатa; издавање локацијских услова; издавање грађевинске дозволе; издавање решења из члана 145. Закона о планирању
и изградњи; пријаву радова; издавање употребне дозволе; прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; прибављање исправа
и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из
надлежности Министарства, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту; нормативне послове и аналитику
у области планирања и изградње; давање мишљења на нацрте закона; разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте закона и предлоге других прописа; мапирање
документације, кретање документације и процедура, студијско аналитички послови који се односе на утврђивање стратегије и политике развоја; координација са јединицама
локалне самоуправе и имаоцима јавних овлашћења у циљу спровођења тренинга и обуке у поступку издавања електронских грађевинских дозвола; уређење услова, поступака
и начина озакоњења објеката, односно делова објеката изграђених без грађевинске дозволе; израда мишљења везаних за испуњеност услова за озакоњење објеката и примену
појединих одредаба Закона о озакоњењу објеката, израда предлога прописа из области утврђивања испуњености услова за озакоњење објеката; координација послова и размена
информација са јединицама локалне самоуправе о утврђивању испуњености услова за издавање лиценци за израду техничке документације и грађење објеката за које дозволу
издаје министарство, односно аутономна покрајина, издавање лиценци за одговоргног пројектанта, одговорног урбанисту, одговорног просторног планера и одговорног извођача
радова као и други послови из делокруга сектора.
Одељење за обједињену процедуру
Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење спровео је увођење електронског система за издавање грађевинских дозвола од 01. јануара 2016.
године. Досадашња анализа показује да систем за електронско издавање несметано функционише на целој територији Републике Србије. Током 2021. године вршени су радови
на ажурирању и унапређењу софтверског система за издавање аката у оквиру Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП). Ефекти реформе и увођења система ЦЕОП
најбоље се огледају у константном тренду раста броја издатих аката из области грађења. Поређења ради, истичемо да је у 2012. години издато 7.267 грађевинских дозвола, а у
2021 години 31.917 електронских грађевинских дозвола (од тога 10.964 грађевинских дозвола, а 20.953 одобрења за изградњу по члану 145. Закона о планирању и изградњи).
Такође, у 2021. години, издато је 16.997 локацијских услова и 5.565 употребних дозвола.
Укупно активних градилишта на дан 31.12.2020. године било је 71.021, а на дан 31.12.2021. године 95.549, број нових активних градилишта у 2020. години износи 24.528. Под
бројем активних градилишта подразумева се број издатих грађевинских дозвола, одобрења за извођење радова умањен за број издатих употребних дозвола, у периоду од увођења
ЦЕОП система до данас..
Активна градилишта
Година
Број
активних
градилишта

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

500

12.800

16.216

20.344

37.804.

53.594

71.021

95.549

Активна градилишта по годинама
Током 2021. године било је укупно 192 захтева за стручну контролу (ревизију) техничке документације, док је на седницама ревизионе било 166 захтева.
У одељењу за обједињену процедуру у 2021. години издато је 145 грађевинских дозвола, 50 привремених грађевинских дозвола, 120 решења о одобрењу за извођење радова, 47
употребних дозвола и 416 локацијских услова.
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Грађевинске
дозволе
МГСИ
2020
2021

јан

феб

мар

апр

мај

јун

јул

авг

септ

окт

нов

дец

укупно

14
24

17
20

26
27

25
24

28
21

22
33

16
21

20
37

24
32

33
27

25
33

38
16

288
315

Број издатих грађевинских дозвола по месецима у 2020. и 2021. години
Одсек за озакоњење незаконито изграђених објеката, издавање лиценци, нормативне послове и аналитику
-

Информација у вези спроведеног полагања стручног испита у 2021. години
Током 2021. године спроведена су три испитна рока, мартовски, јунски и новембарски испитни рок. У оквиру 11 стручних области, стручни испит је положило 714 кандидата и
то:

1.
2.

Просторно планирање, стручни испит положило 3 кандидата;
Архитектура, стручни испит положило 159 кандидата и то
- ужа стручна област: архитектура – 136 кандидата
- ужа стручна област: урбанизам – 23 кандидата
3.
Пејзажна архитектура, стручни испит положило 3 кандидата
4.
Грађевинско инжењерство, стручни испит положило 310 кандидата и то
- ужа стручна област: грађевинске конструкције – 168 кандидата
- ужа стручна област: хидротехника – 44 кандидата
- ужа стручна област: саобраћајна инфраструктура – 56 кандидата
- ужа стручна област: организација и технологија грађења и управљање пројектима у грађевинарству – 41 кандидат
- ужа стручна област: грађевинска геотехника – 1 кандидат
5.
Електротехничко инжењерство, стручни испит положило 99 кандидата и то:
- ужа стручна област: електроенергетске инсталације и електромоторни погони – 52 кандидата
- ужа стручна област: производња и пренос електричне енергије – 19 кандидата
- ужа стручна област: електроника и телекомуникације – 28 кандидата
6.
Машинско инжењерство, стручни испит положило 56 кандидата и то:
- ужа стручна област: термотехника, термоенергетика и процесна техника – 45 кандидата
- ужа стручна област: хидротехника – 4 кандидата
- транспортна средства, складишта и машинске технологије – 7 кандидата
7.
Саобраћајно инжењерство, стручни испит положило 15 кандидата и то:
- ужа стручна област: друмски саобраћај – 11 кандидата
- ужа стручна област: железнички саобраћај – 1 кандидат
- ужа стручна област: телекомуникациони саобраћај и мреже – 3 кандидата
8.
Геодетско инжењерство, стручни испит положило 11 кандидата;
9.
Технолошко и металуршко инжењерство, стручни испит положило 5 кандидата и то за ужу стручну област: технологије и технолошки процеси;
10. Шумарство и пољопривреда (биотехничке науке), стручни испит положило 7 кандидата и то:
- ужа стручна област: заштита од ерозије и мелиорација шумских и пољопривредних површина – 3 кандидата
- ужа стручна област: хидромелиорациони системи у пољопривреди – 4 кандидата
11. Енергетска ефикасност зграда, стручни испит положило 46 кандидата.
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-

Информација у вези издатих лиценци у 2021. години
Током 2021. године у оквиру 12 стручних области, издато је укупно 1446 лиценци и то:
1. Просторно планирање – издато 5 лиценци;
2. Архитектура – издато 297 лиценци;
- ужа стручна област урбанизам – 30 лиценци ( 26 лиценци за архитекту урбанисту и 4 лиценце за урбанисту)
3. Пејзажна архитектура – издато 8 лиценци;
4. Грађевинско инжењерство – издате 524 лиценце и то
- ужа стручна област: грађевинске конструкције – 281 лиценца
- ужа стручна област: хидротехника – 85 лиценци
- ужа стручна област: саобраћајна инфраструктура – 59 лиценци
- ужа стручна област: организација и технологија грађења и управљање пројектима у грађевинарству – 98 лиценци
- ужа стручна област: грађевинска геотехника – 1 лиценца
5. Електротехничко инжењерство – издате 234 лиценце и то:
- ужа стручна област: електроенергетске инсталације и електромоторни погони – 128 лиценци
- ужа стручна област: производња и пренос електричне енергије – 50 лиценци
- ужа стручна област: електроника и телекомуникације – 56 лиценци
6. Машинско инжењерство – издате 135 лиценце и то:
- ужа стручна област: термотехника, термоенергетика и процесна – 112 лиценци
- ужа стручна област: хидротехника – 9 лиценци
- транспортна средства, складишта и машинске – 14 лиценци
7. Саобраћајно инжењерство – издато 39 лиценци и то:
- ужа стручна област: друмски саобраћај – 27 лиценци
- ужа стручна област: железнички саобраћај – 4 лиценце
- ужа стручна област: телекомуникациони саобраћај и мреже – 8 лиценци
8. Геодетско инжењерство – издато 59 лиценци
9. Технолошко и металуршко инжењерство – издате 24 лиценце
- ужа стручна област технологије и технолошки процеси – 24 лиценце
10. Геолошко инжењерство – издато 6 лиценци
- ужа стручна област: геотехника – 5 лиценци
- ужа стручна област: хидрогеологија – 1 лиценца
11. Шумарство и пољопривреда (биотехничке науке) – издато 10 лиценци и то:
- ужа стручна област: заштита од ерозије и мелиорација шумских и пољопривредних површина – 6 лиценци
- ужа стручна област: хидромелиорациони системи у пољопривреди – 4 лиценце
12. Енергетска ефикасност зграда – издато 75 лиценци.

-

Информација у вези израде свечаних форми лиценци
У 2021. години израђено је 439 свечаних форми лиценци.
Група за утврђивање испуњености услова за издавање лиценци за израду техничке документације и грађење објеката за које дозволу издаје министарство односно аутономна
покрајина
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У периоду јануар - децембар 2021. године, у области лиценци за израду техничке документације и грађење објеката, одржано је 18 седница Kомисије. Од укупно предатих 327
захтева, за 320 су издата решења, за 4 је тражена допуна документације a 3 су у раду. Урађено је и 61 решењe о укидању.
Примена Закона о озакоњењу објеката на територији Републике Србије
Дана 5. јуна 2020. године, Уставни суд је на седници донео Одлуку број: IUz-316/2015, која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 81/20, која се примењује даном објаве,
а односи се на Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, бр. 96/15 и 83/18 - у даљем тексту: Закон). Наиме, Уставни суд Републике Србије утврдио је наведеном
Одлуком да одредбе члана 10. става 7. Закона, нису у сагласности са Уставом и да престају да важе даном објављивања одлуке у „Службеном гласнику РС ”. Одредба става 7.
члана 10. Закона, коју је Уставни суд прогласио неуставном, гласи: „Уколико је сувласник знао или могао знати за изградњу објекта, односно извођење радова који су предмет
озакоњења, али се у време изградње томе није противио, сматраће се да постоји сагласност за озакоњење, те се у том случају не доставља доказ прописан ставом 6. овог члана”.
Одредбом става 6. истог члана, прописана је писмена сагласност свих сувласника као доказ о одговарајућем праву у случају када је предмет озакоњења објекат изграђен на
грађевинском земљишту на коме постоји право сусвојине.
Од тренутка примене овог Закона до данашњег краја 2021 године од стране овог министарства донето је укупно 1318 решења о озакоњењу што представља 19,31% у односу на
укупан број постојећих захтева. Имајући у виду да се највећи број поднетих захтева односи на инфраструктурне објекте, објекте термоелектрана и путне објекте, то је израда
ове врсте техничке документације комплексна и изискује доста времена и знатна финансијска средстава, тако да се за те врсте објеката захтеви решавају сукцесивно по
достављању техничке документације, као и потребне допуне. У току 2021. године, Министарство је донело 102 решења о озакоњењу објеката који се односе на индустријске
објекте као и пословне и стамбене објекте правних и физичких лица на подручју заштићених природних добра и заштићеној околини непокретних културних добара од изузетног
значаја.
Сагласно одредбама члана 23. овог Закона, прибављањем обавештења о видљивости објекта на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године, од стране
органа надлежних за послове државног премера и катастра поступак озакоњења покренут је за 75 захтева. Одговорено је на свa питања грађана и правних лица која се односе
на примену појединих одредаба Закона о озакоњењу објеката. Представке које се односе на појединачне захтеве за озакоњење које су у надлежности јединица локалних
самоуправа обрађују се у складу са достављеним одговорима.
У Сектору за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност у оквиру делукруга рада Одељења за стамбену политику, комуналне
делатности и енергетску ефикасност, током 2020. године, у области енергетска ефикасност реализовано је следеће:
СТАМБЕНА ПОЛИТИКА
У области стамбене политике је припремљен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о становању и одржавању зграда, Предлог националне стамбене стратегије који
постављен је на сајт Министарства; кроз сарадњу са Министарство за европске интеграције припреман предлог пројекта из области становања за финансирање средствима
ИПА; Одговорено на упитник Светске банке - „Анализа тржишта енергетске ефикасности стамбеног сектора земаља Западног Балкана” и одржан састанак њеним
представницима у вези са енергетском ефикасношћу у стамбеним зградама; извештавано о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23. из надлежности МГСИ који се односи
на становање Рома; учешће у изради Нацрта оквира за сарадњу Републике Србије и Уједињених нација за период 2021-2025; учешће на међународном семинару ''Стамбена
управа за подршку приуштивом становању” у организацији УНЕЦЕ и Републике Словеније; учешће у анкети УНЕЦЕ о националним стамбеним и урбаним политикама;
достављање примедби на Средњорочни извештај Републике Србије у оквиру трећег циклуса Универзалног периодичног прегледа; учешће у изради Четвртог периодичног
извештаја о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима; Учешће у раду радне групе за израду Стратегије о енергетском сиромаштву у Републици Србији;
нергетике; прикупљање података и анализа извештаја о стамбеним потребама и условима становања у локалним самоуправама у Републици Србији, у складу са Законом о
становању и одржавању зграда; учешће на састанку Мреже начелника за урбанизам и становање у организацији СКГО о примени Закона о становању и одржавању зграда, у
вези са питањима из области стамбене подршке; спровођење обуке за управљање ГИС базом за подстандардна ромска насеља; праћење пројекта „Социјално становање и активна
инклузија” који спроводи УНОПС средствима ИПА 2018; представљање приручника за пружање стамбене подршке намењених ЈЛС; припрема учешћа представника Републике
Србије на министарском састанку у оквиру 82. заседања КомитетаУНЕЦЕ; одржана су 3 састанка у вези са израдом приручника и смерница о процедурама надлежних органа
за релокацију неформалних насиља и започета израда Смерница о заштити од/приликом принудних исељења услед развоја у складу са Законом о становању и одржавању
зграда; израђен предлог финансирања активности из области становања; формирана Радна група за израду Нацрта измена и допуна Закона о становању и одржавању зграда и у
склопу тога одржано 7 састанака са подгрупама за релевантна питања; одржана радионица за израду финалног нацрта измена и допуна овог закона; Урађен Предлог националне
стамбене стратегије и прослеђен у јавну расправу; сарадња са Министарством омладине и спорта и Кровне организације младих у циљу формулисања предлога активности у
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области становања младих; извештавање о спровођењу Оперативних закључака у периоду октобар 2019-октобар 2021; сачињавање одговора на додатна питања УН Комитета
за економска, социјална и културна права у вези са применом члана 11. Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима;
У оквиру праћења примене Закона о становању и одржавању зграда дато је око 850 писаних мишљења на захтеве физичких и правних лица (150 мишљења поштом и око 700
мишљења путем и-мејла), као и око 1000 одговора телефонским путем.

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
У изради je предлог Правилника о енергетској ефикасности зграда и предлог Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда:
овим изменама виши се хармонизација прописа са прописима ЕУ у области енергетске ефикасности у зградарсту (Директива ЕПБД 2010/31/ЕУ).
Реализација активности на изради „Дугорочне стратегије за подстицање улагања у обнову националног фонда зграда“, којом се врши усклађивање са прописима ЕУ у области
енергетске ефикасности у зградарсту (Директива ЕЕД 2012/27/ЕУ и ЕПБД 2010/31/ЕУ). У новембру 2021. одржана је јавна расправа о предлогу „Дугорочне стратегије за
подстицање улагања у обнову националног фонда зграда“. Након ревизије предлога у складу са коментарима пристиглим током јавне расправе, Предлог Стратегије је упућен
релевантним институцијама на мишљење.
Континуиране активности на одржавању Централног регистра енергетских пасоша (ЦРЕП) - базе података о енергетским пасошима, инжењерима енергетске ефикасности и
овлашћеним организацијама. Верификовано је 3059 енергетских пасоша у Централном регистру енергетских пасоша у извештајном периоду (од 01.01.2021. до 31.12.2021.), а
Овлашћене организације су у извештајном периоду доставиле министарству, у папирној форми 807 сертификата о енергетским својствима зграда – енергетскех пасоша. Издато
је 27 решења о испуњености услова за израду сертификата о енергетским својствима зграда, организацијама које су уз захтев поднеле комплетну документацију.
Такође, у извештајном периоду су реализована многа учешћа у радним групама за израду прописа, конференцијама, радионицама и вебинарима.
АРХИТЕКТОНСКА ПОЛИТИКА
У делу одсека у чијој надлежности је област архитектонске политике, у склопу наставка рада на изради Националне архитектонске стратегије, спроведене су следеће активности:
усвојен Закључак о утврђивању Основе за израду Националне архитектонске стратегије у Републици Србији до 2035 године на седници Владе одржаној 25. фебруара 2021.
године; формирана Посебна радна група за израду Националне архитектонске стратегије решењем министра број 119-01-410/2018-01 од 15. јануара 2021. године; прикупљени
подаци о запослености архитеката и правним формама обављања архитектонске делатности и спроведена електронска анкета за архитекте и архитектонске бирое ради
прикупљања података за анализу постојећег стања у оквиру израде НАС; одржане две радионице Радне групе за израду НАС; допуњена и иновирана аналитичка основа НАС и
идентификовани и постављени кључни проблеми, узроци и последице у области развоја архитектонске политике и формулисани предлози визије, општег и посебних циљева
НАС.
У оквиру активности преговарачке групе (ПГ3) и пројекта PLAC III, израђен је предлог регулисаних професија у области планирања и изградње и достављен Министарству
трговине, туризма и телекомуникација ради припреме акта којим ће бити утврђена Листа регулисаних професија Републике Србије.
Учешће у раду Радне групе за међусобно признавање академских и професионалних квалификација у региону Западног Балкана, у оквиру иницијативе „Мини Шенген“, ради
олакшавања кретања људи, односно квалификоване радне снаге, која је формирана Одлуком Владе од 27. маја 2021. године, у оквиру чега су, кроз више рунди преговора,
консултација са експертима, као и билатералних састанака са RCC и CEFTA дати предлози за усаглашавање два нацрта споразума: „Decision of the joint committee of the central
European free trade agreement on the disciplines establishing a general system for the recognition of professional qualifications (CEFTA)“ и „Agreement on the recognition of professional
qualifications of doctors of medicine, doctors of dental medicine and architects in the context of the central European free trade agreement region (RCC)“.
ГРАЂЕВИНСКИ ПРОИЗВОДИ
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У области грађевинских производа настављен је рад на правном уређивању ове области. Правилник са списком српских стандарда којима су преузети хармонизовани стандарди
који се примењују у складу са законом којим се уређују грађевински производи (,,Службени гласник РС”, број 37/21) стављен је ван снаге доношењем Правилника са списком
српских стандарда којима су преузети хармонизовани стандарди који се примењују у складу са законом којим се уређују грађевински производи и списком донетих српских
докумената за оцењивање (,,Службени гласник РС”, број 120/21), након што је донет први српски документ за оцењивање грађевинских производа: СДО 15 001:2021 – Српски
документ за оцењивање портланд композитних цемената са смањеним садржајем клинкера.
Донето је 4 решења о признавању важења иностраних исправа о усаглашености за грађевинске производе, 2 решења о именовању тела за оцењивање и верификацију сталности
перформанси грађевинских производа у складу са Правилником о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт („Службени гласник РС”, број 78/20) и
Правилником о техничким захтевима за елементе система цевовода од пластичних маса за снабдевање водом намењеном за људску употребу, транспорт запрљане и
канализационе воде, транспорт гасовитих горива и инсталације за грејање („Службени гласник РС”, број 6/20) као и 1 решење о именовању тела за техничко оцењивање за
спровођење оцењивања перформанси и издавање српске техничке оцене за област грађевинских производа: цемент, грађевински креч и друга хидраулична везива према
Правилнику о захтевима за именовање тела за техничко оцењивање („Службени гласник РС”, број 87/19). У оквиру електронске контакт тачке за грађевинске производе дато је
43 одговора на питања о примени прописа за грађевинске производе. Издато је 27 мишљења о примени прописа за грађевинске производе. У стручном часопису „Грађевински
материјали и конструкције“ објављени су стручни радови: „Нова техничка регулатива из области грађевинских производа са освртом на везу са прописима за пројектовање и
извођење објеката“ и „Нове могућности за оцењивање перформанси грађевинских производа који нису обухваћени хармонизованим стандардом, техничким прописом или
српским стандардом и издавање српске техничке оцене“, чије су ауторке, односно коауторке запослене у овом министарству. Одржани су вебинари у организацији
Акредитационог тела Србије и Института за стандардизацију Србије на којима су представљени нови технички прописи за грађевинске производе. Настављено је учешће у
пројекту IPA 2017 EU FOR SERBIA – SUPPORT FOR SAFER PRODUCTS.
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
У области комуналних делатности, у групи за правне послове, припремљен je Нацрт закона о гробљима и сахрањивању, приступило се раду Нацрта закона о комуналним
делатностима, образована је Посебна радна групе за израду Нацрта закона, одржани састанци са члановима радне групе, одржани састанци као и прикупљање и анализирање
предлога поднетих од стране привредних субјеката у области комуналних делатности, у циљу припреме Нацрта закона. Припремљени су захтеви као материјал по коме треба
да поступа Комисије која проверава испуњеност услова за отпочињање обављања комуналних делатности. Дата су тумачења одредаба Закона о комуналним делатностима,
Закона о сахрањивању и гробљима, тумачења одредаба Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, тумачења
одредаба Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности као и Уребде о садржини и начину вођења евидинције привредних субјеката који
обављају одеређену комуналну делатност. Посебна радна група за израду Правилника о изгледу обрасца за обављање комуналне делатности наставила је са радом електронским
путем. Прикупљени попуњени обрасци о обављању комуналне делатности на територији Републике Србије у току 2020.године. Унети су у Евиденцију прикупљени подаци на
основу Уредбе о садржини и начину вођења евиденције привредних субјеката који обављају одређену комуналну делатност. У року су припремљени одговори на питања грађана
и одговори на информације од јавног значаја.
У периоду јануар-децембар 2021. године у Сектору за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја:
- издато је 1.303 решења о издавању лиценци и 4.264 решења којима се замењује решење за издавање лиценци за јавни превоз терета у друмском саобраћају са 11.026 извода
лиценци, 43 решења о одбијању захтева за издавање лиценце, 12 решења о обустави поступка за издавање лиценце лиценце и 29 решења о одузимању лиценце за јавни превоз
терета; издато је 166 решења о издавању лиценци и 856 решења којима се замењује решење за издавање лиценци за јавни превоз путника у друмском саобраћају са 5.477 извода
лиценци; 24 решења о одбијању захтева за издавање лиценце, 9 решења од обустави поступка за издавање лиценце и 3 решења о одузимању лиценце за јавни превоз путника, 428
сертификата за лица одговорна за превоз терета, 541 решења о одбијању захтева и 14 решења о обустављању поступка за издавање сертификата о професионалној оспособљености
за превоз терета у друмском саобраћају, 48 сертификата за лица одговорна за превоз путника, 54 решења о одбијању захтева и 0 решења о обустављању поступка за издавање
сертификата о професионалној оспособљености за превоз путника у друмском саобраћају; извршена је нумерација потврда за 30.882 возила, евидентирано 8.789 новонабављених
возила и 12.513 промена возних паркова превозника, организован је и одржан испит о професионалној оспособљености лица одговорног за послове управљања превозом путника
за 29 кандидата у 4 испитна рока; организован је и одржан испит о професионалној оспособљености лица одговорног за послове управљања превозом терета за 165 кандидата у
2 испитна рока;
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- донета су 17 решења у вези превоза путника по жалбама странака за чије решавање је надлежно ово министарство; донето је 54 решења у поступку одузимању примерка
билатералне дозволе за линијски превоз путника; припремљенo je 21 одговора Врховном касационом суду и Управном суду; организован је и одржан испит за полагање испита о
професионалној оспособљености лица одговорног за послове управљања превозом путника за 94 кандидата у четири испитна рока; организован је и одржан испит за полагање
испита о професионалној оспособљености лица одговорног за послове управљања превозом терета за 435 кандидата у четири испитна рока; дато је 59 сагласности на предлоге
одлука локалних самоуправа о одређивању аутобуских стајалишта за међумесни превоз путника; донето је 70 решења о брисању међумесних редова вожње, 8 решења о
обустављању поступка по захтевима превозника; 72 решења о одјави регистрованих редова вожње у међумесном превозу; 171 решења о измени регистрованих редова вожње у
међумесном превозу; донето решења за регистрацију и оверу међумесних редова вожње: 323; донето решења којима се одбацују захтеви за регистрацију и оверу редова вожње:
1; донето решења о одбијању захтева републичких инспектора за друмски саобраћај за брисање регистрованих редова вожње: 2; издато је 20 лиценци за пружање станичних
услуга, 1 решење о одбијању захтева и 6 решења о обустављању поступка издавања лиценце за пружање станичних услуга; 237 одговора на представке грађана, обавештења и
остали дописи.
- донето је 49.951 решења о додељивању 218.632 дозволе за превоз терета, раздужено је 210.826 дозвола за превоз терета, раздужене су 137.559 вожње које су обављене ЦЕМТ
и временском дозволом и 42.119 листова из ЦЕМТ дневника путовања, обрађено је 56.893 раздужења појединачних дозвола за превоз терета, обрађено је 5.686 раздужења ЦЕМТ
и временских дозвола, обрађено је 61.159 захтева за додељивање дозвола за превоз терета;
- обављене су 5.933 комуникације и кореспонденције са надлежним органима у земљи и иностранству; припремљено је 448 дописа, информација и обавештења из области
међународне сарадње у друмском саобраћају; обављено је 297 послова везаних за организовање састанака мешовитих комисија за друмски превоз, припрему предлога закључка
са предлогом платформе за разговоре на тим састанцима, припрему података за билатералне или мултилатерлне споразуме; обављено је 76 послова везаних за припрему
различитих извештаја и прилога, номиновање за превођење и стручну редактуру ЕУ прописа; извршено је 208 евидентирања из области међународне сарадње у друмском
саобраћају; дато је 69 мишљења на акте других органа и 21 мишљење и подаци о датим мишљењима на прописе из области друмског саобраћаја
У 2021. години у Групи за одржавање путева:
-издато је 339 решења за постављање сталне саобраћајне сигнализације и привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова на одржавању државних путева, 92
продужењa важења издатих решења, 12 потврда о пријему техничке документације за периодично одржавање државних путева у склопу реализације пројекта рехабилитације
путева и унапређења безбедности саобраћаја (RRSP - Road Rehabilitation and Safety Project) који се финансира средствима Републике Србије, Европске инвестиционе банке,
Европске банке за обнову и развој и Светске банке, 16 решења о формирању комисије за технички преглед изведених радова на периодичном одржавању државних путева, 5
решења о пријему изведених радова на периодичном одржавању државних путева, 8 сагласности за пролазак државних путева кроз насеља, 1764 одговора на представке грађана,
обавештења и осталих дописа у вези са путном инфраструктуром;
У 2021. години у групи за безбедност саобраћаја:
-припремљено је 273 одговора, дописа, захтева грађана и других државних органа из области безбедности саобраћаја на путевима, социјалног законодавства у друмском
транспорту и система тахографа, донета 3 Решења по жалбама изјављеним на Решења Агенције за безбедност саобраћаја, послат 1 одговор на тужбе поднете против Решења
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, припремљено 146 Нацртa другостепених решења и Нацрта дописа за Комисију за утврђивање штете од
елементарних непогода.
-Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја учествује у раду Секретаријата Транспортне Заједнице кроз 3 техничка одбора: Технички одбор за безбедност
саобраћаја на путевима, Технички одбор за путеве и Технички одбор за олакшавање транспорта. Током 2021. године одржана су по три састанка наведених техничких комитета.
Сектор за железнице и интермодални транспорт
Прати и уређује пословни амбијент за железнички и интермодални транспорт у Републици Србији. Представници министарства свакодневно су укључени у припрему, спровођење
и реализацију инфраструктурних пројеката у области железничког сектора. Сектор учествује и у реализацији пројеката који се односе на предузимање мера за
подстицање развоја у области железничког саобраћаја, са радовима у току на 358.16 km и са инвестиционом вредношћу од 1,818 милијарди евра.Укупна дужина мреже пруга у
РС износи 3.333,4 km, са делом електрифициране пруге од 1.274 km. На јавној железничкој мрежи пруга, током посматраног периода, превезено је укупно 2.849.000 путника и
превезено укупно робе, у оквирном износу од 8.888.000 t, са једанаест превозника колико саобраћа на мрежи пруга.
Током 2021. године су у смислу законодавних активности предузети даљи кораци у циљу усклађивања прописа са релевантним прописима Европске уније и спровођењу даљег
реформског процеса железнице. У том циљу усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о уговорима у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, број 49/19),
усаглашен је текст новог Закона о интероперабилности железничког система за који је спроведена јавна расправа у периоду од 11. октобра до 31. октобра 2021. године, као и текст
Нацрта закона о изменама и допунама Закона о железници који су пуштени у процедуру усвајања.
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Истовремено, одржавани су конструктивни састанци чланова Радне групе у циљу усаглашавања текста новог Закона о безбедности у железничком саобраћају. Закључком Владе
усвојене су Измене и допуне техничких прописа који су саставни део Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF), који су наведени у ATMF Прилогу A Додатка
Г – Правила за сертификацију и контролу лица задужених за одржавање (Уредба ECM) (Службени гласник РС – Међународни уговори, број 12/2021-12), Усвојене су и Уредба о
допуни Уредбе о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој ( „Службени гласнику РС“, број 6/21 од 29.01.2021. године), Уредба о критеријумима и
начину избора стратешког партнера на пројету реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица – граница са Мађарском (Сегедин) ( „Службеном гласнику РС“, број
30/21 од 26.03.2021. године) и Уредба о измени уредбе о начину и модалитетима израчунавања трошкова који су настали као директан резултат саобраћања воза („Службени
гласник РС“, број 102/21)
Поред тога, Влада је усвојила неколико уредби, припремљене од стране Сектора за железнице и интермодални транспорт.
У области жичара Комисија за спровођење стручних испита и проверу знања радника жичаре за транспорт лица организовала је на три локације одржавање стручних испита за
раднике жичара (Књажевац, Чајетина и Копаоник за извршиоце и одговорна лица на жичарама ски-центра: Копаоника, Старе Планине и Златибора). Издато је 68 Уверења о
положеном стручном испиту за жичаре.
На основу наплате административних такси за полагање стручних испита за жичаре током 2021. године, у Буџет Републике Србије уплаћено је укупно 464.160,00 динара.
Комисија за утврђивање испуњености услова за именовање тела за спровођење оцењивања усаглашености и погодности за употребу чинилаца интероперабилности и за поступак
верификације подсистема са захтевима из релавантних прописа је сачинила два Извештаја о именовању тела за оцењивање усаглашености погодности за употребу и верификацију
подсистема на основу којих су донета два Решења о именовању – и то:
Решење о именовању привредног друштва за техничка испитивања анализе и пружање услуга ТОК-КОНТРОЛ ДОО НОВИ САД Аугуста Цесарца 16, 21000 Нови Сад, матични
број: 21540102, ПИБ: 111784954, као тела за оцењивање усаглашености, погодности за употребу и верификацију подсистема према одредбама Правилника о оцењивању
усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних
подсистема и члана 114. Закона о безбедности у железничком саобраћају за следеће железничке структурне подсистеме:
1) инфраструктура;
2) контрола, управљање и сигнализација – пружни део;
3) железничка возила – теретна кола.
Решење о именовању предузећа за изградњу железничког чвора Београд д.о.о. – Београдчвор, Стјепана Филиповића 45 из Београда, матични број: 07012445, ПИБ: 101511496, као
тела за оцењивање усаглашености, погодности за употребу и верифиикацију подсистема према одредбама Правилника о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности
и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема и члана 114. Закона о безбедности у
железничком саобраћају за следеће железничке структурне подсистеме:
1) инфраструктура,
2) енергија,
3) контрола, управљање и сигнализација – пружни део, и
4) контрола, управљање и сигнализација – део у возилу.
Представници Сектора за железнице и интермодални транспорт су као чланови Одбора за преговоре Оснивача активно
учествовали у преговорима који су за резултат имали закључивање Колективних уговора за сва четири предузећа у фебруару 2021. године. Посвећеност побољшању положаја
запослених у железничком сектору изражена је и кроз формирање Радне групе „Железница 2025“ у јуну 2021. године коју чине представници Оснивача, пословодства и синдиката
свих железничких предузећа. Предметна радна група предузела је кораке на изради методологије за обрачун зарада запослених прихватљиве свим заинтересованим странама,
реорганизацји система образовања како би се обезбедили кадрови за запошљавање у железничком сектору и сл.
Сектор учествује у раду сталног Секретаријата Транспортне Заједнице кроз 2 радне групе: Радна група за железнице и Радна група за олакшавање транспорта. Такође, Сектор
учествује у раду међународних организација (OTIF, UNECE, TER и др), као и у раду Извршног одбора за Алпско - Западно Балкански железнички теретни коридор.
Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе
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Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у области ваздушног саобраћаја се првенствено бави развојем и унапређењем пружања услуга у ваздушном
саобраћају, авио-превоза (Air SERBIA, Air Pink, Princ Aviation, итд.), управљања ваздушним саобраћајем (SMATSA) и прихватом и отпремом ваздухоплова, путника, робе и поште.
У Републици Србији међународни ваздушни саобраћај се одвија на аеродромима „Никола Тесла“ Београд, „Константин Велики“ Ниш и „Морава“ Краљево.
Привредно друштво „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш је оператер на аеродромима „Константин Велики“ Ниш, „Морава“ Краљево, „Росуље“ Крушевац,„Поникве“ Ужице“ и
„Прањани“ Горњи Милановац. У 2021. години завршена је статусна промена припајања јавног предузећа „Аеродром Росуље“ и јавног предузећа „Аеродром Поникве“ привредном
друштву „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш.
Један од важних пројеката на коме се активно радило у 2021. години је изградња аеродрома Требиње. Изградња аеродрома у Требињу представља заједнички пројекат Републике
Србије и Републике Српске у области ваздушног саобраћаја. Планирана локација будућег аеродрома је у близини места Талежа, око 14km од центра Града Требиња. У фебруару
2021.године, формирана је нова Радна група за координацију, контролу и праћење активности изградње Аеродрома Требиње, чији је задатак организација, координација и контрола
реализације активности на изградњи аеродрома.
Концесија на аеродрому „Никола Тесла“ Београд отпочела је у децембру 2018. године и трајаће 25 година. Током 2021. године започето је извођење обимних радова, као што су
проширење постојеће зграде терминала, проширење платформе, као и изградња нове, уметнуте полетно-слетне стазе.
Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. почетком 2020. године започела је радове на реализацији пројекта изградње новог торња и анекса зграде контроле летења
на аеродрому „Никола Тесла“, који су успешно настављени и током 2021. године, а завршетак пројекта очекује се у марту 2022. године.
Такође, у 2021. години Влада РС је донела Одлуку о проглашењу линија у јавном интересу којом је редован авио-превоз на 10 линија проглашено јавним интересом. На основу
наведене одлуке, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је спровело поступак јавне набавке и након тога потписало Уговоре о избору најповољнијег
понуђача за обављање авио-превоза на линијама проглашеним као линије у јавном интересу за четири партије (Партија 1: Ниш-Франкфурт Хан, Келн, Љубљана, Атина и КраљевоСолун; Партија 2: Ниш/Краљево-Истанбул; Партија 3: Ниш/Краљево-Тиват; Партија 4: Ниш-Београд) са авио-превозиоцем Air Serbia. Рок отпочињања услуга је 1.1.2022. године,
а рок завршетка 31.12.2023. године.
Појава вируса COVID-19 у Републици Србији утицала је на одвијање ваздушног саобраћаја, тако да је у 2020. години дошло до пада свих саобраћајних статистичких показатеља.
Током 2021. године дошло је до благог опоравка, међутим није достигнут ниво саобраћаја из 2019. године. На аеродрому „Никола Тесла“ Београд број опслужених путника у
2021. години износио је 3.285.760 што је за 73% више у односу 2020. годину, али за 47% мање у односу на 2019. годину. На аеродрому „Константин Велики“ Ниш број путника у
2021. години износио је 146.296 што је за 5% мање у односу на 2020. годину, односно за 65% мање у односу на 2019. годину. Обим саобраћаја у 2021. години који је у надлежности
SMATSA је у претходном периоду такође био у значајно мањи у односу на 2019. годину. Укупан број летова у 2021. години износио је 430.490 што је за 30% више у односу на
2020. годину, али за 43% мање у односу на 2019. годину.
У периоду јануар - децембар 2021. године у Сектору за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе, између осталог спроведене
су следеће активности:
одржано је 39 (тридесет девет) испита за проверу стручне оспособљености возача возила за транспорт опасне робе. Од укупно 2200 кандидата испит је положило 2014
кандидатa којима је издат сертификат о стручној оспособљености возача возила за транспорт опасне робе;
одржано је 6 (шест) испита за проверу стручне оспособљености лица са специфичним знањима из области ADN. Од 56 (педесет шест) кандидата сви су положили испити
и издато је 56 (педесет шест) сертификата;
одржано је 5 (пет) испита за саветнике за безбедност у транспорту опасне робе. Од укупно 161 кандидата испит је положило 128 кандидатa којима је издат сертификат.
Издато је:
4 (четири) решења о одобрењу типа амбалаже за транспорт опасне робе;
1 (једно) решење о одобрењу типа BK контејнера за транспорт опасне робе;
3 (три) решења о одобрењу типа цистерне за транспорт опасне робе;
25 (двадесет пет) решења о признавању иностраног одобрења типа амбалаже или посуде под притиском за транспорт опасне робе;
5 (пет) извода из регистра признатих иностраних одобрења типа амбалаже за транспорт опасне робе односно посуде под притиском за транспорт опасне робе;
12 (дванаест) стручних мишљења о примени одредаба закона и других општих аката из области транспорта опасне робе, на захтев заинтересованих лица;
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1 (једно) именовање тела за оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском у друмском саобраћају;
2 (два) именовања тела за оцењивање усаглашености цистерне за транспорт опасне робе;
1 (једно) именовање тела за оцењивање усаглашености BK контејнера;
2 (два) овлашћења за стручно оспособљавање кандидата за возаче возила за транспорт опасне робе;
1 (једно) овлашћење за стручно оспособљавање кандидата за саветнике за безбедност у транспорту опасне робе;
8 (осам) овлашћења за стручна лица која испитују цистерну, батеријско возило и MEGC;
22 (двадесет два) дупликата сертификата за возача возила за транспорт опасне робе у друмском саобраћају;
Потписано је:
2 (два) мултилатерална споразума у области друмског транспорта опасне робе;
1 (један) мултилатерални споразум у области железничког транспорта опасне робе;
2 (два) мултилатерална споразума у области транспорта опасне робе на унутрашњим пловним путевима.
Законодавне и нормативне активности у области водног саобраћаја подразумевају заједнички рад Сектора за водни саобраћај и безбедност пловидбе, Дирекције за водне путеве
и Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу.
Током 2021. године су у смислу законодавних активности у области водног саобраћаја предузети даљи кораци у циљу усклађивања прописа са релевантним прописима Европске
уније.
Током 2021. године у лучким капетанијама обрађено је 41579 предмета. Лучке капетаније Београд, Велико Градиште и Нови Сад су, између осталог, током 2021. године
организовале и одржале испите за стицање звања у унутрашњој пловидби и за стицање овлашћења о посебној оспособљености, након којих је издато укупно 760 овлашћења у
унутрашњој пловидби. У лучким капетанијама је током 2021. године издато укупно 3.285 међународне дозволе за управљање моторним чамцем. Лучка капетанија Београд издала
је и 324 поморске књижице.
У пограничним лучким капетанијама у којима је запослено укупно 15 службеника извршено је укупно 8053 улазно/излазних ревизија бродова. У сарадњи са полицијским и
царинским органима у складу са надлежностима лучких капетанија вршене су контроле бродских исправа и књига, као и овлашћења чланова посаде домаћих и страних бродова
на граничним прелазима.
У 2021. години у Одељењу за водни саобраћај издате су 2 лиценце за обављање делатности возара унутрашње пловидбе у домаћем и међународном превозу.
Издато је 48 решења о одређивању имена, ЕNI броја и позивног знака и 22 одобрења за упловљење страног брода у државне водне путеве.
У уписник бродских агената и агената посредника уписано је 8 привредних друштава и издате су 2 лиценце за обављање делатности вађења речног наноса из водног пута.
Што се тиче пројектних активности Сектора за водни саобраћај и безбедност пловидбе, у току је реализација пројекта „Хидротехнички и багерски радови на критичним секторима
на реци Дунав у Србији, између Бачке Паланке и Београда” чија је уговорена вредност 9,3 милиона евра и трајаће до средине 2022. године.
У оквиру пројекта „Aдаптација бродске преводнице Ђердап 1”, укупне процењене вредности 28,5 милиона евра, за који су средства обезбеђена 40% (11.4 мил. евра) из Connecting
Europe Facility (CEF) Фонда Европске уније и 60% (17.1 мил. евра) из кредита EIB-a , радови су завршени у јулу 2021.године.
Што се тиче пројекта изградње Нове луке у Београду, завршен је рад на Претходној студији оправданости аизрада Генералног пројектта је у току.Уговорена израда Просторног
плана подручја посебне намене, Студије оправданости са Идејним пројектом и Пројектом за грађевинску дозволу.
У оквиру пројекта уређења критичних сектора на реци Сави, завршени су радови на критичном сектору „Шабац” и багерски радови на критичном сектору „Кленак“. Што се тиче
хидротехничких и багерских радова на уређењу критичног сектора „Ушће Дрине и Саве”, која се финансирају се из средстава ЕIB ERI ТА гранта, завршена је израда Претходне
студије оправданости са Генералним пројектом и као најбоље варијантно решење изабрана изградња хидротехничких објеката на обе обале Саве и Дрине.
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Спроведен је тендерски поступак за израду Техничког извештаја о присуству неексплодираних убојитих средстава на потопљеним бродовима. Уговор са конзорцијумом кога чине
Mull und Partner (Немачка), Millennium Team (Србија) iC Consulenten (Аустрија) је потписан 27.05.2020. године, снимања су почела у септембру 2020. године а завршена су 2021.
Издат је Технички извештај о присуству UXO на бродовима . Обезбеђен је грант из PPF9 за ажурирање постојеће техничке и тендерске документације и израду Студије о процени
утицаја на животну средину. Отпочела је израда тендерског досијеа за избор извођача за уклањање бродова.
Што се тиче Пројекта адаптације бродске преводнице ХЕ Ђердап 2, израђен је Идејни пројекат са Студијом оправданости. Потписан је Grant Agreement. Завршене су техничка и
тендерска документација. Завршена је Студија утицаја на животну средину. Спроведене су јавне набавке за радове и надзор.
За пројекат Проширење капацитета Луке Прахово завршена је израда Студије оправданости са Идејним пројектом и Пројектом за грађевинску дозволу. Завршена је израда
тендерских досијеа за извођење и надзор.
У оквиру пројекта Проширење капацитета Луке Богојево завршена је израда Плана детаљне регулације за Луку Богојево. Завршена је израда Студије оправданости са Идејним
пројектом и Пројектом за грађевинску дозволу. Завршена је израда тендерских досијеа за извођење и надзор.
У оквиру Пројекта Успостављања VTS и гласовног VHF система у току је тендер за надзор и имплементацију система.
За Пројекат Имплементације система хидро-метеоролошких станица и клиренса мостова завршена је израда преосталих делова Идејног пројекта и Студија изводљивости као и
израда тендерских досијеа. Покренути тендерски поступци за имплементацију и надзор.
Што се тиче Пројекта Развоја и инсталације система за навигационо праћење и електронско обележавање пловног пута
на Сави (АtoNs), у фебруару 2021. године је спроводена је поједностављена процедура (”Simplified procedure“) без објављивања
позива за подношење понуда у Службеном листу Европске уније, завршена је евалуација и потписан је Уговор са набољим
понуђачем. Пројекат је у току.
За пројекат Нацоналне академије за ванредне ситуацие и обуку члаова посаде бродова спроведена је јавна набавка за израду Студије оправданости са Идејним пројектом и
Пројектом за грађевинску дозволу, изабран је пројектант и уговор је потписан у марту 2021. године. Потписан је Меморандум о сарадњи на пројекту са МУП-ом.
Дирекција за водне путеве је током 2021. године, у оквиру својих редовних активности, извршила хидрографска мерења на рекама Дунав, Сава и Тиса. Пловидбени услови на
унутрашњим водама били су релативно стабилни.
Одржана је функционалност РИС-а (речних информационих сервиса). Израђене су и публиковане нове електронске пловидбене карте за целе токове река Дунав, Сава и Тиса кроз
Републику Србију, у Inland ECDIS 2.3 стандарду. Путем електронског портала „Пловидбени билтен” вршено је редовно публиковање динамичких информацијама о пловидбеним
условима.
Управа
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водама
(Сл. гласник РС бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 – др. Закон, 92/2016 и 104/2016 – др.закон, 113/17-др.закон, 41/18, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21) обављала активности у
области техничког надзора над бродовима унутрашње пловидбе , чамцима и плутајућим објкетима за привредне сврхе. Везано за законски делокруг рада Управе и циљеве
програмске активности у току 2020. године изршено је укупно 1381 техничих прегледа и то: 401 технички надзор над бродовима, 938 техничких надзора над чамцима и плутајућим
објектима за привредне и јавне сврхе, 42 техничка надзора над призвођачима бродских уређаја и опреме,. У 2021. години било је осетно побољшање привредне активности у
односу на 2020. годину (глобални утицај пандемије Ковид 19) што је условило и повећањем унутрашњег водног саобраћаја на унутршњим пловним путевима Републике Србије.
Као последица наведеног Управа је за 26% повећала број техничких надзора у 2021. години у однсоу на предходну годину. У том смислу је перманетно одржаван висок ниво
техничке сигурности пловних и плутајућих обејакта кроз примену свих Законских и подзаконских аката који регулишу област утврђивања минималних техничких захтева за
безбедну пловидбу и експлоaтацију пловних објеката као и чамаца и плутајућих објеката за привредне и јавне сврхе.
У току 2021. године Управа је због стратешког опредељења Владе РС наставила увођење дигитализације у свом раду. У том смислу у раду Управе је настављена набавка неопходне
ИТ опреме као и неопходна набавака софтверских решења укључујући наставак рада на усавршавању база података пловних објеката, чамаца и плутајућих објеката за привредне
сврхе. Такође је урађена ресертификација рада Управе по стандарду ИСО 9001:2015 која подразумева да су све пословне процедуре које се примењују у Управи ускалђене са овим
стандардом.
Према поменутом Управа је узимајућу у обзир њен делокруг рада и у 2021. години наставила унапређње свог рада примењујући најсавременије методе који су у комбинацији са
дугодишњим искуством у области техничког надзора над пловним и плутајућим обејактима дали за резултат повећање безбедности пловидбе на унутрашњим пловним путевима
у Републици Србији.
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Сектор за просторно планирање и урбанизам
I Просторно-планска документација
На седницама Владе, донетo je 10 одлука и девет уредби, којима се започиње или завршава израда просторних планова, као и једна одлука о престанку важења одлуке о
изради просторног плана, и све су објављене у Службеном гласнику РС. Два предлога уредбе су упућена на поновна мишљења због новог сазива Владе.
II Стратешка процена утицаја на животну средину
Донето је 14 одлука о изради стратешке процене утицаја просторних планова на животну средину, сходно мишљењима министарства надлежног за питања животне средине и
једна одлука о престанку важења одлуке изради стратешке процене утицаја просторног плана на животну средину. Све одлуке, објављене су у Службеном гласнику РС. Након
доношења ових одлука, приступло се редовним активностима (рани јавни увид и прикупљање услова, стручна контрола, јавни увид) ради доношења просторних планова на
седницама Владе.
III Јавни увид/Рани јавни увид/Стручна контрола
Донето је 14 одлука о изради стратешке процене утицаја просторних планова на животну средину, сходно мишљењима министарства надлежног за питања животне средине и
једна одлука о престанку важења одлуке изради стратешке процене утицаја просторног плана на животну средину. Све одлуке, објављене су у Службеном гласнику РС. Након
доношења ових одлука, приступло се редовним активностима (рани јавни увид и прикупљање услова, стручна контрола, јавни увид) ради доношења просторних планова на
седницама Владе.
IV Јавне набавке
Није било активности на спровођењу поступака јавне набавке.
V Урбанистички пројекти/информације о локацији
Од почетка године, потврђено је 27 урбанистичких пројеката, а 38 урбанистичких пројеката је у поступку разматрања и доношења. Издато је 412 информација о локацији по
захтевима правних и физичких лица.
Дато је 21 мишљења на Планове управљања заштићених природних добара по захтеву Министарства животне средине и Завода за заштиту природе.

-

-

-

VI Остале активности
Давана су мишљења на различите захтеве пристигле у Одељење. Одржано је више састанака за различите потребе овог одељења (састанци у вези са текућим пословима –
израдом просторних планова);
Одржавање ESRI ArcGis софтвера
Aктивности на успостављању Пројекта е-Простор
Поднет захтев за финансирање пројекта Е-простор
Склопљен је уговор између НАЛЕД-а и шведског партнера, и започете су активности на реализацији односно припреми темељног документа за успостављање и развој модела
е-Простора у наредним годинама;
У току је реализација активности предвиђених структурном реформом тј пројектом Е простор (Настављене су припреме нацрта концепта реформе просторног и урбанистичког
планирања у Србији, и прва верзија је након одобравања од стране РГЗ-а и МГСИ-ја прослеђена шведском партнеру; Настављене су консултација са Делегацијом ЕУ у Србији
у циљу припреме предлога Пројекта за потенцијално финансирање из ИПА средстава; Одржан је састанак са представницима Делегације ЕУ у Србији; Припремљен је
имплементациони план пројекта са проценом буџета по компонентама и годинама);
Е-простор - Припремљен је финална верзија нацрта концепта реформе просторног и урбанистичког планирања (са индикаторима и планом активности по фазама) у Србији, и
након одобравања од стране РГЗ-а и МГСИ-ја прослеђена је шведском партнеру на одобрење; Одржан је радни састанак са представницима Lantmäteriet у циљу учешћа на
имплементацији пројекта; Настављене су консултација са Делегацијом ЕУ у Србији у циљу припреме предлога Пројекта за потенцијално финансирање из ИПА средстава;
Формирана је Радна група, и у току су припреме (материјали на Енглеском) за одржавање првог састанка новог Амбасадора ЕУ са министром где ће једна од тема бити еПростор;
Припремљен је материјал за представљање пројекта новом руководству Lantmäteriet-а;
ЕРП 2021-2023 - Припремљен је извештај о спровођењу планираних активности (еПростор) за 2021. годину;
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Одржано је више on-line радно-консултативних састанака са тимом НАЛЕД-а и РГЗ-а;
Одржан консултативни састанак са експертима за просторно и урбанистичко планирање;
Припремљени су коментари на Предлог уредбе о спроведеним правилима за интероперабилност скупова и сервиса геопросторних података национлне инфраструктуре
геопросторних података достављеним од стране РГЗ-а
У току је спровођење акционог плана за спровођење програма Владе (АПСПВ) - Припремљен је извештај о активностима у претходном периоду и презентован је на одржаном
састанку;
У сарадњи са колегама из Светске банке, припремљен је factsheet за SECO за усвојени Пројекат Strengthening Sustainable and Resilient Urban Development in Serbia испред МГСИ;
Одржан on-line састанак са представницима СКГО у вези прегледа и планирања заједничких активности и пројеката у току 2021. године;
МЗЖС/РГЗ Пројекат „Даљи развој апроксимације у области животне средине за ваздух, хемикалије и хоризонтална питања“ (EAS3) Припремљени су и послати
коментари на Поглавље 6 и 7 ДСИП-а са пратећим анексима; Припремљен коментар на финални нацрт ДСИП-а са пратећим анексима, у ишчекивању финалне конференције;
Потврђено је чланство у Радној групи за припрему DSIP документа Републике Србије у домену усклађивања и примене одредби Директиве INSPIRE;
Одржана је on-line конференција у циљу конференцију представљања Извештаја о статусу апроксимације (ASR) и прегледа Специфичног плана имплементације за INSPIRE
директиву;
Достављена је прва верзија Поглавља 5 и одржан је on-line састанак ради консултација о истом;
У току су припреме комената на ово Поглавље;
У својству члана-посматрача у Радној групи за припрему приоритета Прекограничне сарадње Републике Србије и Републике Хрватске за период 2021-2027, припремљени су и
достављени МЕИ-у коментари на прву верзију Просторне и социо-економске анализе за програмско подручје;
ажурирање информација о сарадњи са Федерацијом БиХ, Републиком Северном Македонијом, НР Кином, Чешком Републиком, САД, Црном Гором, Руском федерацијом,
Републиком Аустријом, Републиком Француском, Републиком Италијом, Републиком Азербејџан, Р. Индонезијом, Туркменистаном, Исламском Р. Иран, Руском Федерацијом,
Републиком Азербејџан, Републиком Јерменијом, Чешком Републиком, Републиком Турском, Краљевином Бахреин, Републиком Грчком, Републиком Молдавијом, Црном
Гором, Јапаном, Кином, Пољском, Великом Британијом, Мађарском, Сиријом, Холандијом, Словачком, Хрватском, Швајцарском, УАЕ, Аргентином, Грчком, Белорусијом,
Корејом, Француском, Бугарском, Мађарском, БиХ, Хрватском, Кубом, Египтом, Италијом и др.;
присуствовање састанку Преговарачке групе 27, органитованом од стране МЗЖС, и одржаном 23.2.2021. године, електронски (преко ZOOM апликације), са темом:
Представљање приступа и плана активност ПГ 27 за 2021. годину;
присуствовање виртуелној јавној трибини у оквиру глобалног online фестивала The Nature of Cites, на тему ''Изазован пут ко-креацији: Како интегрисати природом-инспирисана
решења у планирање и јавне политике у Србији?'' одржане електронски (преко ZOOM апликације) 26.2.2021. године, у организацији Центра за експерименте и урбане студије CEUS, Београд;
учествовање на састанку 7. јуна 2021 са представницима МЗЖС поводом примедаба МГСИ на Измене и допуне Закона о заштити природе;
учествовање на радионици посвећеној Натури 2000, која је организована 4. јуна 2021. у Ботаничкој башти „Јевремовац“, у оквиру Зелене недеље ЕУ 2021;
учествовање у Комисији за ЈН (као заменик члана испред МГСИ) коју спроводи ЈП Путеви Србије – ЈН техичка документација за измештање складишта привредног друштва
''Милан Благојевић - наменска'' Лучани; за исту је донета Одлука којом се одобрава спровођење јавне набавке у рестриктивном поступку по члану 6. Уредбе о јавним набакама
у области одбране и безбедности; - учествовање у отварању понуда 16. јуна 2021. у просторијама ЈП Путеви Србије;
учествовање на састанку Координационог тела за имплементацију ППППН археолошког налазишта Бело брдо, 1. јуна;
састанак са представницима града Ужица у вези имплементације ППППН ПП Мокра гора у просторијама МГСИ 18. јуна 2021;
припрема коментара Сектора за просторно планирање и урбанизам на нацрт Оквира за сарадњу УН и Републике Србије у области одрживог развоја 2021-2025.
учествовање 01.10.2021. године на тематском друштвеном дијалогу „Унапређење законодавног оквира за заштиту природе" преко zoom апликације а на позив Министарства за
људска и мањинска права и друштвени дијалог
припрема мишљења (мејлом седницама Владе) на План управљања НП Ђердап 2020-2029;
Прекогранична сарадња Хрватска – Србија 2021-2027 - Учешће на састанку у вези израде СПУ Програма 2021-2027 на животну средину;
Припремљени су подаци и извршена је годишња допуна скупа података Министарства на Порталу отворених података;
Припрема Плана јавних набавки и докумената које су саставни део документације за Одељење за просторно планирање.
Модел процене ценe просторног плана по критеријумима - Методологија за одређивање минималне цене израде просторног плана, урађена је у складу са Одлуком о утврђивању
минималних цена израде просторних планова коју је донела Инжењерска комора Србије број 2858/1-9 од 9. децембра 2018. године ради припреме олана јавних набавки.
Одржан састанак у вези поднете представке Ненада Чоловића око финансирања техничке и планске документације Мултимодалног саобраћајног коридора – Исток (Црноморског
коридора).
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Прегледање захтева за издавање лиценци у Инжењерској комори Србије
дата су мишљења (мејлом седницама владе) на докумената МЗЖС
Примљено је и обрађено 22 захтева за контролу усклађености планског документа и давање сагласности министра. Одржано је 17 седница Комисије за контролу усклађености
планских докумената и извршена је контрола усклађености 18 планских докумената, и то: Измена и допуна дела ПДР „Суво Рудиште“ на Копаонику (к.п. бр. 2/68, 2/69, 2/70, 2/71,
2/72, 2/73, 2/74, 2/75, 2/76, 2/77, 2/78, 2/79, 2/80, 2/81 и 2/82 КО Копаоник, општина Рашка); ПП града Пирота; ПДР за археолошко налазиште „Рудна Глава” (општина Мајданпек);
Треће измене и допуне ППО Сврљиг 2024; Измена дела ПГР за насеље Брзеће – Копаоник, целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона Бела
река)(општина Брус); ПГР за насеље Доњи Милановац (општина Мајданпек); (нови) Нацрт Измена и допуна дела Плана детаљне регулације Суво Рудиште на Копаонику - кп. бр.
9/3 и 9/4 КО Копаоник (општина Рашка); Измене и допуне ПГР за Овчар Бању на територији града Чачка; ПДР заштићеног подручја Археолошког локалитета - Лепенски Вир
(општина Мајданпек); ПП града Лознице; ППО Велико Градиште; ППО Владичин Хан; ПДР Корито реке Милешевке са делом заштићене околине манастира Милешево (општина
Пријепоље); Измене и допуне ГУП-а Ваљево; Измене и допуне ППО Сокобања; Прве измене и допуне ППО Бела Паланка; Треће измене и допуне ГУП-а Ниша 2010-2025, и
Прве измене и допуне ПГР насеља Перућац (општина Бајина Башта. Дата је сагласност министра на 13 планских докумената, и то: ПГР Гамзиградске бање (град Зајечар); Измена
и допуна дела ПДР „Суво Рудиште“ на Копаонику (к.п. бр. 2/68, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/73, 2/74, 2/75, 2/76, 2/77, 2/78, 2/79, 2/80, 2/81 и 2/82 КО Копаоник, општина Рашка); ПГР
за насеље Доњи Милановац (општина Мајданпек); Измене и допуне ПГР за Овчар Бању на територији града Чачка; ПДР заштићеног подручја Археолошког локалитета - Лепенски
Вир (општина Мајданпек), ПП града Лознице; ППО Велико Градиште; ППО Владичин Хан; ПДР Корито реке Милешевке са делом заштићене околине манастира Милешево
(општина Пријепоље); Измене и допуне ГУП-а Ваљево; Измене и допуне ППО Сокобања; Прве измене и допуне ППО Бела Паланка и Треће измене и допуне ГУП-а Ниша 20102025. Обављене су претходне активности за разматрање на седници Комисије за контролу усклађености планских докумената Нацрта Измена и допуна ППО Димитровград;
Нацрта Плана генералне регулације ,,Завојско језеро“ (град Пирот) и Нацрта Измена и допуна ГУП-а Лесковца од 2010. до 2020. године.
У оквиру активности и праћења реализације Пројекта "Суфинансирање израде планских докумената ЈЛС за 2018. годину" обезбеђено је достављање анекса бр. II уговора
потписаних са 9 ЈЛС у децембру 2020. године, као и инструмената финансијског обезбеђења (менице/нова менична овлашћења) Одељењу за буџет и финансијско управљање;
Ажуриран је преглед ЈЛС које су доставиле коначне/периодичне извештаје о реализацији и сачињено је пресечно стање o реализацији пројеката изабраних по јавном конкурсу и
одређени су даљи кораци за праћење (у продуженом року до 31.12.2021. године, од 26 ЈЛС чија су планска документа суфинансирана - 20 ЈЛС је донело планове, а 6 ЈЛС није);
Прослеђени су дописи ЈЛС које су донеле планска документа - за доставу завршних извештаја (4 ЈЛС) и за допуну већ достављених завршних извештаја (6 ЈЛС); Прегледани су
достављени извештаји/допуне извештаја и поново затражене допуне од ЈЛС чија документација и даље није потпуна; Завршни извештаји/финансијски део за планска документа
која су донета спремљени су за преглед од стране Одељења за буџет и финансијско управљање (од 20 ЈЛС, већ је раније прегледана документација за 7 ЈЛС, документација 10
ЈЛС је спремљена за преглед, а чека се допуна за 3 ЈЛС); Обезбеђена је координација са Одељењем за буџет и финансијско управљање у вези добијања инструкције за враћање
дела средстава која прелазе 50% коначне цене израде плана (део додељених средстава које је потребно да врати 6 ЈЛС, вратило је 5 ЈЛС - Ражањ, Бољевац, Велико Градиште,
Неготин и Пећинци, а инструкција је прослеђена и општини Житорађа која након тога није доставила доказ о враћању средстава), као и достављање друге документације о
извршеном враћању средстава; Обезбеђена је координација са Одељењем за буџет и финансијско управљање у вези са враћањем средства финансијског обезбеђења за 1 ЈЛС која
је донела плански документ и оправдала додељена средства (град Зајечар); Сачињени су позиви за присуствовање састанцима и упућени ка 6 ЈЛС које још нису донеле планска
документа; Одржани су састанци 03. и 05. новембра 2021. године са представницима градова Кикинда и Смедерево и општина Чока, Параћин, Гаџин Хан и Сурдулица; Сачињени
су записници са састанака и достављени ЈЛС; У складу са закључцима са одржаних састанака, сачињено је 6 анекса бр. III уговора о суфинансирању планских докумената којима
је продужен рок за реализацију до 31. децембра 2022. године; Сачињено је Образложење уз анексе уговора о суфинансирању израде планских докумената ЈЛС за 2018. годину;
Обезбеђено је потписивање анекса бр. III уговора са 6 ЈЛС у децембру 2021. године; Сачињен је пратећи допис Одељењу за буџет и финансијско управљање о достављању анекса
уговора и средстава финансијског обезбеђења; Обављане су редовне активности и комуникација са ЈЛС чија су планска документа суфинансирана.
У оквиру Пројекта "Суфинансирање израде планских докумената ЈЛС за 2019. годину" обезбеђено је достављање анекса бр. I уговора потписаних са 14 ЈЛС у децембру 2020.
године, као и инструмената финансијског обезбеђења (менице/нова менична овлашћења) Одељењу за буџет и финансијско управљање; Ажуриран је преглед ЈЛС које су доставиле
коначне/периодичне извештаје о реализацији и сачињено је пресечно стање o реализацији пројеката изабраних по јавном конкурсу и одређени су даљи кораци за праћење (у
продуженом року до 31.12.2021. године, од 19 ЈЛС чија су планска документа суфинансирана - 12 ЈЛС је донело планове, а 7 ЈЛС није); Прослеђени су дописи ЈЛС које су донеле
планска документа - за доставу завршних извештаја (5 ЈЛС) и за допуну већ достављених завршних извештаја (3 ЈЛС); Прегледани су достављени извештаји/допуне извештаја и
поново затражене допуне од ЈЛС чија документација и даље није потпуна; Завршни извештаји/финансијски део за планска документа која су донета спремљени су за преглед од
стране Одељења за буџет и финансијско управљање (за 10 ЈЛС, а за 2 ЈЛС се још чека достављање завршног извештаја); Обезбеђена је координација са Одељењем за буџет и
финансијско управљање у вези добијања инструкције за враћање дела средстава која прелазе 50% коначне цене израде плана (део додељених средстава које је потребно да врати
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8 ЈЛС вратило је 7 ЈЛС - Сокобања, Владичин Хан, Тутин, Смедеревска Паланка, Велико Градиште, Косјерић и Свилајнац, а инструкција је прослеђена и општини Димитровград
која након тога није доставила доказ о враћању средстава), као и достављање друге документације о извршеном враћању средстава; Сачињени су позиви за присуствовање
састанцима и упућени ка ЈЛС које још нису донеле планска документа; oдржани су састанци 25. и 26. новембра 2021. године са представницима града Сремска Митровица и
општина Стара Пазова, Косјерић, Пећинци, Лучани, Оџаци и Димитровград (општина Прешево није присуствовала састанку); Сачињени су записници са састанака и достављени
ЈЛС, као и службене белешке о реализацији пројеката општина Прешево и Чока; У складу са закључцима са одржаних састанака, сачињенo je 7 анексa бр. II уговора о
суфинансирању планских докумената којима је продужен рок за реализацију до 31. децембра 2022. године; Сачињено је Образложење уз анексе уговора о суфинансирању израде
планских докумената ЈЛС за 2019. годину; Обезбеђено је потписивање анекса са 7 ЈЛС у децембру 2021. године; Сачињен је пратећи допис Одељењу за буџет и финансијско
управљање о достављању анекса уговора и средстава финансијског обезбеђења; Обављане су редовне активности и комуникација са ЈЛС чија су планска документа
суфинансирана.
У оквиру Пројекта "Суфинансирање израде планских докумената ЈЛС за 2021. годину" обезбеђена су наменска средства у укупном износу од 30.000.000,00 динара за
суфинансирање израде ПП ЈЛС, ПГР за насељено место које је седиште ЈЛС и ПДР за линијске инфраструктурне објекте; Припремљена је конкурсна документација - Одлукa о
спровођењу поступка за доделу средстава ради су/финансирања израде планских докумената ЈЛС на територији РС, Решењe о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса,
текст Јавног конкурса, Пријавни формулар и Изјава подносиоца; Обезбеђено је објављивање јавног конкурса за суфинансирање израде планских докумената у 2021. години на
сајту МГСИ дана 12. марта 2021. године; Обезбеђено је информисање свих ЈЛС на територији РС о покретању јавног конкурса за суфинансирање израде планских докумената;
Обезбеђено је информисање УЗЗПРО о покретању јавног конкурса; Обављана је редовна комуникација и одговорено је на питања ЈЛС у вези јавног конкурса; Одржанa je седницa
Комисије за спровођење јавног конкурса; Извршена је селекција пријава ЈЛС и сачињен је предлог Извештаја са ранг листом - од укупно 37 поднетих пријава, рангирано је 20
пријава (9 ЈЛС не испуњава услове конкурса, 7 ЈЛС има непотпуну/неадекватну конкурсну документацију, а 1 ЈЛС је поднела пријаву након истека рока) и предложена су средства
у укупном износу од 27.736.806,56 од укупно предвиђених 30.000.000,00 динара; Сачињена је документација о обављеном јавном конкурсу и његовим резултатима; Обезбеђено
је објављивање Резултата јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за суфинансирање израде планских докумената у 2021. години на сајту Министарства; Обезбеђено је
информисање изабраних ЈЛС о резултатима јвног конкурса; Сачињени су уговори о суфинансирању израде планског документа за 20 ЈЛС и пратећа документација; Обезбеђено
је закључивање уговора између МГСИ и изабраних ЈЛС и достављање инструмената финансијског обезбеђења од стране ЈЛС; Обезбеђено је достављање документације Одељењу
за буџет и финансијско управљање ради даље реализације; Ажуриран је преглед ЈЛС које су доставиле завршни/периодичне извештаје о реализацији (редовно достављало 5 ЈЛС
- град Зајечар који је и донео плански документ и општине Љиг, Блаце, Трговиште и Ражањ); Од Одељења за буџет и финансијско управљање добијена информација да је општина
Брус вратила укупна додељена средства у износу од 2.000.000,00 динара; Обављане су редовне активности и комуникација са ЈЛС чија су планска документа суфинансирана.
Обезбеђено је објављивање података o Пројекту "Суфинансирање израде планских докумената ЈЛС", спроведеном током 2021. године, на Порталу отворених података РС
(data.gov.rs) - Преглед доделе бесповратних средстава из буџета РС за суфинансирање израде планских докумената ЈЛС - први објављени отворени подаци из надлежности МГСИ
на начин који омогућава њихово лако претраживање, поновну употребу и омогућава слободан приступ, а у складу са обавезама органа о објављивању отворених података
прописаним Законом о електронској управи.
Извршена је контрола планског основа у погледу испуњености услова за утврђивање јавног интереса за експропријацију непокретности и дато је мишљење о ваљаности планске
документације за утврђивање јавног интереса за укупно 308 захтева/предлога поднетих Влади РС путем Министарства финансија, од чега укупно 26 предлога за објекте од значаја
за Републику Србију (на територији Београда, Уба, Ваљева, Бачке Тополе, Бора, Неготина, Панчева; Поожаревца; Лебана; Ниша - Беле Паланке – Пирота – Димитровграда; Ирига
итд), а 282 предлога за објекте од локалног значаја (на териториији Београда, Ниша, Обреновца, Шапца, Уба, Лознице, Лесковца, Горњег Милановца, Старе Пазове, Врања,
Краљева, Вршца, Шапца итд).
Обрађено је 37 захтева носиоца израде плана за издавање услова и података од значаја за израду планског документа (1 ПП ЈЛС; 2 ГУП; 20 ПГР и 14 ПДР).
По захтеву 34 ЈЛС дати су предлози за именовања чланова Комисија за планове (општине: Рашка, Сјеница, Неготин, Ивањица, Љиг, Осечина, Нова Варош, Свилајнац, Власотинце,
Баточина, Брус, Александровац, Прибој, Косјерић, Бајина Башта, Варварин, Ћуприја, Кнић, Бољевац, Рековац, Владимирци, Бабушница, Житорађа и Деспотовац и градови: Нови
Пазар, Ужице, Шабац, Лозница, Краљево, Пожаревац, Крагујевац, Лесковац, Пирот и Крушевац).
Дато је мишљење о Нацрту закона о комасацији, мишљења по захтеву Града Крагујевца за тумачење појмова „породично“ и „вишепородично становање“, већи број мишљења
у вези са применом одредаба ЗПИ на захтев физичких лица; ажуриране су информације о сарадњи са Федерацијом БиХ, Републиком Северном Македонијом, НР Кином, Чешком
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Републиком, САД, Црном Гором, Руском федерацијом, Републиком Аустријом, Републиком Француском, Републиком Италијом, Републиком Азербејџан, Р. Индонезијом,
Туркменистаном, Исламском Р. Иран, Руском Федерацијом, Републиком Азербејџан, Републиком Јерменијом, Чешком Републиком, Републиком Турском, Краљевином Бахреин,
Републиком Грчком, Републиком Молдавијом, Црном Гором, и др.
Обезбеђено је редовно вођење (интерног) регистра Комисија за планове ЈЛС (чланова предложених од стране МГСИ у складу са чл. 52. ЗПИ) и вођење интерне архиве
урбанистичких планова достављених МГСИ (планови које доносе ЈЛС - ГУП, ПГР и ПДР).
Обављани су послови на ажурирању, креирању и одржавању Централног регистра планских докумената (ЦРПД), као и активности на успостављању и праћењу развоја
инфраструктуре података у складу са INSPIRE директивом (телефонска комуникација са ЈЛС и пружање стручне помоћи у току уноса планских докумената у ЦРПД; помоћ ЈЛС
у изради .gml формата и .shp формата обухвата планских докумената за потребе ЦРПД; достава планске документације по позиву и потреби осталим секторима у министарству,
локалној самоуправи и јавним предузећима који нису у могућности, не знају или не могу да исту преузму са ЦРПД-а; настављен је рад на фолдеру ЦРПД на „share prostor“ – који
користе запослени у обједињеној процедури; унос планске документације која се налази у ЦРПДУ (РГЗ) у фолдер ЦРПД на „share prostor“).
Остварено је учешће у раду КзП ЈЛС Шабац, Смедеревска Паланка, Смедерево, Чачак, Крушевац, Кикинда, Велика Плана, Неготин и Бољевац; Комисије за полагање стручног
испита и издавање лиценци за просторног планера, урбанисту, архитекту урбанисту, инжењера, архитекту, пејзажног архитекту, и извођача радова (одржано је 6 седница); Посебне
радне групе за израду Нацрта стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2021. до 2030. године (одржана су 4
заседања); Комисије за попис непокретности, основних средстава и ситног инвентара и др.
Одржани су састанци са представницима ЈЛС Сврљиг, Рашка и Пирот; сачињена је припрема за састанак руководства МГСИ са УУС итд.
Сачињени су и достављени извештаји о раду (годишњи за 2020. годину и четири тромесечна - за последњи квартал у 2020. години и први, други и трећи квартал 2021. године);
Радни циљеви Одељења за планирање урбаног развоја за 2021. годину; Извештај о вредновању радне успешности државних службеника за 2020. годину; Предлог систематизације
Одељења са описом радних места и компетенција; Предлог Буџета за период 2022-2024. година; Програм рада Одељења за ПУР за 2022. годину; дат је предлог члана и заменика
члана Комисије за стандардизацију географских имена (при РГЗ); дат је предлог за именовање члана и заменика члана у Посебну радну групу за израду Нацрта стратегије за
стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2021. до 2030. године (при Министарству за људска и мањинска права и друштвени
дијалог); делокруг и активности Одељења за планирање урбаног развоја презентовани су студентима Географског факултета Универзитета у Београду на стручној пракси у МГСИ
итд.
На седници Владе Републике Србије одржаној 18. марта 2021. године усвојен је Акциони план за спровођење Стратегије одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030.
године, за период од 2021 до 2022. године.
Сви запослени су у законом прописаном року са успехом завршили обуку у области спречавања корупције и јачања интегритета „Етика и интегритет.
Сектор за међународну сарадњу европске интеграције
У оквиру сектора транспорта обухваћени су следећи пројекти:
У оквиру програма ИПА 2015 – Саобраћај спроводила су се следећа два пројекта:
1.

2.

„Изградња интермодалног терминала у Батајници“ – реализација пројекта је предвиђена је кроз 4 уговора од којих ће се уговор о радовима и уговор о надзору реализовати из
средстава ИПА 2015 док ће се набавка опреме и техничка помоћ оператеру финансирати из буџета Републике Србије. Уговор о радовима је закључен 14. 10. 2019. године са
извођачем STRABAG d.o.o. Београд у конзорцијуму са STRABAG AG, Аустрија. Уговор о надзору је закључен 26. 08. 2019. године са фирмом Ептиса (Шпанија). У 2021. години
опочела је реализација. Грађевинска дозвола је издата 16. 06. 2021. године и Захтев за пријаву радова је поднела Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда
(Крајњи прималац) Mинистарству грађевинарстава, саобраћаја и инфрастуктуре 22. 07. 2021. године. Пројекат за извођење (ПЗИ) је у завршној фази израде односно поступања
по примедбама Надзора. Извођач изводи радове према пројекту/књигама (ПЗИ) које је одобрио Надзор. Рок за завршетак радова је јули 2022. године.
„Модернизација и реконструкција железничке пруге Ниш-Брестовац“ реализација пројекта је предвиђена кроз два уговора: уговор о радовима који је закључен је 28.12.2019.
године са извођачем TRACE из Бугарске у конзорцијуму са Balkantel (Бугарска), док уговор о надзору није закључен. Кашњење у имплементацији уговора о радовима је из
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разлога што надзор није уговорен благовремено (рок за уговарање ИПА 2015 је био децембар 2019.). Преко програма CONNECTA обезбеђен је привремени надзор који обавља
активности током фазе пројектовања. Од јула 2021. године надзор заједнички врше Надзор из програма CONNECTA и Инфраструктура железнице Србије. У току је избор
најповољнијег понуђача за доделу уговора о надзору. Завршен је поступак оцењивања за доделу уговора најповољнијем понуђачу и очекује се скорије закључивање уговора.
Имплементациони рок за ИПА 2015 (29.12.2022. године) је продужен за додатне 4 године (29. 12. 2026.) с обзиром да је планирани рок за завршетак радова јун 2023. године.
-

Стратегија ЕУ за Јадранско-јонски регион за период од 2014-2020. године се реализује уз помоћ експерта кога финансира ЕУ кроз донацију Србији.

-

Транснационални програм Дунав 2014-2020 се реализује уз подршку Interreg Транснационалног програма „Дунав“, буџет Европске уније - програм финансирања за период
2014-2020. године. Interreg Дунавски транснационални програм (ДТП) је финансијски инструмент Европске уније посебне намене и тело које самостално доноси одлуке. ДТП
пружа подршку интеграционој политици подунавске области. Међу приоритетима који се подржавају кроз овај програм је и подршка управљању и реализацији Стратегије ЕУ
за Дунавски регион (ЕУСДР). ДТП има дефинисан као посебан циљ суфинансирање подршке рада координатора приоритетних области Стратегије ЕУ за Дунавски регион, а
ради повећања ефикасности координације и спровођења ЕУСДР.

-

ИПА 2018 програм „Демократија и управљање“ – пројекат који се тиче унапређења система безбедности саобраћаја кроз јачање спровођења прописа у саобраћају и јачање
капацитета транспортног сектора у вези са тахографима, није уговорен ни започет у 2021. години. У 2021. години се израђивала тендерска документација. Како је и дефинитивно
утврђено да више нема времена да се пројекат уговори до рока за уговарање за ИПА 2018 програм (април 2022), МГСИ се званичним дописом обратило Министарству за
европске интеграције са молбом да се идентификује неки нови могући извор финансирања.

-

ИПА 2013 – Пројекат ''Хидротехнички и багерски радови радови на 6 критичних сектора на реци Дунав од бачеке Паланке до Београда и Надзор и еколошки мониторинг над
хидроттехничким радовима (Крајњи прималац је Дирекција за водне путеве Пловпут) - Извођење хидротехничких радова завршено је на критичним секторима Футог,
Чортановци и Прелив. Багерски радови на критичним секторима Сусек, Аранкина Ада и Бешка су такође завршени. Уговор о надзору је до сада продужаван три пута уз
ангажовање додатних финансијских средстава. Сва три продужетка су и формално одобрена. Уговор о радовима је до сада продужаван а треће продужење још увек није
формално одобрено. Ангажовање додатних финансијских средстава извршено је кроз програм ИПА 2017 са нераспоређених средстава и из буџета Пловпута. Продужеци су
оправдани учесталим изменама речног корита, лошим временским условима за извођење радова (водостај, смањења видљивост, идр.), отежаном испоруком камена из
одговарајућег каменолома, учесталим кваровима на механизацији, као и услед опште ситуације у пандемији.

-

ИПА 2020 – Демократија и управљање – Надзор над радовима на железничкој прузи Ниш-Брестовац (ИПА 2015). У току је избор најповољнијег понуђача за доделу уговора о
надзору над радовим који се спроводе. Завршен је поступак оцењивања за доделу уговора најповољнијем понуђачу и очекује се скорије закључивање уговора, чиме ће се
заменити привремени надзор који функционише у оквиру програма CONNECTA.

-

Пројекат унапређења трговине и транспорта Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа - Пројекат представља део регионалног вишефазног Програма
финансираног из зајма Светске банке са трајањем до 2025. године, чији је циљ смањење трошкова трговине и унапређење ефикасности саобраћаја у Републици Србији. У току
је прва фаза имплементације Пројекта која обухвата Републику Србију, Републику Северну Македонију и Републику Албанију и између осталог, подразумева: израду националне
стратегије транспорта, успостављање интелигентних транспортних система (ИТС) и унапређење безбедности на пружним прелазима, као и креирање, развој и спровођење
решења Националног једношалтерског система (НСЈ) и са тим повезаних реформи и увођење електронске размене података (EDI) за железнички саобраћај.
У оквиру сектора социјалног развоја реализују се следећи пројекти:

-

,,Спровођење трајних решења за становање и побољшање физичке инфраструктуре у ромским насељима“ се реализује кроз уговор тзв. Грант шему (ИПА 2013) у 13 општина
у Републици Србији: Чачак, Прокупље, Стара Пазова, Смедерево, Нови Пазар, Лозница, Опово, Бољевац, Ниш, Лебане, Свилајнац, Уб и Оџаци. Радови су завршени у свим
општинама и градовима у 2020. години и издате су употребне дозволе. Извршена су сва преостала, финална плаћања осим за Град Прокупље, а што Министарство финансија
(ЦФЦУ) није остварило у 2021. години.

-

,,Побољшање социо-економских услова живота ромске популације“ – реализовао се кроз уговор о услугама (ИПА 2014) који је потписан је 23. 12. 2018. године а имплементација
је почела 4. 03. 2019. године. Пројекат се тиче превенствено израде техничке и планске документације за стварање предуслова за трајна стамбена решења за припаднике ромске
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популације у 115 подстандардних насеља у 35 општина/градова која би се реализовала финансирањем у оквиру будућих ИПА пројеката. Поред тога, кроз пројекат се пружила
подршка локалним самоуправама у припреми будућих апликација за средства из других ИПА програма (пре свих ИПА 2018), као и у формирању нових мобилних тимова по
различитим општинама. Пројекат је завршен а преостале су две контроле на терену за пети интерим и финални извештај, као и одговарајућа плаћања.
- МГСИ је успешно спровело јавну набавку за пројекат из ИПА 2016 у вези са побољшањем приступа особама са инвалидитетом и смањеном покретљивости у јавним објектима.
Уговор је потписан дана 08. 12. 2020. године са конзорцијумом Архиком д.о.о. Радови су завршени на јавним објектима у општини Ражањ, Бабушница и Бела Паланка, а у току
су на изабраном јавном објекту у граду Прокупљу. Статус радова у општини Алексинац услед потребе анексирања веће количине додатних радова се још увек разматра.
У периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године осам републичких инспекција у оквиру Сектора за инспекцијски надзор извршило је укупно преко 11500 надзора, на основу
којих је сачињено 4277 записника и донето 813 решења. У истом периоду инспектори су упутили више од 4000 дописа и сачинили скоро 2300 службених белешки.
Такође, републичке инспекције Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре су поднеле укупно 762 захтева за покретање прекршајних поступака, 28 кривичних
пријава, као и 25 пријава за привредни преступ.
У току 2021. године је уклоњено 14 објеката преко трећег лица у складу са Програмом за уклањање републичке грађевинске инспекције и 79 објеката су директно уклоњени од
стране инвеститора по извршним решењима за уклањање ради реализације пројекта Обилазнице око Града Београда. Такође, републички грађевински инспектори су наставили
праксу заједничких инспекцијских надзора са инспекцијом за заштиту животне средине и оквиру те сарадње извршени су надзори у НП Ђердап, ПП Стара планина, ПП Голија
и НП Тара. Инспектори републичке инспекције за друмски саобраћај су издали и наплатили 1670 прекршајних налога у укупном износу од 25.158.000,00 динара и повећали број
инспекцијских надзора за 138% у односу на 2020. годину. Одељење за инспекцијске послове безбедности пловидбе је у складу са планом за сузбијање сиве економије извршило
39 заједничких инспекцијских надзора са припадницима МУП-а, што је резултирало проналажењем преко 160t нелегално увежене нафте а против виновника су поднешене
одговарајуће пријаве. Републичка комунална инспекција је упутила 69 дописа са препорукама о исправљању прописа и недостатака уочених у саветодавним посетама у
јединицама локалне самоуправе, а истовремено је повећала броја надзора за 25% у односу на 2020. годину.
Све инспекције су испуниле своје Годишње планове инспекцијског надзора за 2021. годину, а урађени су и усвојени сви Годишњи планови инспекцијског надзора за 2022.
годину.
Крајем 2021. године покренут је поступак попуне упражњених инспекторских радних места, у складу са реализацијом Трогодишњег акционог плана за запошљавање службених
лица који обављају послове инспекцијског надзора.

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
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1.

Назив акта

Опис

Статус

I

II

III

Закон о изменама и допунама
Закона о уговорима о превозу
у железничком саобраћају

Овим законом се
уређују уговорни и
други облигациони
односи у области
јавног превоза
путника и ствари у
унутрашњем

Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV

49/21

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа
JК или ЈР

Образложење

V

VI

VII

VIII

/

Да

ЈР

/

14. мај
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железничком
саобраћај; изменом и
допуном закона
спроводи се даљи
поступак
усклађивања са
правним тековинама
Европске уније,
односно Уредбом
(ЕЗ) бр. 1371/2007
Европског
парламента и Савета
од 23. октобра 2007. о
правима и обавезама
путника у
железничком
саобраћају и то пре
свега у области права
путника
2.

Закон о изменама и допунама
Закона о пловидби и лукама
на унутрашњим водама

3.

Закон о метроу и градској
железници

Законом се прописује
већи ниво квалитета
услуга центара за
обуку чланова посаде
бродова унутрашње
пловидбе

Овим законом уређују
се регулаторни,
технички и други
услови за безбедно,
поуздано и уредно
одвијање саобраћаја
метро система и
градске железнице,
услови које запослени
на њима морају да
испуне, управљање
инфраструктуром
метро система и

Народна
скупштина
усвојила

52/21,
24.5.2021.

/

Не

Не

Закон је донет
због повећања
квалитета
кандидата који
заврше обуку
у домаћим
центрима

Народна
скупштина
усвојила

52/21,
24.5.2021.

/

/

Да

Предлог
закона о
посебним
поступцима
ради
реализације
пројекта
изградње
београдског
метроа
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4.

5.

6.

7.

Закон о измени Закона о
планирању и изградњи

градске железнице,
обављање делатности
превоза путника и
услуге јавног превоза
путника метро
системом и градском
железницом од општег
интереса.
Унапређење поступка
издавања
грађевинских дозвола
и уређење земљишта.

Народна
скупштина
усвојила

52/21

/

Да

/

/

24. мај

Закон о изменама и допунама
Закона о посебним условима
за реализацију пројекта
изградње станова за
припаднике снага безбедности
Закон о потврђивању
Споразума о међународном
повременом превозу путника
аутобусима (Interbus
споразум)

/

Народна
скупштина
усвојила

52/21
24. мај

/

Да

Уређивање
међународног
повременом превозу
путника аутобусима

Народна
скупштина
усвојила

Међународи
уговори

/

Да

Не

/

Закон о изменама и допунама
Закона о железници

Изменама и допунама
закона спроводи се
даљи поступак
усклађивања са
правним тековинама
Европске уније,
односно Уредбом
(ЕЗ) бр. 1371/2007
Европског
парламента и Савета
од 23. октобра 2007. о
правима и обавезама
путника у
железничком
саобраћају и то пре
свега у области права
путника; предложено
је отклањање
недостатака текста

У
процедури

Да

Да

ЈР

Нацрт закона
је упућен свим
надлежним
институцијама
на мишљења.
Након
добијања свих
мишљења,
чланови РГ су
- имајући у
виду
чињеницу да је
крај године и
да је
предметни
закон
неопходно
даље
усаглашавати

11/21
25. маја
/

513

Закона, као и
прецизирање
надлежности
Дирекције за
железнице

8.

Закон о изменама и допунама
Закона о безбедности у
железничком саобраћају

Закон је од нарочитог
значаја којим се
уређују услови за
безбедно и несметано
одвијање
железничког
саобраћаја у
Републици Србији;
доношење измена и
допуна овог закона,
наставило би се са
даљим уређивањем
области која се
односи на
истраживања несрећа
и незгода у
железничком
саобраћају, обавезе
управљача и
железничких радника
при истрази несрећа и
незгода; предложено
је унапређење
терминологије
коришћене у важећем
закону, као и
отклањање
недостатака текста
који су техничке
природе

са IV пакетом
целисходније
да се присутпи
изради новог
закона

У
процедури

/

Да

Да

/

Чланови Радне
групе су током
припреме
нацрта законо
о изменама и
допунама
предметног
закона
закључили да
неопходне
измене
превазилазе
могућност
њиховог
усвајања кроз
измене и
допуне па је у
току поступак
израде нацрта
новог закона.
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9.

Закон о изменама и допунама
Закона о жичарама за
транспорт лица

Усвајањем овог
закона врши се
усклађивање са
новом Уредбом (ЕУ)
2016/424 Европског
парламента и Савета
од 9. марта 2016.
године о жичарама,
која мења досадашњу
Dir/200/9/EC; ова
уредба утврђује
правила за
омогућавање
доступности на
тржишту и слободно
кретање подсистемâ и
безбедносних
компонената за
жичаре; садржи
правила о
пројектовању,
конструисању и
стављању у потребу
нових жичара

У
процедури

/

Да

Да

/

Чланови Радне
групе су,
имајући у
виду обим
измена које је
неопходно
извршити
установили да
је
целисходније
решење
сачињавање
нацрта новог
закона.

10.

Закон о интероперабилности
железничког система

Овим законом
уређују се услови
које треба да испуни
систем железнице у
Републици Србији да
би се обезбедила
интероперабилност, у
циљу несметаног
одвијања
железничког
саобраћаја.
Предметним законом
се врши усклађивање
са Директивом
2016/797 Европског
парламента и Савета
од 11. маја 2016.
године о
интероперабилности

У
процедури

/

Да

Да

ЈР

Нацрт закона
је након
спроведене
јавне расправе
упућен свим
надлежним
институацијам
а на мишљења.
Прибављена
су мишљења
свих
надлежних
институција
осим РСЈП јер
је због великог
броја нових
административ
них поступака
у току

515

железничког система
у Европској унији

11.

Предлог закона о
потврђивању Споразума о
ваздушном саобраћају између
Владе Републике Србије и
Владе Уједињеног Краљевства
Велике Британије и Северне
Ирске

Уговорно се уређују
билатерални односи у
области цивилног
ваздухопловства и
поставља основ за
обављање ваздушног
саобраћаја између
страна уговорница

12.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о становању
и одржавању зграда

Ефикасније
управљање
пословним зградама у
својини више лица;
Неопходно
прецизирање одредби
о односима власника
посебних делова
зграда у својини
више лица;
Унапређење
професионалног
управљања
стамбеним
заједницама;
Обезбеђивање услова
за развој сектора
одржавања зграда;
Повећање правне и
економске

поступак
усаглашавања

У
процедури

Нацрт
закона

/

/

Да

/

/

Не

Да

Радна
група за
израду
Предлога
закона је
до почетка
септембра,
што је у
планирано
м рику,
израдила
Нацрт
измена и
допуна
Закона. У
истом
периоду
удружења
закупаца у
становима

Након изласка
Велике
Британије из
ЕУ, Споразум
са Великом
Британијом и
Северном
Ирском није
донет, на
снази је писмо
о
реципроцитет
Предлог
закона о
изменама и
допунама
Закона о
становању и
одржавању
зграда
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13.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о путевима

14.

Предлог закона о
ратификацији Протокола из
1988. године изменама и
допунама SOLAS конвенције

сигурности закупаца
на неодређено време
станова у својини
грађана и заштита
права власника тих
станова; Неопходно
прецизирање одредби
о инспекцијском
надзору;
Изједначавање у
правима свих лица
која решавају
стамбене потребе уз
јавну подршку у
складу са чланом 21.
Устава РС који
прописује забрану
дискриминације,
односно једнакост
свих грађана пред
законом.
Изменом и допуном
закона прецизније ће
се регулисати
одредбе чије примена
није била јасна у
досадашњој пракси(
пролазак државних
путева кроз насеља
на територији
општина и градова,
ванредни превоз и
др.)
Конвенцијом се
уређује питање
накнаде лицима која
су претрпела штету
која настане
приликом превоза
опасних и
загађујућих материја
морем

грађана,
као једна
од
заинтересо
ваних
страна,
покренула
иницијатив
у за израду
посебног
закона за
решавање
овог
проблема,
што је
зауставило
даљи рад
на изради
Предлога
закона
Формирана
радна група

Народна
скупштина
није
усвојила

/

/

Да

/

Предлог
закона није дат
у
процедуру,одр
жан мали број
састанака,
формирана
нова радна
група

/

Не

Да

Предлог
закона није
донет због
обимности
прописа, у
поступку је
доношења
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15.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона озакоњењу
објеката

16.

Предлог Закона о изменама и
допунама Закона о
комуналним делатностима

Овим законом
уређују се услови,
поступак и начин
озакоњења објеката,
односно делова
објекта изграђених
без грађевинске
дозволе, односно
одобрења за
изградњу (у даљем
тексту: незаконито
изграђени објекти),
услови, начин и
поступак издавања
решења о озакоњењу,
правне последице
озакоњења, као и
друга питања од
значаја за озакоњење
објеката.
Закон о комуналним
делатностима
потребно је
изменити, пре свега,
у одредбама које
регулишу надзор
комуналних
инспектора
(општинских,
односно градских и
републичких) и то у
одредбама 32. и 33. у
циљу прецизирања
вршења надзора
Такође, потребно је
да се прецизира члан
8а. у смислу шта је са
вршиоцима
комуналних
делатности који су
активни, односно на
који начин доказују
испуњеност услова
отпочињања
обављања

Народна
скупштина
није
усвојила

/

/

Не

Народна
скупштина
РС није
усвојила

/

/

Не

Да

Предлог
закона није
донет због
обимности
прописа, у
поступку је
припреме

Да

Планом
рада
Владе за 2021.
годину
предвиђена
је
израда Нацрта
закона
о
изменама
и
допунама Закона
о комуналним
делатностима.
Међутим, услед
постојања
многобројних
потешкоћа
у
примени
важећег Закона о
комуналним
делатностима,
након израде expost
анализе
ефеката Закона о
комуналним
делатностима,
јавила
се
потреба
за
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комуналних
делатности

17.

Предлог Закона о
потврђивању Међународне
конвенције о одговорности и
накнади штете која настане у
вези са превозом опасних и
загађујућих материја морем

Конвенцијом се
уређује одговорност
власника поморских
бродова за штету
насталу у вези са
превозом опасних и
загађујућих материја
морем и оснивање
Фонда за накнаду
штете од загађења
опасним и загађујућим
материјама на мору.

новим
законским
решењима која
би
отклонила
постојеће
нејасноће
у
примени.
С
обзиром да је
поступак измене
и допуне тог
закона
ограничен
на
одређен
број
чланова, то је
недовољно јер
често
интервенција у
само
једном
законском
решењу захтева
измену, односно
усаглашавање
неколико
чланова.
Имајући у виду
наведено,
приступило се
изради
новог
закона
о
комуналним
делатностима.
Народна
скупштина
није усвојила

/

/

Да

/

Рок за
ратификацију
Међународне
конвенције о
одговорности и
накнади штете
која настане у
вези са
превозом
опасних и
загађујућих
материја морем
био је
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предвиђен као
последњи
могући рок за
потпуно
усаглашавање са
прописима ЕУ у
2021. години.
Имајући у виду
да тренутно не
постоје разлози
за доношење
закона о
потврђивању
наведене
конвенције у
наведеном року,
а приликом
ажурирања
НПАА у складу
са потребама
Републике
Србије
планиран је
нови рок за
2025. годину.
18.

Предлог Закона о гробљима и
сахрањивању

Oвим законом треба да
се уреде појам и
подела гробља,општи
услови за изградњу
гробаља, коришћење и
одржавање, стављање
гробља ван употребе,
начин и услови
сахрањивања
посмртних остатака
преминулих лица,
права и обавезе
привредних субјеката
којима је поверена
комунална делатност
управљање гробљима и
сахрањивање и
корисника њихових
услуга, надзор над

Народна
скупштина
РС није
усвојила

/

Не

Да

/

Доношење
Закона о
гробљима и
сахрањивању
условљено је
доношењем
Закона о
комуналним
делатностима
као кровног
закона у овој
области.
Обзиром да
Закон о
гробљима и
сахрањивању
уређује
област која се
односе на
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применом закона као и
друга питања од
значаја за гробља и
сахрањивање.

19.

Предлог Закона о просторном
плану Републике Србије од
2021. до 2035.године

Просторни план
Републике Србије
представља
најзначајнији
планаки докумнт у
Републици Србији
који се усваја
законом о ППРС у
Народној скупштини
Републике Србије и
представља
дугорочну основу за
просторни развој до
2035.године

сахрањивање,
управљање и
одржавање
гробаља а која је
комунална
делатност од
општег интереса
неопходне су
измене
постојећег
правног оквира,
односно да се
наведени закон
усагласи и са
новим
законским
решењима које
треба да донесе
Закон о
комуналним
делатностима.
/

Не

Да

Обављен је
јавни увид
у нацрт
Просторно
г плана
Републике
Србије у
току 2021.
године

У току су
прекограничне
консултације у
складу са
ЕСПОО
конвенцијом и
СЕА
протоколом
(спроводи
Министарствв
о заштите
животне
средине). По
завршетку
ових
консултација
предлог закона
биће упућен на
мишљења
ресорним
министарстви
ма.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1.

2.

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Уредба о допуни Уредбе о
категоризацији железничких
пруга које припадају јавној
железничкој

II
Члан 5. став 2. Закона
о железници
(„Службени гласник
РС”, број 41/18) и
члан 42. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

III
Овом уредбом утврђује се
категоризација железничких
пруга које припадају јавној
железничкој
инфраструктури.

Уредба о утврђивању
просторног плана подручја
посебне намене
инфраструктурног коридора
државног пута Ib реда,
аутопут Е-75 Београд – Ниш
(петља ''Пожаревац)
(обилазница)-велико
Градиште- Голубац

Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20);
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14)

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење.

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
6/21

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
/

VI
Да

VII
/

29. јануар

7/21
3.фебруар

Просторни
план
Републике
Србије

Не

Ради се на
иницијативу ЈП
„Путеви Србије“
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3.

Уредба о утврђивању лучког
подручја међународног
путничког пристаништа у
Новом Саду

4.

Уредбa о критеријумима и
начину избора стратешког
партнера на реализацији
Пројекта реконструкције и
модернизације железничке
пруге Суботица – граница са
Мађарском (Сегедин)

Члан 214а ст. 1. и 4.
Закона о пловидби и
лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник
PC”, бр. 73/10, 121/12,
18/15, 96/15 – др.
закон, 92/16, 104/16 –
др. закон, 113/17 – др.
закон, 41/18, 95/18 –
др. закон, 37/19 – др.
закон, 9/20 и 52/21) и
члана 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)
Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон) и члан 39. став
1, a у вези са чланом
37. Закона о посебним
поступцима ради
реализације пројекта
изградње и
реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката од посебног
значаја за Републику
Србију („Службени
гласник РС”, број
9/20)

Уредбом се утврђује лучко
подручје међународног
путничког пристаништа у
Новом Саду

9/21
5. фебруар

/

Не

Уредбу је требало
донети због рада
лучких оператера.

Овом уредбом ближе се
уређују критеријуми и
начин избора стратешког
партнера на реализацији
Пројекта реконструкције и
модернизације железничке
пруге Суботица – Хоргош –
граница са Мађарском
(Сегедин), пројекат од
посебног значаја за
Републику Србију.

30/21

/

НЕ

Неопходно ради
брже и ефикасније
реализације
предметног
пројекта

26. март
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5.

Уредба о утврђивању лучког
подручја међународног
путничког пристаништа у
Костолцу

6.

Уредба о утврђивању
просторног плана подручја
посебне намене Парка
природе ''Шарган- Мокра
гора''

7.

Уредба о мерама које се
предузимају у циљу
правичног поступања са
поморцима у случају
поморске несреће или
поморске незгоде

Члана 214а ст. 1. и 4.
Закона о пловидби и
лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник
PC”, бр. 73/10, 121/12,
18/15, 96/15 – др.
закон, 92/16, 104/16 –
др. закон, 113/17 – др.
закон, 41/18, 95/18 –
др. закон, 37/19 – др.
закон, 9/20 и 52/21) и
члана 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)
Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20
); члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14)
Члан 94. став 6.
Закона о поморској
пловидби („Службени
гласник РС”, бр.
87/11, 104/13, 18/15,
113/17 – др. закон и

Уредбом се утврђује лучко
подручје међународног
путничког пристаништа у
Костолцу

30/21
26. март

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење..

31/21

Уредбом се утврђују мере
које се предузимају у циљу
правичног поступања са
поморцима у случају
поморске несреће или
поморске

31.март

38/21
16. април

Не

Уредбу је требало
донети због рада
лучких оператера.

Просторни
план
Републике
Србије

Да

/

НПАА

Да

/

/
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8.

9.

Одлука којом се Посебан
колективни
уговор
за
делатност путне привреде
Републике
Србије
(„Службени гласник РСˮ,
број 17/2021) примењује и на
послодавце
који
нису
чланови
удружења
послодаваца - учесника
колективног уговора, а који
обављају
претежну
делатност у области путне
привреде
(шифра
делатности: 42.11), осим на
јавна предузећа чији је
оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или
јединица
локалне
самоуправе.
Уредба о утврђивању лучког
подручја међународног
путничког пристаништа у
Сремској Митровици

83/18) и члана 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12–
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)
Члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 107/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18) и члан
257. став 1. Закона о
раду („Службени
гласник РС“, бр.
24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и
95/18-аутентично
тумачење)

незгоде

Члана 214а ст. 1. и 4.
Закона о пловидби и
лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник
PC”, бр. 73/10, 121/12,
18/15, 96/15 – др.
закон, 92/16, 104/16 –
др. закон, 113/17 – др.
закон, 41/18, 95/18 –
др. закон, 37/19 – др.
закон, 9/20 и 52/21) и
члана 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник

Уредбом се утврђује лучко
подручје међународног
путничког пристаништа у
Сремској Митровици

Утврђује се да се Посебан
колективни
уговор
за
делатност путне привреде
Републике
Србије
(„Службени гласник РСˮ,
број 17/2021) примењује и на
послодавце
који
нису
чланови
удружења
послодаваца - учесника
колективног уговора, а који
обављају
претежну
делатност у области путне
привреде
(шифра
делатности: 42.11), осим на
јавна предузећа чији је
оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или
јединица
локалне
самоуправе.

56/21

Не

/

/

4.јун

75/21
27. јул

/

Да

/
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10.

11.

Уредбa о изменама и допуни
уредбе о утврђивању лучког
подручја луке у Смедереву

Уредбa о изменама и
допунама уредбе о
утврђивању просторног
плана подручја
инфраструктурног коридора
граница ХрватскеБеоград (Добановци)

РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)
Члана 214а ст. 1. и 4.
Закона о пловидби и
лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник
PC”, бр. 73/10, 121/12,
18/15, 96/15 – др.
закон, 92/16, 104/16 –
др. закон, 113/17 – др.
закон, 41/18, 95/18 –
др. закон, 37/19 – др.
закон, 9/20 и 52/21) и
члана 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)
Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20
); члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14)

Уредбом се утврђује лучко
подручје луке у Смедереву

79/21
6. август

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење.

80/21
13.август

/

Просторни
план
Републике
Србије

Не

Уредбу је требало
донети због рада
лучких оператера.

Да

/
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12.

13.

14.

Уредбa о утврђивању
просторног плана подручја
посебне намене коридора
аутопута Београд –
Зрењанин – Нови Сад

Уредба о изменама и
допунама уредбе о
утврђивању просторног
плана подручја
инфраструктурног коридора
Ниш – граница
Републике Македоније

Уредба о изменама и
допунама уредбе о
утврђивању просторног
плана подручја
инфраструктурног коридора
Ниш – граница Бугарске

Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20
); члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14)
Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20
); члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14)
Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење.

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење.

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана

98/21
20. октобар

100/21

Просторни
план
Републике
Србије

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

26. октобар

101/21
27. октобар
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15.

16.

Уредба о образовању Тима за
процену ризика по цивилно
ваздухопловство

Уредба
о измени уредбе о начину и
модалитетима израчунавања
трошкова који су настали
као директан резултат
саобраћања воза

37/19-др.закон и 9/20
); члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14)
Члан 224 а став 6.
Закона о ваздушном
саобраћају („Службени
гласник РС“, бр. 73/10,
57/11, 93/12, 45/15,
66/15-др.закон, 83/18 и
9/20)
Члан 23. став 6.
Закона о железници
(„Службени гласник
РС”, број 41/18) и
члан 42. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон),

за његово директно
спровођење.

Планираним актом
потребно је формирати Тим
за процену ризика по
цивилно ваздухопловство и
прописати начин његовог
рада
Предметном уредбом се
продужава рок за почетак
примене са 11. децембра
2021. године на 10. децембар
2022.

102/21
27.октобар

102/21
29. октобар

/

/

ДА

НЕ

Реализовано након
доношеља Одлуке
о о бразовању
Тима за цивилно
ваздухопловство
процену ризика по
Почетак примене
је морао бити
одложен - с
обзиром да још
увек није израђена
Методологија за
одређивање цена
приступа и цена
услуга и на бази
ње специфичних
правила за обрачун
цене приступа и
цене услуга које
пружа управљач
инфраструктуре, а
чије је усвајање
предуслов за
примену
предметне уредбе.
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17.

18.

Уредба о утврђивању
просторног плана подручја
посебне намене предела
изузетних одлика ''Власина''

Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20
); члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14)

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење.

Уредба о утврђивању
просторног плана подручја
посебне намене регионалног
колубарског система
снабдевања водом

Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20
); члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14)

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење.

123/20
15.децембар

123/21
15. децембар

Просторни
план
Републике
Србије

Нe

/

Просторни
план
Републике
Србије

Да

/

529

19.

20.

Уредба о изменама и
допунама уредбе о
утврђивању просторног
плана подручја
посебне намене
инфраструктурног коридора
Београд – јужни Јадран,
деоница Београд –
Пожега

Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон); члан
43. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14)

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење.

Уредба о измени и допуни
уредбе о режиму граничних
провера страних и домаћих
пловила

Члана 60. став 2.
Закона о граничној
контроли („Службени
гласник РС”, број
24/18) и члана 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Уредба се уређује режим
граничних провера страних
и домаћих пловила

126/21
23. децембар

132/21
30. децембар

Просторни
план
Републике
Србије

/

ДА

/

Не

Уредба је требало
донети због
граничних провера
страних и домаћих
пловила
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21.

22.

Уредба о критеријумима и
начину избора стратешког
партнера за реализацију
Пројеката изградње Јужне
обилазнице Ваљева и
Обилазнице око Свилајнца
05 Број: 110-12272/2021-1 од
29. децембра 2021. године

Члан 39. став 1. и 37.
Закона о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и
реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката од посебног
значаја за Републику
Србију („Службени
гласник РС”, број
9/20) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон),

Уредбом се ближе уређују
критеријуми и начин избора
стратешког партнера за
реализацију Пројеката
изградње Јужне обилазнице
Ваљева и Обилазнице око
Свилајнца, као пројеката од
посебног значаја за
Републику Србију

Уредба о распореду за
поступак доделе капацитета
инфраструктуре и о
поступку израде реда вожње
и његових измена

Члан 34. став 7.
Закона о железници
("Службени гласник
РС", број 41/18)

Уредбом се регулише
распоред за поступак доделе
капацитета инфраструктуре
по захтевима за унос
капацитета инфраструктуре
у облику траса воза у ред
вожње, посебно код
ограничења капацитета, као
и поступак израде реда
вожње и његових измена.

132/21

Нe

/

Уредба донета
ради реализације
инфраструктурног
пројекта, у циљу
хитности
реализације
пројекта

30.децембар

/

/

Да

Доношење
предметне уредбе
уско је повезано са
изменама Закона о
железници јер су
планиране измене
одредби које утичу
на поступак доделе
капацитета.
Доношење ове
уредбе се
пролонгира до
усвајања новог
Закона о
железници.
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23.

24.

Уредба о мерилима за
утврђивање реда првенства
и начину доделе стамбене
подршке запосленима код
корисника ствари у јавној
својини и код носиоца права
коришћења ствари у јавној
својини

Члан 106. став 5.
Закона о становању и
одржавању зграда
(„Службени гласник
РС", бр. 104/16 и 9/20)

Уредбом се ближе
прописују мерила за
утврђивање реда првенства
за доделу стамбене подршке
и начин доделе стамбене
подршке запосленима код
корисника ствари у јавној
својини и код носиоца права
коришћења ствари у јавној
својини, као и друга питања
од значаја за доделу
стамбене подршке

/

/

Уредба о методологији за
одређивање цене приступа
јавној
железничкој
инфраструктури

Члан 20. став 1.
Закона о железници
("Службени гласник
РС", број 41/18)

Предметном уредбом биће
утврђена методологија и
модел за обрачун цена
приступа
железничкој
инфраструктури. У израду
предлога уредбе укључен је
консултант КПМГ

/

/

ДА

Предлог уредбе
достављен на
мишљења другим
надлежним
министарствима
крајем децембра
2021. године

Да

Доношење
предметне уредбе
уско је повезано са
изменама Закона о
железници јер су
планиране измене
одредби које утичу
на поступак доделе
капацитета.
Доношење ове
уредбе се
пролонгира до
усвајања новог
Закона о железници.
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25.

Уредба о утврђивању
просторног плана подручја
посебне намене за изградњу
Термоелектране „Колубара
Б”

Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон); члан
43. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14)и Одлука о
изради просторног
плана подручја
посебне намене за
изградњу
термоелектране
„Колубара
Б”(„Службени
гласник РС”, бр.
55/20)

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење.

/

ППРС

Да

У току је
међусекторско
усаглашавање како
би се комплетиран
Предлог уредбе
упутио на
усвајање.
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26.

Уредба о изменама и
допунама уредбе о
утврђивању просторног
плана подручја посебне
намене Националног парка
''Копаоник''

Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20);
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14) и Одлукa о
изради измене и
допуна просторног
плана подручја
посебне намене
Националног парка
''Копаоник''
(„Службени гласник
РС”, број 82/19).

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење.

/

ППРС

ДА

У току је израда
нацрта плана.
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27.

Уредба о утврђивању
просторног плана подручја
посебне намене
инфраструктурног коридора
Београд-Сарајево, деоница
Пожега-Ужице-Котроман

Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20);
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14) и Одлукa о
изради просторног
плана подручја
посебне намене
инфраструктурног
коридора БеоградСарајево, деоница
Пожега-УжицеКотроман („Службени
гласник РС”, број
68/18)

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење.

/

ППРС

Да

У току је израда
нацрта плана и
усаглашавање са
имаоцима јавних
овлашћења у
односу на
техничко решење.
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28.

Уредба о изменама и
допунама уредбе о
утврђивању просторног
плана подручја посебне
намене уређења дела
приобаља града Београда –
подручје приобаља реке
Саве за пројекат „Београд на
води”

Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон); члан
43. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14) и Одлукa о
изради о измена и
допуна просторног
плана подручја
посебне намене
уређења дела
приобаља града
Београда – подручје
приобаља реке Саве за
пројекат „Београд на
води” („Службени
гласник РС”, број
114/20).

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење

/

ППРС

ДА

Због
међусекторског
усаглашавања
Уредба је усвојена
у 2022.години и
објављена у
Службеном
гласнику РС број
48/22.
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29.

Уредба о изменама и
допунама уредбе о
утврђивању просторног
плана подручја посебне
намене хидроелектрана
„Бродарево 1” и „Бродарево
2” на реци Лим

Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон); члан
43. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14) и Одлукa о
изради о измена и
допуна Просторног
плана подручја
посебне намене
хидроелектрана
„Бродарево 1” и
„Бродарево 2” на реци
Лим („Службени
гласник РС”, број
54/19)

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење.

/

ППРС

ДА

У току је
међусекторско
усаглашавање како
би се комплетиран
Предлог уредбе
упутио на
усвајање.
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30.

Уредба о утврђивању
просторног плана подручја
посебне намне војноцивилног аеродрома
''Морава''

Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20);
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14) и Одлукa о
изради просторног
плана подручја
посебне намне војноцивилног аеродрома
''Морава'' („Службени
гласник РС”, број
78/19)

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење.

/

ППРС

Да

У току је
усаглашавање
техничке
документације у
циљу израде новог
нацрта плана који
би био упућен на
поновљени јавни
увид.
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31.

Уредба о утврђивању
Просторног плана подручја
посебне намене државног
пута I Б реда, број 36
деоница Параћин – Зајечар и
државног пута I Б реда број
35, деоница Зајечар Неготин

Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20);
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14) и Одлукa о
изради Просторног
плана подручја
посебне намене
државног пута I Б
реда, број 36 деоница
Параћин – Зајечар и
државног пута I Б
реда број 35, деоница
Зајечар Неготин
(„Службени гласник
РС”, број 109/20)

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење.

/

ППРС

Да

У току је израда
Нацрта плана.
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32.

Уредба о изменама и
допунама уредбе о
утврђивању просторног
плана подручја
инфраструктурног коридора
аутопута Е-75 Суботица–
Београд (Батајница)

Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20);
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14) и Одлукa о
изради о измена и
допуна просторног
плана подручја
инфраструктурног
коридора аутопута Е75 Суботица–Београд
(Батајница)(„Службен
и гласник РС”, број
76/19)

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење.

/

ППРС

Да

У току је
међусекторско
усаглашавање.
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33.

Уредба о изменама и
допунама уредбе о
утврђивању Просторног
плана подручја
експлоатације Колубарског
лигнитског басена

Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20);
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14) и Одлукa о
изради о измена и
допуна Просторног
плана подручја
експлоатације
Колубарског
лигнитског басена
(„Службени гласник
РС”, број 64/19)

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење.

/

ППРС

Да

У току је припрема
за одржавање
јавног увида.
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34.

Уредба о утврђивању
просторног плана подручја
посебне намене туристичке
дестинације Кучајске
планине

Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон); члан
43. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14)и Одлука о
изради просторног
плана подручја
посебне намене
туристичке
дестинације Кучајске
планине („Службени
гласник РС”, бр.
104/20)

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење.

/

ППРС

Да

У току је
међусекторско
усаглашавање.
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35.

Уредба о утврђивању
просторног плана подручја
посебне намене
Националног парка
''Ђердап''

Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20);
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14)и Одлука о
изради просторног
плана подручја
посебне намене
Националнохг парка
''Ђердап''(„Службени
гласник РС”, бр.
114/20)

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење.

/

ППРС

Да

У току је
међусекторско
усаглашавање.
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36.

Уредба о утврђивању
Просторног плана подручја
посебне намене
Националног фудбалског
стадиона

Чл. 21. и 35. Закона о
планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20);
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14) и Одлукa о
изради Просторног
плана подручја
посебне намене
Националног
фудбалског стадиона
(„Службени гласник
РС”, број 86/18)

Просторни план садржи
стратешки део као и
правила изградње и правила
уређења простора односно
елементе плана детаљне
регулације за одређене
целине и комплексе у
обухвату просторног плана
за његово директно
спровођење.

Службени
гласник РС
број 31/22

ППРС

Да

37.

Уредба о утврђивању лучког
подручја међународног
путничког пристаништа у
Баноштору

Члан 214а. став 1.
Закона о пловидби и
лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник
РС”, бр. 73/10, 121/12,
18/15, 96/15 - др.

Уредбом се утврђује лучко
подручје за међународно
путничко пристаниште у
Баноштору у складу са
плановима просторног
уређења и планским
документима који се односе
на управљање водама

/

/

Да

Наручилац
уговора, надлежно
министарство, због
објективних
околности Канцеларија за
јавна улагања није
обезбедила
концептуално
техничко решење,
није био у
могућности да
Пружаоцу услуга
до предвиђеног
рока достави
просторнопрограмско
решење – студију
која ће дефинисати
капацитете и ниво
опремљености
комплекса, тако да
Пружалац услуга
није био у
могућности да
припреми
одговарајуће
решење које би
било интегрисано
у Нацрт
Просторног планау
року планираном
за усвајање у
2021.години.
Општина није
донела План
детаљне
регулације
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38.

Уредба о утврђивању лучког
подручја марине у Апатину

Члан 214а. став 1.
Закона о пловидби и
лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник
РС”, бр. 73/10, 121/12,
18/15, 96/15 - др.
закон, 92/16, 104/16 др. закон, 113/17 - др.
закон, 41/18, 95/18 др. закон, 37/19 - др.
закон и 9/20)

Уредбом се утврђује лучко
подручје марине у Апатину
у складу са плановима
просторног уређења и
планским документима који
се односе на управљање
водама

/

/

Да

Општина није
донела План
детаљне
регулације

39.

Уредба о утврђивању лучког
подручја међународног
путничког пристаништа у
Апатину

Члан 214а. став 1.
Закона о пловидби и
лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник
РС”, бр. 73/10, 121/12,
18/15, 96/15 - др.
закон, 92/16, 104/16 др. закон, 113/17 - др.
закон, 41/18, 95/18 др. закон, 37/19 - др.
закон и 9/20)

Уредбом се утврђује лучко
подручје за међународно
путничко пристаниште у
Апатину у складу са
плановима просторног
уређења и планским
документима који се односе
на управљање водама

/

/

Да

Општина није
донела План
детаљне
регулације

Уредба о утврђивању лучког
подручја луке у Београду

Члан 214а. став 1.
Закона о пловидби и
лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник
РС”, бр. 73/10, 121/12,
18/15, 96/15 - др.
закон, 92/16, 104/16 др. закон, 113/17 - др.
закон, 41/18, 95/18 др. закон, 37/19 - др.
закон и 9/20)

Уредбом се утврђује лучко
подручје за луку у Београду
у складу са плановима
просторног уређења и
планским документима који
се односе на управљање
водама

/

/

Да

Општина није
донела План
детаљне
регулације

Одлука о изради Просторног
плана подручја посебне
намене за реализацију
пројекта „Српско-кинески
индустријски парк Михајло
Пупинˮ

Члан 46. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 -

Доношењем одлуке о
изради просторног плана
створиће се услови за
остварење посебне намене
простора тј. за планско
коришћење простора.

40.

41.

9/21
5.фебруар

Просторни
план
Републике
Србије

ДА

/
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42.

43.

Одлука о изради Просторног
плана подручја посебне
намене Просторног плана
подручја посебне намене
нове луке у Београду на
животну средину

Одлуку о изради Просторног
плана подручја посебне
намене инфраструктурног
коридора државног пута I
реда „Вожд Карађорђе”

УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС,
132/14,145/14, 83/18,
31/19 и 37/19др.закон); члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан 46. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС,
132/14,145/14, 83/18,
31/19 и 37/19др.закон); члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан 46. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС,
132/14,145/14, 83/18,
31/19 и 37/19др.закон); члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник

Доношењем одлуке о
изради просторног плана
створиће се услови за
остварење посебне намене
простора тј. за планско
коришћење простора.

Доношењем одлуке о
изради просторног плана
створиће се услови за
остварење посебне намене
простора тј. за планско
коришћење простора.

17/21
5.фебруар

15/21
19. фебруар

Просторни
план
Републике
Србије

ДА

/

Просторни
план
Републике
Србије

ДА

/
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44.

45.

46.

Одлука
05 Број: 02-3287/2021-1 од
28. априла 2021. године

Одлука о о изради
Просторног плана подручја
посебне намене
експлоатације злата на
истражном простору „Потај
Чука – Тисница”

Одлука о изради Просторног
плана подручја посебне
намене Батајничког
канализационог система

РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан 43. став 2.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС,44/14, и 30/18 др.
закон)

Члан 46. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС,
132/14,145/14, 83/18,
31/19 и 37/19др.закон); члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан 46. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 -

Измењена Одлука о
оснивању координационог
тела за координацију
активности на реализацији
комерцијалних уговора о
модернизацији и
реконструкцији мађарскосрпске железничке пруге на
територији Републике
Србије, деоница Београд
Центар – Стара Пазова и
деоница Нови Сад –
Суботица – државна
граница (Келебија)
Доношењем одлуке о
изради просторног плана
створиће се услови за
остварење посебне намене
простора тј. за планско
коришћење простора.

Доношењем одлуке о
изради просторног плана
створиће се услови за
остварење посебне намене
простора тј. за планско
коришћење простора.

/

64/21
25. јун

67/21
2. јул

НЕ

Неопходно ради
даље реализације
пројекта

Просторни
план
Републике
Србије

Не

Ради се на
иницијативу ''
Avala Resources''
d.o.o.

Просторни
план
Републике
Србије

Да

Ради се на основу
иницијативе ЈКП
''Београдски
водовод и
канализација''

/
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47.

48.

Одлука о изради измена и
допуна Просторног плана
подручја посебне намене за
реализацију пројекта
експлоатације и прераде
минерала јадарита „Јадар”

Одлукa о изради Просторног
плана подручја посебне
намене разводног гасовода
РГ-13 Београд–Ваљево–
Лозница са елементима
детаљне регулације

УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС,
132/14,145/14, 83/18,
31/19 и 37/19др.закон); члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан 46. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС,
132/14,145/14, 83/18,
31/19 и 37/19др.закон); члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан 46. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС,
132/14,145/14, 83/18,
31/19 и 37/19др.закон); члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник

Доношењем одлуке о
изради просторног плана
створиће се услови за
остварење посебне намене
простора тј. за планско
коришћење простора.

Доношењем одлуке о
изради просторног плана
створиће се услови за
остварење посебне намене
простора тј. за планско
коришћење простора.

75/21
27. јул

79/21
6.август

Просторни
план
Републике
Србије

Нe

Ради се на
иницијативу
предузећа Рио
Тинто

Просторни
план
Републике
Србије

Нe

Ради се на
иницијативу
''Србијагас''
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49.

50.

51.

Одлука о изради измена и
допуна Просторног плана
подручја посебне намене
државног пута IБ реда бр. 27
Лозница-Ваљево-Лазаревац,
деоница Иверак-Лајковац
(веза са аутопутем Е-763
Београд – Јужни Јадран,
деоница Београд-Пожега)

Одлука о образовању Радне
групе
за
реализацију
Пројеката изградње Јужне
обилазнице
Ваљева
и
Обилазнице око Свилајнца
05 Број: 02-10653/2021 од 25.
новембра 2021. године
Одлуку o престанку важења
Одлуке о изради измена и
допуна Просторног плана
подручја посебне намене за
реализацију пројекта
експлоатације и прераде
минерала јадарита „Јадарˮ

РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члана 46. став 1.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 –
испрaвка, 64/10 – УС,
24/11, 121/12, 42/13 –
УС, 50/13 – УС, 98/13
– УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 –
др. закон, 9/20 и 52/21)
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, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон),
Члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 107/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18)
Члана 46. став 1.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 –
испрaвка, 64/10 – УС,
24/11, 121/12, 42/13 –
УС, 50/13 – УС, 98/13
– УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 –

Доношењем одлуке о
изради просторног плана
створиће се услови за
остварење посебне намене
простора тј. за планско
коришћење простора.

Образована је Радна група
за реализацију Пројеката
изградње Јужне обилазнице
Ваљева и Обилазнице око
Свилајнца

Ступањем на снагу ове
одлуке престаје да важи
Одлука о изради измена и
допуна Просторног плана
подручја посебне намене за
реализацију пројекта
експлоатације и прераде
минерала јадарита „Јадарˮ

109/21

Нe

/

19.новембар

112/21

Нe

/

Одлука је донета
ради хитности
реализације
пројекта који је од
посебног значаја за
Републику Србије

26.новембар

119/21
10. децембар

/

Ради се на
иницијативу ЈП
„Путеви Србије

Нe

/
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др. закон, 9/20 и
52/21) 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, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон),
52.

53.

Одлукa о изради Просторног
плана подручја посебне
намене инфраструктурног
коридора брзе саобраћајнице
IБ реда од Крагујевца до
везе са државним путем IA
реда А5 (Е-761)

Одлука о изради
Регионалног просторног
плана за подручје
колубарске и мачванске
области

Члан 46. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС,
132/14,145/14, 83/18,
31/19 и 37/19др.закон); члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан. 46. Закона о
планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20
); члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 -

Доношењем одлуке о
изради просторног плана
створиће се услови за
остварење посебне намене
простора тј. за планско
коришћење простора.

Циљ доношења Просторног
плана је утврђивање
дугорочне концепције
развоја, организације,
уређења, заштите и
коришћења подручја
Просторног плана;
рационално коришћење и
очување пољопривредног
земљишта, водних и
осталих природних ресурса;
развој, изградња и
реконструкција
инфраструктурних система
и објеката јавних служби;

132/21
30. децембар

/

Просторни
план
Републике
Србије

ППРС

Не

Да

Ради се на
иницијативу ЈП
„Путеви Србије

Одлука о изради
плана није донета
јер није усвојен ни
Просторни план
републике Србије
од 2021 до 2035.
годинекоји
представља
плански основ за
доношење нове
генерације
регионалних
просторних
планова.

550

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

54.

Одлука о изради
Регионалног просторног
плана за подручје
јабланичке и пчињске
области

Члан. 46. Закона о
планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20
); члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14.

55.

Одлука о изради
Регионалног просторног

Члан. 46. Закона о
планирању и

развој мреже насеља; развој
и размештај секундарних и
терцијарних делатности на
планском подручју;
обезбеђење саобраћајне,
економске, социјалне и
других облика интеграције
планског подручја и ширег
окружења; заштита и
унапређење животне
средине, заштита
природних и непокретних
културних добара и заштита
биодиверзитета.
Циљ доношења Просторног
плана је утврђивање
дугорочне концепције
развоја, организације,
уређења, заштите и
коришћења подручја
Просторног плана;
рационално коришћење и
очување пољопривредног
земљишта, водних и
осталих природних ресурса;
развој, изградња и
реконструкција
инфраструктурних система
и објеката јавних служби;
развој мреже насеља; развој
и размештај секундарних и
терцијарних делатности на
планском подручју;
обезбеђење саобраћајне,
економске, социјалне и
других облика интеграције
планског подручја и ширег
окружења; заштита и
унапређење животне
средине, заштита
природних и непокретних
културних добара и заштита
биодиверзитета.
Циљ доношења Просторног
плана је утврђивање

/

ППРС

Да

Одлука о изради
плана није донета
јер није усвојен ни
Просторни план
републике Србије
од 2021 до 2035.
годинекоји
представља
плански основ за
доношење нове
генерације
регионалних
просторних
планова.

/

ППРС

Да

Одлука о изради
плана није донета
551

56.

плана за подручје борске и
зајечарске области

изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20
); члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14

Одлука о изради
Регионалног просторног
плана за подручје Нишке,
пиротске и топличке
области

Члан. 46. Закона о
планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 – УС и
98/13 - УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20
); члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и

дугорочне концепције
развоја, организације,
уређења, заштите и
коришћења подручја
Просторног плана;
рационално коришћење и
очување пољопривредног
земљишта, водних и
осталих природних ресурса;
развој, изградња и
реконструкција
инфраструктурних система
и објеката јавних служби;
развој мреже насеља; развој
и размештај секундарних и
терцијарних делатности на
планском подручју;
обезбеђење саобраћајне,
економске, социјалне и
других облика интеграције
планског подручја и ширег
окружења; заштита и
унапређење животне
средине, заштита
природних и непокретних
културних добара и заштита
биодиверзитета.
Циљ доношења Просторног
плана је утврђивање
дугорочне концепције
развоја, организације,
уређења, заштите и
коришћења подручја
Просторног плана;
рационално коришћење и
очување пољопривредног
земљишта, водних и
осталих природних ресурса;
развој, изградња и
реконструкција
инфраструктурних система
и објеката јавних служби;
развој мреже насеља; развој
и размештај секундарних и
терцијарних делатности на

јер није усвојен ни
Просторни план
републике Србије
од 2021 до 2035.
годинекоји
представља
плански основ за
доношење нове
генерације
регионалних
просторних
планова.

/

ППРС

Да

Одлука о изради
плана није донета
јер није усвојен ни
Просторни план
републике Србије
од 2021 до 2035.
годинекоји
представља
плански основ за
доношење нове
генерације
регионалних
просторних
планова.

552

44/14

57.

Одлука о одређивању лука и
пристаништа

Члан 210. став 3.
Закона о пловидби и
лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник
РС”, бр. 73/10, 121/12,
18/15, 96/15 - др.
закон, 92/16, 104/16 др. закон, 113/17 - др.
закон, 41/18, 95/18 др. закон, 37/19 – др.
закон и 9/20.)

планском подручју;
обезбеђење саобраћајне,
економске, социјалне и
других облика интеграције
планског подручја и ширег
окружења; заштита и
унапређење животне
средине, заштита
природних и непокретних
културних добара и заштита
биодиверзитета.
Одлука се доноси у циљу
утврђивања лука и
пристаништа у Републици
Србији

/

/

Да

Одлука ће бити
донета по
проглашењу свих
лучких подручја
која чекају
доношење планова
детаљне
регулације

58.

Закључак
05 Број: 401-11425/2020-1 од
14. јануара 2021. године

Члан 8. Закона о
буџету РС ("Сл.
гласник РС", број
149/20) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Усвојен Програм о
распореду и коришћењу
средстава субвенција за
„Инфраструктура
железнице Србије” а.д. за
2021. годину;

/

/

Да

/

59.

Закључак
05 Број: 401-11423/2020 од
14. јануара 2021. године

Члан 8. Закона о
буџету РС ("Сл.
гласник РС", број
149/20) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,

Усвојен Програм о
распореду и коришћењу
средстава субвенција за
„Железнице Србије” а.д. за
2021. годину

/

/

Да

/
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65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)
60.

Закључак
05 Број: 401-11424/2020 од
14. јануара 2021. године

Члан 8. Закона о
буџету РС ("Сл.
гласник РС", број
149/20) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Усвојен Програм о
распореду и коришћењу
средстава субвенција за
„Србија Воз” а.д. за 2021.
годину

/

/

Да

/

61.

Закључак
05 Број: 340-68/2021 од 14.
јануара 2021. године

Члан 112. став 1. и
члан 117. став 2.
Закона о железници
(„Сл. гласник РС“
број 41/18) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Усвојен текст Анекса 8
Уговора о обавези јавног
превоза путника у
железничком саобраћају у
Републици Србији

/

/

Да

/

62.

Закључак
05 Број: 401-11421/2020 од
14. јануара 2021. године

Члан 21. став 1.
Закона о железници
(„Сл. гласник РС“
број 41/18) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Усвојен текст Анекса 12 о
изменама и допунама
Уговора којим се уређују
међусобна права и обавезе
Управљача инфраструкуре
и Владе

/

/

Не

Планом Владе је
било предвиђено
закључивање
новог уговора али
је ипак анексиран
постојећи

554

63.

Закључак
05 Број: 360-282/2021 од 21.
јануара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

64.

Закључак
05 Број: 340-580/2021 од 21.
јануара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

65.

Закључак
05 Број: 464-456/2021 од 21.
јануара 2021. године

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

Дата сагласност на Одлуку
о располагању имовином
брисањем из пословних
евиденција 518 теретних
кола Акционарског друштва
за железнички превоз робе
„Србија Карго“, Београд,
коју је донела Скукпштина
Акционарског друштва за
железнички превоз робе
„Србија Карго“, Београд, на
седници одржаној
30.10.2020. године;
Прихваћен Извештај у вези
уградње сигнално
сигурносне,
телекомуникационе опреме
и опреме за управљањем
саобраћајем кинеског
Извођача (конзорцијум
привредних друштава
„China Railway International
Co.Ltd“ и „China
Communications Construction
Company Ltd“) на деоници
Стара Пазова-Нови Сад,
усвојила текст Анекса 3
Комерцијалног уговора о
модернизацији и
реконструкцији мађарскосрпске железничке пруге
натериторији Републике
Србије, деоница: Београд
Центар-Стара Пазова,
између Владе Републике
Србије, „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. и
„Joint Venture of China
Railway International Co.Ltd
& China Communications
Construction Company Ltd
Дата сагласност на Одлуку
о располагању имовином
брисањем из пословних
евиденција 27 објеката

/

/

Не

Неопходно због
усаглашавања
формалног и
фактичког стања

/

/

Не

Неопходо ради
даље реализације
пројекта

/

/

Не

Неопходно ради
усаглашавања
формалног и
фактичког стања
555

исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон) у вези са
чланом 16. став 2.
Статута Акционарског
друштва за
железнички превоз
робе „Србија Карго“
Београд (Службени
гласник РС“, број
60/15 и Одлуком о
изменама и допунама
Статута Акционарског
друштва за
железнички превоз
робе „Србија Карго“

друштва „Србија Карго“ а.д,
коју је донела Скупштина
Акцонарског друштва за
железнички превоз робе
„Србија Карго“, Београд, на
седници од 30.10.2020.
године

66.

Закључак
05 Број 351-693/2021 од
28.јануара 2021. године

Члан 2. став 3. Закона
о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и
реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката од посебног
значаја за Републику
Србију (,,Службени
гласник Републике
Србије” број 9/20) и
чл. 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, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др.закон)

Пројекат изградње аутопута
Београд (Борча)-Зрењанин,
Зрењанин-Нови Сад
препознаје се као пројекат
изградње и реконструкције
јавне линијске саобраћајне
инфраструктуре, од
посебног значаја за
Републику Србију у складу
са Законом о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и реконструкције
линијских
инфраструктурних објеката
од посебног значаја за
Републику Србију
(,,Службени гласник
Републике Србије” број
9/20)

67.

Закључак
05 Број: 11-101/2021-3 од 4.
фебруара 2021. године

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

Прихваћен текст
Колективног уговора за
Акционарско друштво за

/

Нe

/

/

/

Закључак донет
ради могућности
примене Закона о
посебним
поступцима ради
реализације
пројеката изградње
и реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката од
посебног значаја за
Републику Србију,
све у циљу
хитности
реализације
пројекта

Не

С обзиром на
чињеницу да су
репрезентативни
556

РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

управљање јавном
железничком
инфраструктуром
„Инфраструктукра
железнице Србије“,
Београд;

68.

Закључак
05 Број: 11-107/2021-1 од 04.
фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Прихваћен текст
Колективног уговора за
Акционарско друштво за
железнички превоз робе
„Србија Карго“, Београд;

/

/

Не

69.

Закључак
05 Број: 11-104/2021-1 од 04.
фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Прихваћен текст
Колективног уговора за
Акционарско друштво за
железнички превоз путника
„Србија Воз“, Београд

/

/

Не

70.

Закључак
05 Број: 11-156/2021-3 од 04.
фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Прихваћен текст
Колективног уговора за
Акционарско друштво
„Железнице Србије

/

/

Не

71.

Закључак
05 Број: 337-1042/2021 од
11. фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18- др.

Утврђена је Основа за
приступање Републике
Србије Споразуму о
међународном повременом
превозу путника аутобусима
(Interbus споразум). Разлог
доношења су интеграциони
процеси Републике Србије и

/

Да

/

синдикати
отказали важећи
Колективни
уговор, након
спроведених
преговора,
закључен је нови.
С обзиром на
чињеницу да су
репрезентативни
синдикати
отказали важећи
Колективни
уговор, након
спроведених
преговора,
закључен је нови.
С обзиром на
чињеницу да су
репрезентативни
синдикати
отказали важећи
Колективни
уговор, након
спроведених
преговора,
закључен је нови.
С обзиром на
чињеницу да су
репрезентативни
синдикати
отказали важећи
Колективни
уговор, након
спроведених
преговора,
закључен је нови.
/
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закон)

72.

73.

Закључак
05 Број 011-1608/2021 од 25.
фебруара 2021. године

Закључак
05 Број: 464-1616/2021-1 од
04. марта 2021. године

Чл. 10. Закона о
планирању и изградњи
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – УС,
24/11, 121/12, 42/13 –
УС, 50/13 – УС, 98/13
– УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 –
др. закон, 9/20 и
52/2021);
Закон о планском
систему („Службени
гласник РС”, бр.
30/18)

Члан 4. ст. 1. и 2.
Закона о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и
реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката од посебног
значаја за Републику
Србију („Службени
гласник РС“, број
9/20) и члана 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,

потреба усклађивања
транспортне политике са
транспортном политиком
држава ЕУ.
Закључком су утврђене
Основе за израду
Националне архитектонске
стратегије до 2035.

/

/

Да

/

/

Не

/

Чланом 10. став 1. тачка 4)
Закона о планирању и
изградњи Национална
архитектонске стратегија је
утврђена као један од
докумената просторног и
урбанистичког планирања;
Сагласно Закону планском
систему, Стратегијом, као
основним документом јавне
политике, биће утврђен на
целовит начин стратешки
правац деловања у области
архитектонске политике,
кроз утврђивање општих и
посебних циљева, као и
мера за спровођење циљева
кроз Акциони план.
Утврђен јавни интерес за
експропријацију, односно
административни пренос
непокретности – земљишта
и објеката за потребе
реализације Пројекта
реконструкције и
модернизације железничке
пруге Ниш – Димитровград,
деонице ПросекДимитровград, на
територији општина Пирот,
Бела Паланка и
Димитровград и града
Ниша, у складу са Уредбом
о утврђивању Просторног
плана подручја

Неопходно ради
наставка
реализације
предметног
пројекта
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65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС,44/14, и 30/18 др.
закон)

74.

75.

Закључак
05 Број: 337-2329/2021 од
18. марта 2021. године

На основу чл. 6. и 18.
Закона о закључивању
и извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
РС”, број 32/13) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 74/12 исправка УС, 7/14 УС, 44/14, 30/18 - др.
закон)

Закључак
05 Број: 337-2328/2021 од
18. марта 2021. године

На основу чл. 6. и 18.
Закона о закључивању
и извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
РС”, број 32/13) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 74/12 исправка УС, 7/14 -

инфраструктурног коридора
Ниш – граница Бугарске
(„Службени гласник РС“,
бр. 86/09, 65/16 и 96/17),
који је Закључком Владе 05
Број: 340-4254/2020 од
04.06.2020. године
проглашен као пројекат од
посебног значаја за
Републику Србију
Прихваћен је текст
мултилатералног споразума
којим ADN сертификати о
специјалистичком знању
чије важење истиче између
1. марта 2020. године и 1.
септембра 2021. године,
остају важећи до 30.
септембра 2021. године.
Ови сертификати се
обнављају на пет година ако
власник достави доказ
захтеван у 8.2.2.8.4 а) ADN
и ако је потребно у 8.2.2.8.4
б), пре 1. октобра 2021.
године.

Прихваћен је текст
мултилатералног споразума
којим сви ADN сертификати
за саветнике за безбедност у
транспорту опасног терета
чије важење истиче између
1. марта 2020. године и 1.
септембра 2021. године,
остају важећи до 30.
септембра 2021. године.

/

/

Не

/

/

Не

Због ситуације
изазване корона
вирусом у свим
земљама
потписницама
ADN споразума
постојала је
могућност
обустављања
одржавање обука и
спровођење испита
за оспособљавање
лица са
сертификатом о
специјалистичком
знању из области
ADN па је тим
поводом и Србија
приступила
потпсивању.
Због ситуације
изазване корона
вирусом у свим
земљама
потписницама
ADN споразума је
постојала
могућност
обустављања
одржавање обука и
спровођење испита
за саветнике за
безбедност у
транспорту
опасног терета па
559

УС, 44/14, 30/18 - др.
закон)
76.

Закључак
05 Број: 337-2330/2021 од
18. марта 2021. године

На основу чл. 6. и 18.
Закона о закључивању
и извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
РС”, број 32/13) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 74/12 исправка УС, 7/14 УС, 44/14, 30/18 - др.
закон)

Прихваћен је текст
мултилатералног споразума
којим сви ADR сертификати
о стручној оспособљености
возача чији рок важења
истиче између 1. марта
2020. године и 1. септембра
2021. године остају важећи
до 30. септрембра 2021.
године.

/

/

Не

77.

Закључак
05 Број: 337-2331/2021 од
18. марта 2021. године

На основу чл. 6. и 18.
Закона о закључивању
и извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
РС”, број 32/13) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 74/12 исправка УС, 7/14 УС, 44/14, 30/18 - др.
закон)

Прихваћен је текст
мултилатералног споразума
којим сви ADR сертификати
за саветника за безбедност у
транспорту опасне робе
чији рок важења истиче
између 1. марта 2020.
године и 1. септембра 2021.
године остају важећи до 30.
септембра 2021. године.

/

/

Не

78.

Закључак
05 Број: 337-2325/2021 од
18. марта 2021. године

На основу чл. 6. и 18.
Закона о закључивању
и извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
РС”, број 32/13) и
члана 43. став 3.

Прихваћен је текст
мултилатералног споразума
којим сви RID сертификати
за саветника за безбедност у
транспорту опасне робе
чији рок важења истиче
између 1. марта 2020.

/

/

Не

је тим поводом и
Србија приступила
потписивању.
Због ситуације
изазване корона
вирусом у свим
земљама
потписницама
ADR споразума
постојала је
могућност
обустављања
одржавање обука и
спровођење испита
за возаче возила за
транспорт опасне
робе па је тим
поводом и Србија
приступила
потписивању.
Због ситуације
изазване корона
вирусом у свим
земљама
потписницама
ADR споразума
постојала је
могућност
обустављања
одржавање обука и
спровођење испита
за саветнике за
безбедност у
транспорту опасне
робе па је тим
поводом и Србија
приступила
потписивању.
Због ситуације
изазване корона
вирусом у свим
земљама
потписницама
RID, је било
обустављено или
560

Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 74/12 исправка УС, 7/14 УС, 44/14, 30/18 - др.
закон)

године и 1. септембра 2021.
године остају важећи до 30.
септембра 2021. године.

79.

Закључак
05 Број: 465-2573/2021 од
25. марта 2021. године

Члан 4. ст. 1. и 2.
Закона о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и
реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката од посебног
значаја за Републику
Србију („Службени
гласник РС“, број
9/20) и члана 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС,44/14, и 30/18 др.
закон)

Утврђен јавни интерес за
експропријацију, односно
административни пренос
непокретности – земљишта
и објеката на земљишту
који по закону могу бити
предмет експропријације,
односно административног
преноса непокретности у
циљу изградње нове
обилазне пруге око града
Ниша

/

/

НЕ

80.

Закључак
05 Број:021-2227/2021 од
25.марта 2021. године

Члан 46. 1. Закона о
јавним агенцијама(„
Службени гласник
РС“, бр.18/05исправка и 47/18),
члан 237. тачка 2)
Закон о ваздушном
саобраћају(„Службени
глсник РС“, бр.73/10,
57/11, 93/12, 45/15- др.
Закона 83/18 и 9/20) и
члана 43. став 3.
закона о Влаи(„

У Извештају о раду
приказане су активности и
резултати пословања
Директората цивилног
ваздухопловства Републике
Србије за 2020. годину.

/

/

Да

успорено
одржавање обука и
спровођење испита
за саветнике за
безбедност у
транспорту опасне
робе па је тим
поводом и Србија
приступила
потписивању.
Неопходно ради
наставка
реализације
предметног
пројекта

/

561

81.

Закључак
05 Број: 404-2288/2021-01 од
25. марта 2021 године

82.
Закључак
05 Број: 11-2521/2021-1 од
25. марта 2021. године

службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18- др.
Закона)
Члан 43. став 3.
Закона о Валади (
„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закона)

члан 43. став 3. Закона
о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр.55/05, 71/05 –
исправка,
101/07,65/08,16/11,68/
12-УС, 72/12,7/14УС,44/14 и 30/18- др.
закон) и члан 246.
став. 2. Закона о раду
(„Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14,

У циљу измене основног
уговора и потписивања
Анекса 2. Уговора, Влада је
усвојила овај закључак

Прихвата се Посебан
колективни уговор за јавна
предузећа у комуналној
делтности на територији
Републике Србије

/

/

Не

Имајући у виду да
су појавом вируса
COVID-19
наступиле
околности које
доведе до ометања
или
онемогућавања
извршења
обавеза на начин
дефинисан
Уговором, односно
да је дошло до
појаве више силе
која је уређена
чланом 133. Закона
о облигационим
односима, а у
циљу измене
основног уговора и
потписивања
Анекса 2. Уговора,
Влада је усвојила
овај закључак

30/21
26.март

/

Не

Како је истекло
време на које је
био потписан
претходни
Посебан
колективни уговор
приступило се
закључењу новог а
све у циљу
уређења права,
обавезе и
одговорности из
радног односа и по
562

13/17-одлука
УС,113/17 и 95/18аутентично тумачење)

83.

Закључак
05 Број 018-2527/2021 од
25.3.2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 ус, 72/12, 7/14 - ус,
44/14 и 30/18-др.
закон)

84.

Закључак
05 Број: 335-1495/2021-1
08. април 2021 године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05испр, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и 30/18
- др закон)

Закључком се прихвата
Извештај о току преговора
за закључивање Споразума
о сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Хрватске о
одржавању и
реконструкцији друмских
мостова на државној
граници и усваја
новелирани текст
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Хрватске о
одржавању и
реконструкцији друмских
мостова на државној
граници
Закључком Влада даје
сагласност да се изврши
технички преглед и
регистрација новог
прикључног возила приколица за чамац, врсте
О2, марка и модел:
STEINBACHER 8575,
стање: ново, произведено у
ЕУ, које није усаглашено са
једнообразним техничким
условима у складу са
прописима о хомологацији.
Приколица је донација
Владе Савезне Републике
Немачке у оквиру
билатералне сарадње са
Републиком Србијом која се
реализује кроз „Програм
заштите биодиверзитета и

/

/

/

Стратегија
управљања
водама РС до
2034. године
и
Средњерочни
план за
транспозициј
у ЕУ
директива 91
/271/ЕЕЦ, 2
000/60/ЕЦ,
2008/105/ЕЦ,
2006/118/ЕЦ,
98/83/ЕЦ

Нe

Нe

основу рада,
међусобних односа
потписника овог
уговора и других
питања од значаја
за запослене и
послодавца
/

Законом о
безбедности
саобраћаја на
путевима и
Правилником о
подели моторних и
прикључних
возила и
техничким
условима за возила
у саобраћају на
путевима
предвиђено је,
између осталог, да
уређаји и опрема
на возилу у
саобраћају на путу
морају бити
одобреног типа
(хомологовани) у
563

вода језера Палић и језера
Лудаш“ и користиће је JП
„Палић – Лудаш“ за превоза
чамца и излов штетних
врста риба ради одржавања
биолошке равнотеже и
заштите разноврсности
живог света у водама језера
Палић и језера Лудаш

85.

Закључак
05 Број: 401-2883/2021
15. април 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05испр, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14
и 30/18 - др закон)

Закључком Влада даје
сагласност за закључење
Уговора о суфинансирању и
реализацији пројекта
изградње постројења за
пречишћавање воде за пиће
у Кикинди који се реализује
у оквиру „Програма
водоснабдевања и
канализације у оппштинама
средње величине у Србији
V“ у сарадњи са Немачком
развојном банком КФВ

/

Стратегија
управљања
водама РС до
2034. године
и
Средњерочни
план за
транспозициј
у ЕУ
директива 91
/271/ЕЕЦ, 2
000/60/ЕЦ,
2008/105/ЕЦ,
2006/118/ЕЦ,
98/83/ЕЦ

Не

складу са
прописаним
захтевима. За
предметно возило
није било могуће
прибавити
техничку
документацију
типа целог возила
(EC WVTA) и
проверити
испуњеност услова
за хомологацију
због става
Произвођача да је
техничка
документација
пословна тајна и
да на тај начин
штити своја
ауторска права.
Уговорена
средства
зајма.нису
довољна за
завршетак ППВ
јер домаћа
законска
регулатива има
строге критеријуме
у погледу
присуства арсена,
бора и органских
материја у води за
пиће и обезбеђена
су додатна средсва
и Буџета РС за
доградњу
постртојења и
техничко
опремање за
испуњење домаће
регулативе

564

86.

Закључак
05 Број: 340-3642/2021-2 од
22. априла 2021. године

Члан 43. став 2.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 –
УС,44/14, и 30/18 др.
закон)

Усвојен текст Анекса 4
Комерцијалног уговора о
модернизацији и
реконструкцији мађарскосрпске железничке пруге на
територији Републике
Србије, деоница: Београд
Центар-Стара Пазова,
између Владе Републике
Србије, „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. и
„Joint Venture of China
Railway International Co.Ltd
& China Communications
Construction Company Ltd

/

/

Не

Неопходно ради
даље реализације
предметног
пројекта

87.

Закључак
05 Број:023-3904/2021
28. април 2021. године

Члан 27. став 1.а у
вези са чланом 14,
чланом 26.став 1.
тачка 6)и чланом 32.
Закона о јавној
својини ( „Службени
гласник РС“ бр.
72/11,88/13, 105/14,
104/16 – др. Закона,
108/16, 113/17, 95/18 и
153/20) и члан 50. став
1. и члан 146. став 1.
тачка 1) Закон о
привредним
душтвима ( „
Службени гласник
Р“", бр. 36/11, 99/11,
83/17 – др. Закона,
5/15, 44/18, 95/18 и
19/91) члан 4343. став
3. Закона о Валади (
„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закона).

Влада је сагласна да се
непокретној имовиниграђевинском земљишту на
аеродрму „Росуље“
Крушевац, унесе као
неночвчани улог у
привредно друштво
„Аеродроми Србије“д.о.о
Ниш

/

/

Не

Наведена имовина
у својини
Републике Србије
унесе као
неновчани улог у
привредно
друштво ,,
Аеродроми
Србије,, д.о.о Ниш,
ради повећања
неновчаног
капитала,
неновчаним
улозима.

565

88.

Закључак
05 Број 351-3889/2021 од
28.4.2021.године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 ус, 72/12, 7/14 - ус,
44/14 и 30/18-др.
закон)

89.

Закључак
05 Број 351-3887/2021 од
28.4.2021.године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 ус, 72/12, 7/14 - ус,
44/14 и 30/18-др.
закон)

Пројекат изградње
Обилазнице око Пожеге преспајање државног пута
IБ 23 Чачак - Пожега Ужице и државног пута IБ21 Косјерић - Пожега Ариље и везе са петљом
,,Пожегаˮ на аутопуту Е761, деоница: Пожега Котроман, препознаје се као
пројекат изградње и
реконструкције јавне
линијске саобраћајне
инфраструктуре, од
посебног значаја за
Републику Србију у складу
са Законом о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и реконструкције
линијских
инфраструктурних објеката
од посебног значаја за
Републику Србију
(,,Службени гласник
Републике Србије” број
9/20)
Пројекат изградње
обилазнице око града
Ужица-измештање дела
трасе државног пута IБ реда
број 28, препознаје се као
пројекат изградње и
реконструкције јавне
линијске саобраћајне
инфраструктуре, од
посебног значаја за
Републику Србију у складу
са Законом о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и реконструкције
линијских
инфраструктурних објеката
од посебног значаја за

/

/

Нe

Закључак донет
ради могућности
примене Закона о
посебним
поступцима ради
реализације
пројеката изградње
и реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката од
посебног значаја за
Републику Србију,
све у циљу
хитности
реализације
пројекта

/

/

Нe

Закључак донет
ради могућности
примене Закона о
посебним
поступцима ради
реализације
пројеката изградње
и реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката од
посебног значаја за
Републику Србију,
све у циљу
хитности
реализације
пројекта
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90.

Закључак
05 Број: 401-4200/2021 од
12. маја 2021. године

Члан 8. Закона о
буџету РС ("Сл.
гласник РС", број
149/20 и 40/21) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

91.

Закључак
05 Број: 401-4130/2021 од
12. маја 2021. године;

Члан 8. Закона о
буџету РС ("Сл.
гласник РС", број
149/20 и 40/21) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

92.

Закључак
05 Број: 401-4071/2021 од
12. маја 2021. године

Члан 8. Закона о
буџету РС ("Сл.
гласник РС", број
149/20 и 40/21) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.

Републику Србију
(,,Службени гласник
Републике Србије” број
9/20)
Усвојен Програм о
изменама и допунама
Програма о распореду и
коришћењу средстава
субвенција за
„Инфраструктура
железнице Србије” а.д. за
2021. годину

/

/

Да

/

Усвојен Програм о
распореду и коришћењу
средстава субвенција за
„Србија Карго” а.д. за 2021.
годину

/

/

Не

Због последица
пандемије вируса
Covid 19 и
губитака које је
ово привредно
друштво
претрпело, Влада
је донела
предметни
закључак

Усвојен Програм о
изменама Програма о
распореду и коришћењу
средстава субвенција за
„Србија Воз” а.д. за 2021.
годину

/

/

Да

567

закон)
93.

Закључак
05 Број: 340-4070/2021 од
12. маја 2021. године

Члан 112. став 1.
Закона о железници
(„Сл. гласник РС“
број 41/18) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Усвојен текст Анекса 9
Уговора о обавези јавног
превоза путника у
железничком саобраћају у
Републици Србији

/

/

Да

/

94.

Закључак
05 Број: 401-4513/2021 од
20. маја 2021. године

Члан 8. Закона о
буџету РС ("Сл.
гласник РС", број
149/20 и 40/21) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Усвојен Програм о
изменама и допунама
Програма о распореду и
коришћењу средстава
субвенција за „Железнице
Србије” а.д. за 2021. годину

/

/

Да

/

95.

Закључак
05 Број: 340-4645/2021 од
20. маја 2021. године

Члан 48. став 3.Закона
о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и
реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката од посебног
значаја за Републику
Србију („Службени
гласник РС“, број
9/20) и члан 16. став
1.Уредбе о
критеријумима и
начину избора

Прихваћена Платформа за
вођење преговора са
изабраним стратешким
партнеру у циљу закључења
уговора за реализацију
реализацији Пројекта
реконструкције и
модернизације железничке
пруге Суботица – граница
са Мађарском (Сегедин)

/

/

Не

Неопходно ради
даље реализације
предметног
пројекта

568

стратешког партнера
на реализацији
Пројекта
реконструкције и
модернизације
железничке пруге
Суботица – граница са
Мађарском (Сегецин)
(„Службени гласник
РС“, број 30/21)
96.

Закључак
05 Број: 340-4490/2021 од
20. маја 2021. године

Члан 14. став
1.Уредбе о
критеријумима и
начину избора
стратешког партнера
на реализацији
Пројекта
реконструкције и
модернизације
железничке пруге
Суботица – граница са
Мађарском (Сегецин)
(„Службени гласник
РС“, број 30/21) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Усвојен Извештај о
спроведеном поступку за
избор Стратешког партнера
ради реализације Пројекта
реконструкције и
модернизације железничке
пруге Суботица – граница
са Мађарском (Сегедин)

/

/

Не

Неопходно ради
даље реализације
предметног
пројекта

97.

Закључак
05 Број: 119-4147/2021
20. мај 2021 године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05испр, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и 30/18
- др закон

Закључком Влада даје
сагласност да се ради
наставка реализације
„Програма водоснабдевања
и пречишћавања отпадних
вода у општинама средње
величине у Србији III“
продужи важење
потписаног Финансијског
споразума.

/

Стратегија
управљања
водама РС до
2034. године
и
Средњерочни
план за
транспозициј
у ЕУ
директива 91

Не

Усвојен ради
завршетка
пројеката који се
реализују у оквиру
билатералне
сарадње Републике
Србије и СР
Немачке

569

98.

99.

100.

Закључак
05 Број: 018-4924/2021 од
27. маја 2021. године.

Закључак
05 Број: 401-4558/2021 од
03. јуна 2021. године

Закључак
05 Број: 340-5144/2021 од
03. јуна 2021. године

Члана 9. ст. 1. и 2.
Закона о закључивању
и извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
РС”, брoj 32/13) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-други
закон),
Члан 21. став 1.
Закона о железници
(„Сл. гласник РС“
број 41/18) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Након прихватања предлога
за измену појединих
чланова у тексту Споразума,
као и изменом овлашћења
за потписивање истог,
усвојен је Закључак.

/

/271/ЕЕЦ, 2
000/60/ЕЦ,
2008/105/ЕЦ,
2006/118/ЕЦ,
98/83/ЕЦ
/

Усвојен текст Анекса 13 о
изменама и допунама
Уговора којим се уређују
међусобна права и обавезе
Управљача инфраструктуре
и Владе;

/

/

Не

Планом Владе је
било предвиђено
закључивање
новог уговора али
је ипак анексиран
постојећи

Члан 16. став 2.
Статута Акционарског
друштва за
железнички превоз
путника "Србија Воз"
ад. ("Службени
гласник РС, број
60/15) и Одлуке о
изменама и допунама
Статута Акционарског
друштва за
железнички превоз

Давање сагласности на
Одлуку о Програму
одржавања возних
средстава, постројења и
објеката за одржавање
возних средстава за 2021.
годину коју је донела
Скупштина Акционарског
друштва за железнички
превоз путника "Србија
Воз" а.д.

/

/

ДА

/

Не

Након завршетка
националне
процедуре
неопходне за
потписивање
Споразума.

570

путника "Србија Воз"
а.д, члан 43. став 3
Закона о Влади
("Службени гласник
РС" бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 -УС,
44/14 и 30/18 др.закон)
101.

Закључак
05 Број: 340-5556/2021 од
16. јуна 2021. године

Члан 2a. став 1.
Закона о потврђивању
Протокола од 3. јуна
1999. године о
изменама Конвенције
о међународним
железничким
превозима (COTIF) од
9. маја 1980. године
(Протокол из 1999) и
Конвенције о
међународним
железничким
превозима (COTIF) од
9. маја 1980. године у
верзији на основу
Протокола о изменама
од 3. јуна 1999. године
(„Службени гласник
РС“ број 102/07 и „
Службени гласник
РС“ – Међународни
уговори, број 1/10),
члана 24. ст. 3, 4 и 5
Закона о закључивању
и извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
РС”, број 32/13) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,

Прихваћен текст Измена и
допуна техничких прописа
који су саставни део
Конвенције о међународним
железничким превозима
(COTIF), који су наведени у
ATMF Прилогу A Додатка Г
– Правила за сертификацију
и контролу лица задужених
за одржавање (Уредба ECM)

Међународн
и уговори
12/21
1. јул

/

Не

Предметним
изменама се
проширује област
сертификације
лица задужених за
одржавање, и то са
лица задужених за
одржавање
искључиво
теретних кола, на
лица задужена за
одржавање свих
врста железничких
возила.

571

65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 –др.
закон)
Закључак
05 Број: 340-5892/2021 од
24. јуна 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

103.

Закључак
05 Број: 340-5689/2021 од
24.јуна 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон) а у вези са
чланом 25. Статута
„Железнице Србије“
а.д.

104.

Закључак
05 Број: 465-5957/2021-1 од
1.јула.2021.године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 ус, 72/12, 7/14 - ус,
44/14 и 30/18-др.
закон)

102.

Усвојен текст Анекса I
Комерцијалног уговора о
модернизацији и
реконструкцији мађарскосрпске железничке везе на
територији Републике
Србије, деоница: Нови Сад
– Суботица – државна
граница (Келебија), између
Владе Републике Србије,
„Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. и
Joint Venture of China
Railway International Co.Ltd
& China Communications
Construction Company Ltd
Дата сагласност на Одлуку
о расходовању и продаји
четири вагона – дела
техничке збирке
Железничког музеја који је
у саставу „Железнице
Србије“ а.д. коју је донела
Скупштина „Железнице
Србије“ а.д. на седници
одржаној 02.6.2021. године

Утврђује се јавни интерес за
експропријацију,
административни пренос и
непотпуну експропријацију
непокретности, у складу са
Планом генералне
регулације Пожеге (,,Сл.
лист ошштине Пожегаˮ, бр.
5/15, 7/16, 2/17 и 14/18),
ради изградње Обилазнице
око Пожеге - преспајање

/

/

/

Не

Неопходно ради
даље реализације
предметног
пројекта

/

/

Не

Неопходно због
немогућности
употребе
предметних вагона
и изузетно лошег
стања

/

Нe

Закључак донет у
редовном поступку
ради реализације
инфраструктурних
пројеката, у циљу
хитности
реализације
пројекта
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105.

Закључак
05 Број: 464-6445/2021 од
09. јула 2021.

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

државног пута IБ 23 Чачак Пожега - Ужице и државног
пута IБ-21 Косјерић Пожега - Ариље и везе са
петљом ,,Пожегаˮ
на аутопуту Е-761,
деоница: Пожега Котроман у складу са
Законом о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и реконструкције
линијских
инфраструктурних објеката
од посебног значаја за
Републику Србију
(,,Службени гласник
Републике Србије” број
9/20)
Дата сагласност на Одлуку
број: 10-4/2021-358-110 од
28.4.2021. године
привредног друштва
„Железнице Србије“ а.д. а
којом се прихвата предлог
Саобраћајног института
ЦИП д.о.о. Београд, број
951-14/15 од 16.4.2021.
године да се за корисника,
без накнаде, уместо
досадашњег корисника
„Железнице Србије“ а.д.
одреди Саобраћајни
институт Цип д.о.о.
Београд, као нови корисник,
и то на гаражи Г1,
површине 22,82 м2, која се
налази у подруму и део је
непокретности коју чине
посебни делови зграде у
Београду, ул. Немањина бр.
6 – објекат број 1, постојеће
на кат. парцели број 964, КО
Савски Венац, парцела

/

/

Не

Саобраћајни
институт ЦИП
д.о.о. Београд овим
закључком постаје
корисник гараже,
како би се - с
обзиром на број
канцеларија које
чине пословни
простор овог
привредног
друштва обезбедио
паркинг за
запослене
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106.

Закључак
05 Број: 48-6747/2021
23. јул 2021 године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05испр, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14
и 30/18 - др закон

107.

Закључак
05 Број: 340-6847/2021 од
23.7.2021. године

Члан 88. став 10
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр.
72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11,
212/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13- УС,
132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/9 –др. закон,
9/20 и 52/21), члан 2.
став 3 и члан 16. став
1 Закона о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и
реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката од посебног
значаја за Републику
Србију („Службени
гласник РС“, број
9/20) и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.

површине 7.642м2, у јавној
својини Републике Србије
Закључком Влада даје
сагласност за закључење
Посебних уговора који
произилазе из Уговора о
зајму за програм
„Интегрисано управљање
чврстим отпадом, Фаза 1“

Утврђено да су Пројекат
реконструкције предусека и
тунелске цеви „Ханског“
тунела који се налази на
међународном правцу на
прузи број 102: Београд –
Младеновац –Ниш –
Прешево – Државна
граница у км 328+292 и
Пројекат санације клизишта
у насељу „Кула“ у Општини
Владичин Хан, пројекти од
посебног значаја за
Републику Србију

/

/

Страгегија
управљања
отпадом и
средњерочни
м планом за
транспозициј
у ЕУ
директива
2008/98/ЕЦ,
99/31/ЕЦ,
94/62/ЕЦ.
/

Не

Усвојен ради
реализације
пројеката који се
спроводи у оквиру
билатералне
сарадње Републике
Србије и СР
Немачке

НЕ

Неопходно ради
даље реализације
пројекта

574

закон)
108.

Закључак
05 Број: 343-6825/2021 од
23. јула 2021. године

Члан. 5. и 18. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
РС”, бр. 32/13) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12 и 7/14-УС,
44/14 и 30/18-други
закон),

Утврђује се Основа за
приступање Републике
Србије Протоколу о измени
Конвенције о кривичним
делима и неким другим
актима извешеним у
ваздухопловствима

/

/

Не

109.

Закључак
05 Број: 018-6652/2021 од
23. јула 2021. године

Усвојен је иновирани текст
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Уједињеног Краљевства
Велике Британије и Сверне
Ирске

/

/

Да

110.

Закључак
05 Број: 037-7632/2021 од
26. августа 2021. године

Члана 9. ст. 1. и 2.
Закона о закључивању
и извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник
РС”, брoj 32/13) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-други
закон).
Члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12 и 7/14-УС,

Прихваћен је Извештај о
учешћу делегације
Републике Србије на
тридесет и деветом
заседаљу (трогодишње)
Европске конвенције
цивилног ваздухопловства (

/

/

Не

Указала се су
потребе за
изменом
међунараодноправног оквира
успостављеног
Токијском
конвецијом,
Међународна
асоцијација за
ваздушни
саобраћај ( IATA)
пред
Међународном
организацијом
цивилног
ваздухопловства (
ICAO) покренула
иницијативу за
измену исте.
/

Делегација
Републике Србије
доставила је
Извештај о учешћу
на 39. заседању
(трогодишње)
Европске
конвенције
575

111.

Закључак
05 Број: 351-7508/2021-2 од
26. августа 2021. године

112.

Закључак 05 Број: 3517510/2021-2 од 26. августа
2021. године

44/14 и 30/18-други
закон).

ECAC/39) видео
конференција.

Чл.2 ст.3 и чл.4 ст.1 и
2. Закона о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и
реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката од посебног
значаја за Републику
Србију („Службени
гласник РС“ број 9/20)
и чл.43 ст.3.Закона о
Влади („Службени
гласник РС“ број
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14- УС,
44/14 и 30/18Чл.2 ст.3 и чл.4 ст.1 и
2. Закона о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и
реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката од посебног
значаја за Републику
Србију („Службени
гласник РС“ број 9/20)
и чл.43 ст.3.Закона о
Влади („Службени
гласник РС“ број
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14- УС,

Предметним закључком се
пројекат реконструкције
моста преко реке ДринеМали Зворник/ Каракај
препознаје као пројекат од
посебног значаја за
Републику Србију.
Пројекти од посебног
значаја утичу на свеукупни
развој Републике Србије,
равномерни регионални и
локални економски развој,
међународно, регионално и
унутрашње територијално
повезивање, унапређење
конективности, социјални
развој, заштиту животне
средине и побољшање
животног стандарда грађана
Републике Србије.
Предметним закључком се
пројекат реконструкције
моста преко реке ДринеТрбушница/ Шепак
препознаје као пројекат од
посебног значаја за
Републику Србију.
Пројекти од посебног
значаја утичу на свеукупни
развој Републике Србије,
равномерни регионални и
локални економски развој,
међународно, регионално и
унутрашње територијално
повезивање, унапређење
конективности, социјални
развој, заштиту животне
средине и побољшање

цивилног
ваздухопловстав
(ECAC/39) видео –
конференције.

/

Споразум
између Владе
Републике
Србије и
Савета
министара
Босне и
Херцеговине
о одржавању
и
реконструкци
ји путних
међудржавни
х мостова
између
Републике
Србије и
Босне и
Херцеговине

Не

Пројекти од
посебног значаја
утичу на
свеукупни развој
Републике Србије.
Закључак је донет
у циљу ефикасније
реализације
пројеката изградње
и реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката.

/

Споразум
између Владе
Републике
Србије и
Савета
министара
Босне и
Херцеговине
о одржавању
и
реконструкци
ји путних
међудржавни
х мостова
између
Републике
Србије и
Босне и
Херцеговине

Не

Пројекти од
посебног значаја
утичу на
свеукупни развој
Републике Србије.
Закључак је донет
у циљу ефикасније
реализације
пројеката изградње
и реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката.
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44/14 и 30/18др.закон)
члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05
исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - одлука УС,
72/12, 7/14 – одлука
УС, 44/14 и 30/18-др
закон) и члан 102.
Посебног колективног
уговора
за
јавна
предузећа
у
комуналној
делатности
на
територији Републике
Србије
(„Службени
гласник РС”, број
30/21),

животног стандарда грађана
Републике Србије.
Прихвата се Одлука о
образовању Комисије за
праћење примене и давање
мишљења о примени
одредаба Посебног
колективног уговора за
јавна предузећа у
комуналној делатности на
територији Републике
Србије

113.

Закључак
05 Број: 02-7838/2021 од 2.
септембра 2021. године

114.

Закључак
05 Број: 340-8257/2021 од
09. септембра 2021. године

Члан 48. став 7 Закона
о железници
(„Службени гласник
РС“, број 41/18),члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Усвојен Извештај о
реализацији Националног
програма јавне железничке
инфраструктуре за период
од 2017. до 2021. године за
2020. годину.

115.

Закључак
05 Број: 351-8268/2021-1 од
16.септембра.2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 ус, 72/12, 7/14 - ус,

Пројекат изградње
државног пута I Б реда број
28, деоница: Дуб - Дубци
(6,3 km), са тунелом испод
превоја Кадињача (1,2 km),
препознаје се као пројекат
изградње и реконструкције

/

/

/

Не

Одредбом
члана
102.
Посебног
колективог уговора
за јавна предузећа
у
комуналној
делатности
на
територији
Републике Србије
(„Службени
гласник РС”, број
30/21 )прописано
је, између осталог,
да је за праћење
примене одредби
тог
уговора
и
давање мишљења
надлежна комисија
коју
именују
потписници
–
реперезентативни
синдикати и Влада

/

/

Не

Усвајање
неопходно ради
даље реализације
Националног
програма

Нe

Закључак донет
ради могућности
примене Закона о
посебним
поступцима ради
реализације
пројеката изградње

/
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44/14 и 30/18-др.
закон)

116.

Закључак
05 Број: 401-8513/2021 од
21. септембра 2021. године

Члан 8. Закона о
буџету РС ("Сл.
гласник РС", број
149/20 и 40/21) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

117.

Закључак
05 Број: 340-8515/2021 од
21. септембра 2021. године

Члан 112. став 1 и
члан 117. став 2
Закона о железници
(„Службени гласник
РС“, број 41/18) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

јавне линијске саобраћајне
инфраструктуре, од
посебног значаја за
Републику Србију у складу
са Законом о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и реконструкције
линијских
инфраструктурних објеката
од посебног значаја за
Републику Србију
(,,Службени гласник
Републике Србије” број
9/20)
Усвојен Програм о
изменама Програма о
распореду и коришћењу
средстава субвенција за
„Србија Воз“ а.д. за 2021.
годину

Усвојен текст Анекса 10
Уговора о обавези јавног
превоза
путника
у
железничком саобраћају у
Републици
Србији
и
овластила
Томислава
Момировића,
министра
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре да у име
Владе потпише предметни
анекс.

и реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката од
посебног значаја за
Републику Србију,
све у циљу
хитности
реализације
пројекта

/

/

Да

/

/

/

Да

/

578

Закључак
05 Број: 401-8975/2021-1 од
30. септембра 2021. године

Члан 8. Закона о
буџету РС ("Сл.
гласник РС", број
149/20 и 40/21) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Усвојен Програм о изменама
и допуни Програма о
распореду и коришћењу
средстава субвенција за
„Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. за 2021. годину.

/

/

Да

/

Закључак
05 Број: 401-8973/2021-1 од
30. септембра 2021. године

Члан 8. Закона о
буџету РС ("Сл.
гласник РС", број
149/20 и 40/21) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Усвојен Програм о
изменама Програма о
распореду и коришћењу
средстава субвенција за
„Железнице Србије“ а.д. за
2021. годину.

/

/

Да

/

120.

Закључак
05 Број: 401-8971/2021-1 од
30. септембра 2021. године

Члан 8. Закона о
буџету РС ("Сл.
гласник РС", број
149/20 и 40/21) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Усвојен Програм о измени и
допунама
Програма
о
распореду и коришћењу
средстава субвенција за
„Србија Карго“ а.д. за 2021.
годину.

/

/

Не

Због последица
пандемије вируса
covid 19 и губитака
које је ово
привредно
друштво
претрпело, влада је
донела предметни
закључак

121.

Закључак
05 Број: 401-8970/2021-1 од
30. септембра 2021. године

Члан 8. Закона о
буџету РС ("Сл.
гласник РС", број

Усвојен Програм о изменама
Програма о распореду и
коришћењу
средстава

/

/

Да

/

118.

119.

579

149/20 и 40/21) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

субвенција за „Србија Воз“
а.д. за 2021. годину.

122.

Закључак
05 Број: 401-8974/2021-1 од
30. септембра 2021. године

Члан 112. став 1 и
члан 117. став 2.
Закона о железници
(„Службени гласник
РС“, број 41/18) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Усвојен текст Анекса 11
Уговора о обавези јавног
превоза
путника
у
железничком саобраћају у
Републици
Србији
и
овластила
Томислава
Момировића,
министра
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре да у име
Владе потпише предметни
анекс.

/

/

Да

/

123.

Закључак
05 Број: 037-8678/2021-1 од
30. септемра 2021. године

Члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12 и 7/14-УС,
44/14 и 30/18-други
закон).

Прихваћена је Платформа за
учешће делегације
Републике Србије на
Конференцији на високом
нивоу о COVID-19
Међународне организације
цивилног ваздухопловства (
ICAO), видео конференција.

/

/

Не

124.

Закључак
05 Број: 465-8895/2021-2 од
30.9.2021. године

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

Утврђујесе јавни интерес за
експропријацију ,
административни пренос и
непотпуну експропријацију
непокретности, ради
изградње државног пута I Б

/

Делегација
Републике Србије
на конференцији
на високом новоу
о COVID-19
Међународне
организације
цивилног
ваздухоловства
(ICAO), видео
конференција, 12.22. октобра 2021.
год.
Закључак донет у
редовном поступку
ради реализације
инфраструктурних
пројеката, у циљу
хитности

/

Нe

580

ус, 72/12, 7/14 - ус,
44/14 и 30/18-др.
закон)

125.

Заључак
П 05 Број :00-462/2021 од 7.
октобра 2021. године

Члан 221. став 1.
Закона о ваздушном
саобраћају( Службени
гласник РС“, бр.
73/10, 57/11, 93/12,
45/15, 66/15- др.
Закона, 83/18 и 9/20),
и члана 43. став.3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12 и 7/14-УС,
44/14 и 30/18-други
закон).

реда број 28, деоница: Дуб Дубци (6,3 km), са тунелом
испод превоја Кадињача
(1,2 km), као пројекта од
посебног значаја за
Републику Србију, у корист
Републике Србије у складу
са Законом о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и реконструкције
линијских
инфраструктурних објеката
од посебног значаја за
Републику Србију
(,,Службени гласник
Републике Србије” број
9/20)
Доношења Националног
програма за обезбеђивање у
ваздухопловству 4.6.2020.
године, Анекс 17 Чикашке
конвенције и ECAC
Документ 30, претрпели
више значајних измена, а
имајући у виду значај
питања која се регулишу
овим актом, као и обавезу
Републике Србије да
примени обавезујуће
међународне и европске
стандарде у области
обезбеђивања, било је
неопходно имплементирати
те измене у РС, тј. донети
нови Национални програм
за обезбеђивање у
ваздухопловству.

реализације
пројекта

/

/

Да

/

581

126.

Закључак 05 Број: 3519206/2021 од 7.10.2021.
године.

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 ус, 72/12, 7/14 - ус,
44/14 и 30/18-др.
закон)

127.

Закључак
05 Број: 48-9415/2021
14. октобар 2021 године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05испр, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14
и 30/18 - др закон

128.

Закључак
05 Број: 037-9011/2021 од
14. октобра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18- др.
закон)

Пројекат изградње
Обилазнице око Свилајнца
препознаје се као пројекат
изградње и реконструкције
јавне линијске саобраћајне
инфраструктуре, од
посебног значаја за
Републику Србију у складу
са Законом о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и реконструкције
линијских
инфраструктурних објеката
од посебног значаја за
Републику Србију
(,,Службени гласник
Републике Србије” број
9/20)
Закључком Влада даје
сагласност да се ради
наставка реализације
„Програма водоснабдевања
и канализације у општинама
средње величине у Србији
V “ и „Програма заштите
биодиверзитета и вода
језера Палић и језера
Лудаш“ продужи важење
потписаног Финансијског
споразума.

Прихваћена Платформа за
састанак мешовите комисије
у области друмског
транспорта са Исламском
Републиком Иран ради
решавања питања из
области превоза терета у
друмском саобраћају

/

/

/

/

Стратегија
управљања
водама РС до
2034. године
и
Средњерочни
план за
транспозициј
у ЕУ
директива 91
/271/ЕЕЦ, 2
000/60/ЕЦ,
2008/105/ЕЦ,
2006/118/ЕЦ,
98/83/ЕЦ
/

Нe

Закључак донет
ради могућности
примене Закона о
посебним
поступцима ради
реализације
пројеката изградње
и реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката од
посебног значаја за
Републику Србију,
све у циљу
хитности
реализације
пројекта

Не

Усвојен ради
завршетка
пројеката који се
реализују у оквиру
билатералне
сарадње Републике
Србије и СР
Немачке

Не

Иранска страна
покренула је
иницијативу за
одржавање овог
састанка, коју је
наша страна
прихватила, с
обзриом да је
билатералним
споразумом о
друмском превозу
582

Закључак
05 Број: 401-9632/2021 од
21.октобра 2021. године

Члан 8. Закона о
буџету РС ("Сл.
гласник РС", број
149/20 и 40/21) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Усвојен Програм о изменама
Програма о распореду и
коришћењу
средстава
субвенција
за
„Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. за 2021. годину.

130.

Закључак
05 Број: 337-9669/2021-1 од
21. октобра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 ус, 72/12, 7/14 - ус,
44/14 и 30/18-др.
закон)

131.

Закључак
05 Број: 48-9672/2021-2 од
21.10.2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 ус, 72/12, 7/14 - ус,
44/14 и 30/18-др.
закон)

132.

Закључак 05 Број: 3519833/2021 од 27.10.2021.
године

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

Усваја се текст Оквирног
споразума о реализацији
пројеката изградње
обилазница око Пожеге,
Ужица, Лознице и тунела
Кадињача, између Владе
Републике Србије, Јавног
предузећа ,,Путеви Србије“
и Power Construction
Corporation of China Limited
Усваја се текст
Комерцијалног уговора о
пројектовању и извођењу
радова на изградњи
приступне саобраћајнице
,,Горњи Милановац-петља
Таково“, између Владе
Републике Србије, Јавног
предузећа ,,Путеви Србијеˮ
и Power Construction
Corporation of China Limited
Пројекат ,,Изградња Јужне
обилазнице Ваљева”
препознаје се као пројекат
изградње и реконструкције
јавне линијске саобраћајне
инфраструктуре, од

129.

/

/

/

/

предвиђено
перодично
одржавање
оваквих састанака
/

/

Да

/

Нe

Закључак донет
ради реализације
инфраструктурног
пројекта, у циљу
хитности
реализације
пројекта

Нe

Закључак донет
ради реализације
инфраструктурног
пројекта, у циљу
хитности
реализације
пројекта

Нe

Закључак донет
ради могућности
примене Закона о
посебним
поступцима ради
реализације

/

/

583

ус, 72/12, 7/14 - ус,
44/14 и 30/18-др.
закон)

133.

Закључак 05 Број: 0379813/2021 од 27. октобра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18- др.
закон)

134.

Закључак
05 Број: 351-10310/2021 од
10.11.2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 ус, 72/12, 7/14 - ус,
44/14 и 30/18-др.
закон)

посебног значаја за
Републику Србију у складу
са Законом о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и реконструкције
линијских
инфраструктурних објеката
од посебног значаја за
Републику Србију
(,,Службени гласник
Републике Србије” број
9/20)
Прихваћена Платформа за
састанак мешовите комисије
у области друмског
транспорта са Босном и
Херцеговином, Републиком
Хрватском и Црном Гором
ради решавања питања из
области превоза путника и
терета у друмском
саобраћају

Утврђује се да се на
Пројекат изградње
Обилазнице око Свилајнца
примењује примењује
посебан поступак за избор
стратешког партнера, у
циљу реализације пројекта
од посебног значаја за
Републику Србију у складу
са Законом о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и реконструкције
линијских
инфраструктурних објеката
од посебног значаја за
Републику Србију
(,,Службени гласник

пројеката изградње
и реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката од
посебног значаја за
Републику Србију,
све у циљу
хитности
реализације
пројекта

/

/

/

/

Не

Нe

Црногорска страна
покренула је
иницијативу за
одржавање овог
састанка ради
решавања питања
из области превоза
путника и терета у
друмском
саобраћају и
унапређења
обављања тог
превоз
Закључак донет
ради могућности
примене Закона о
посебним
поступцима ради
реализације
пројеката изградње
и реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката од
посебног значаја за
Републику Србију,
све у циљу
хитности
реализације
пројекта

584

Закључак
05 Број: 037-10101/2021 од
10. новембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18- др.
закон)

136.

Закључак 05 Број: 46510311/2021 од 10.11.2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 ус, 72/12, 7/14 - ус,
44/14 и 30/18-др.
закон)

137.

Закључак 05 Број: 46510120/2021 од 10.11.2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 ус, 72/12, 7/14 - ус,
44/14 и 30/18-др.
закон)

135.

Републике Србије” број
9/20)
Прихваћена Платформа за
састанак мешовите комисије
у области друмског
транспорта са Републиком
Турском ради решавања
питања из области превоза
путника и терета у
друмском саобраћају
Утврђује се јавни интерес за
експропријацију,
административни пренос и
непотпуну експропријацију
непокретности, у складу са
Просторним планом града
Ваљева (,,Службени гласник
града Ваљева“ број 3/13),
ради изградње Јужне
обилазнице Ваљева, као
пројекта од посебног
значаја за Републику Србију
у складу са Законом о
посебним поступцима ради
реализације пројеката
изградње и реконструкције
линијских
инфраструктурних објеката
од посебног значаја за
Републику Србију
(,,Службени гласник
Републике Србије” број
9/20)
Утврђује се јавни интерес
за експропријацију,
административни пренос и
непотпуну експропријацију
непокретности, ради
изградње Обилазнице око
Свилајнца, као пројекта од
посебног значаја за
Републику Србију, у корист
Републике Србије

/

/

Да

/

/

/

Нe

Закључак донет у
редовном поступку
ради реализације
инфраструктурних
пројеката, у циљу
хитности
реализације
пројекта

/

/

Нe

Закључак донет у
редовном поступку
ради реализације
инфраструктурних
пројеката, у циљу
хитности
реализације
пројекта

585

138.

Закључак
05 Број: 351-10358/2021 од
18. новембра 2021. године

139.

Закључак
05 Број: 351-10927/2021 од
25.11.2021. године

140.

Закључак
05 Број : 037-11789/2021 од
23. децембра 2021. године

Чл.2 ст.3 и чл.4 ст.1 и
2. Закона о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и
реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката од посебног
значаја за Републику
Србију („Службени
гласник РС“ број 9/20)
и чл.43 ст.3.Закона о
Влади („Службени
гласник РС“ број
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14- УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 ус, 72/12, 7/14 - ус,
44/14 и 30/18-др.
закон)

Предметним закључком се
пројекат реконструкције
моста преко реке ДринеЉубовија (Стари мост)/
Братунац препознаје као
пројекат од посебног
значаја за Републику
Србију.
Пројекти од посебног
значаја утичу на свеукупни
развој Републике Србије,
равномерни регионални и
локални економски развој,
међународно, регионално и
унутрашње територијално
повезивање, унапређење
конективности, социјални
развој, заштиту животне
средине и побољшање
животног стандарда грађана
Републике Србије.
Влада се саглашава да
привредно друштво
,,Коридори Србије“ д.о.о.
Београд врши послове
стручног надзора над
извођењем радова на
изградњи приступне
саобраћајнице ,,Горњи
Милановац-петља Таково“

Члана 43. став.3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12 и 7/14-УС,
44/14 и 30/18-други
закон).

Прихваћен је Извештај о
учешћу делегација о
Републике Србије на
конференцији на високом
нивоу о COVID-19
Међународне организације
цивилног ваздухоплоца
(ICAO) ( видеоконференција

/

/

/

Споразум
између Владе
Републике
Србије и
Савета
министара
Босне и
Херцеговине
о одржавању
и
реконструкци
ји путних
међудржавни
х мостова
између
Републике
Србије и
Босне и
Херцеговине

Не

Пројекти од
посебног значаја
утичу на
свеукупни развој
Републике Србије.
Закључак је донет
у циљу ефикасније
реализације
пројеката изградње
и реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката.

/

Нe

Закључак је донет
ради хитности
реализације
пројекта који је од
посебног значаја за
Републику Србије

/

Не

Међународне
организације
цивилног
ваздухопловства о
COVID-19, на видо
конференцији под
називом „Једна
визија за опоравак
ваздухопловства,
отпорност и
одрживост након
глобалне
пандемије“ са
циљем постизања
586

141.

Закључак
05 Број: 351-11902/2021 од
23.12.2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 ус, 72/12, 7/14 - ус,
44/14 и 30/18-др.
закон)

Утврђује се да се Пројекат
изградње аутопутске и
железничке обилазнице око
Београда, аутопутска
деоница: Бубањ ПотокВинча-Панчево; железничка
деоница: Бели ПотокВинча-Панчево, са друмскожелезничким мостом преко
Дунава, препознаје као
пројекат изградње и
реконструкције јавне
линијске саобраћајне
инфраструктуре, од
посебног значаја за
Републику Србију у складу
са Законом о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и реконструкције
линијских
инфраструктурних објеката
од посебног значаја за
Републику Србију
(,,Службени гласник
Републике Србије” број
9/20)

/

/

Нe

глобалног
консензуса о
мултирателарном
пруступу, уз
подршку свих
држава чланица
како би се
омогућило сигуран
и ефикасан
опоравак
ваздухопловства
од кризе изазване
COVID-19
пандемијом и и
зградио темење за
јачање отпорности
и одрживости у
будућности.
Закључак донет
ради могућности
примене Закона о
посебним
поступцима ради
реализације
пројеката изградње
и реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката од
посебног значаја за
Републику Србију,
све у циљу
хитности
реализације
пројекта

587

142.

Закључак
05 Број: 401-12053/2021 од
23. децембра 2021. године

Члан 8. Закона о
буџету РС ("Сл.
гласник РС", број
149/20 и 40/21) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Усвојен Програм о
изменама Програма о
распореду и коришћењу
средстава субвенција за
„Србија Воз“ а.д. за 2021.
годину

/

/

Да

/

143.

Закључак
05 Број: 401-11953/2021 од
23. децембра 2021. године

Члан 8. Закона о
буџету РС ("Сл.
гласник РС", број
149/20 и 40/21) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Усвојен Програм о
изменама и допунама
Програма о распореду и
коришћењу средстава
субвенција за
„Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. за
2021. годину

/

/

Да

/

144.

Закључак
05 Број:464-12032/2021 oд
23. децембра 2021. год.

члана 27. став 1, а у
вези са чланом 14,
чланом 26. став 1.
тачка 6), чланом 42.
Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС”, бр.
72/11, 88/13, 105/14,
104/16 - др. закон,
108/16, 113/17, 95/18 и
153/20), чланом 50.
став 1. и чланом 146.
став 1. тачка 1) Закона
о привредним
друштвима
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 36/11, 99/11,

Влада је сагласна да се
непокретна имовина коју
чине објекти, писта, рулна
стаза и прихватна
платформа, на катастасрким
парцелма у листу
непокретности КО
Медошевац и КО Поповац,
унесе као неновчани улог
Републике Србије у
привредно друштво „
Аеродроми Србије“ д.о.о
Ниш, ради повећања
осовног капитала тог
друштва неновчаним
улозима.

/

/

Не

Наведена имовина
у својини
Републике Србије
унесе као
неновчани улог у
привредно
друштво ,,
Аеродроми
Србије,, д.о.о Ниш,
ради повећања
неновчаног
капитала,
неновчаним
улозима.

588

145.

146.

Закључак
05 Број: 351-10505/2021 од
23.12.2021. године

Закључак
05 Број:464-12242/2021 oд
29. децембра 2021. год.

83/14 - др. закон, 5/15,
44/18, 95/18 и 91/19), и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05,71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 ус, 72/12, 7/14 - ус,
44/14 и 30/18-др.
закон)

Члана 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, број
149/20, 40/2021 и
100/2021), а у вези са
чланом 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,

Одлучује се да се за
Пројекат изградње Јужне
обилазнице Ваљева
примењује посебан
поступак за избор
стратешког партнера, у
циљу реализације пројекта
од посебног значаја за
Републику Србију у складу
са Законом о посебним
поступцима ради
реализације пројеката
изградње и реконструкције
линијских
инфраструктурних објеката
од посебног значаја за
Републику Србију
(,,Службени гласник
Републике Србије” број
9/20)
Прихваћен је Програм о
изменама Програма о
распореду и коришћењу
средстава субвенција за
„Аеродроми Србије“ д.о.о
Ниш за 2021. годину

/

/

/

/

Нe

Закључак донет
ради могућности
примене Закона о
посебним
поступцима ради
реализације
пројеката изградње
и реконструкције
линијских
инфраструктурних
објеката од
посебног значаја за
Републику Србију,
све у циљу
хитности
реализације
пројекта

Не

Наведени
закључак се мења
због статусном
променом
припајања ЈП
„Аеродром
Росуље“ Крушевац
и ЈП „Аеродром
Поникве“ Ужице.

589

147.

Закључак
05 Број: 340 -12337/2021 од
29. децембра 2021. године

148.

Закључак
05 Број: 352-12348/2021 од
29.децембра 2021. године

149.

Закључак о усвајању
националане политика
управљања ваздушним
простором

150.

Закључак о усвајању
националног акционог плана

44/14 и 30/18 –
др.закон),
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон), а у вези са
чланом 16. став 2.
Статута Акционарског
друштва за
управљање јавном
железничком
инфраструктуром
„Инфраструктура
железнице Србије“,
Београд („Службени
гласник РС“, бр. 60/15
и 73/15)
Члан 8. Закона о
комуналним
делатностима
(„Службени гласник
РС”, бр. 88/11, 104/16
и 95/18) и члан члан
43. став 3. Закона о
Влади
(„ Службени гласник
РС“, бр.55/05, 71/05 –
исправка,
101/07,65/08,16/11,68/
12- УС, 72/12,7/14УС,44/14 и 30/18- др.
закон)

Дата сагласности на Одлуку
о Програму изградње,
реконструкције и
одржавања железничке
инфраструктуре,
организовања и регулисања
железничког саобраћаја за
2021. годину

/

/

Да

/

Прихвата се Извештај о
обављању комуналних
делатности на територији
Републике Србије у 2020.
години

/

/

Да

/

/

/

Да

Акт није донет
због усаглашавања
са државним
органима

/

/

Да

/
/

/

/

Није реализован.
ICAO EUR/NAT
590

за примену смерница
дефинисања у ICAO
EUR/NAT регионалне мапе
пут за реализацију ICAO
Глобалног Плана за
обезбеђивање у
ваздухопловству

151.

152.

153.

154.

155.

Закључак о додношењу
националног програма за
олакшице у ваздушном
саобраћају
Закључак о прихватању
Платформе за састанак
мешовите комисије у
области друмског
транспорта са Републиком
Аустријом
Закључак о прихватању
Платформе за састанак
мешовите комисије у
области друмског
транспорта са Чешком
Републиком
Закључак о прихватању
Платформе за састанак
мешовите комисије у
области друмског
транспорта са Мађарском
Закључак о прихватању
Платформе за састанак
мешовите комисије у
области друмског

/

/

/

/

Да

оffice припрема
измену регионалне
мапе пута. Забог
пандемије COVID19 дошло је до
одступања раније
договорених
приоритета и
рокова. Национални
комитет за
обезбеђивање у
ваздухопловству као
координационо тело,
треба да дефинише
приоритете на
националном нивоу
и да предложи
рокове за њихову
импементацију
Није реализован, у
фази усаглашавања
са међунарадним
прописима.
Акт није донет
због ситуације
проузроковане
болешћу COVID
19

/

/

/

/

Да

/

/

/

/

Да

Акт није донет
због ситуације
проузроковане
болешћу COVID
19

/

/

/

/

Да

Акт није донет
због ситуације
проузроковане
болешћу COVID
19
Акт није донет
због ситуације
проузроковане
болешћу COVID
19

/

/

/

/

Да

591

156.

157.

158.

159.

160.

161.

транспорта са Републиком
Италијом
Закључак о прихватању
Платформе за састанак
мешовите комисије у
области друмског
транспорта са Републиком
Белорусијом
Закључак о прихватању
Платформе за састанак
мешовите комисије у
области друмског
транспорта са Републиком
Молдавијом
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање споразума у
области друмског
транспорта са Краљевином
Шпанијом
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање споразума у
области друмског
транспорта са Краљевином
Мароко
Измене и допуне Техничких
прописа који су саставни део
Европског споразума о
међународном транспорту
опасног терета на
унутрашњим пловним
путевима (анекс ADN 2021)

Измене и допуне Техничких
прописа који су саставни део
Споразума о међународном
друмском превозу опасне

/

/

/

/

/

/

/

/

На основу члана 3.
став 1. Закона о
потврђивању
Европског споразума
о међународном
транспорту опасног
терета на
унутрашњим пловним
путевима - ADN 2007
("Службени гласник
РС - Међународни
уговори", број 3/10) и
тачке 2. Закључка
Владе 05 број 3378026/2021
На основу члана 3.
став 1. Закона о
потврђивању
Европскe конвенције

/

Да

Акт није донет
због ситуације
проузроковане
болешћу COVID
19

/

Да

Акт није донет
због ситуације
проузроковане
болешћу COVID
19

/

Да

Акт није донет
због ситуације
проузроковане
болешћу COVID
19

/

Да

Акт није донет
због ситуације
проузроковане
болешћу COVID
19

/

/

/

/

Измене и допуне Техничких
прописа који су саставни
део Европског споразума о
међународном транспорту
опасног терета на
унутрашњим пловним
путевима ADN и Србија као
потписник споразума их
овим актом уводи у
национално законодавство.

Међународн
и уговори
18/2021 од
29.септембар

/

Да

Измене и допуне Техничких
прописа који су саставни
део Споразума о
међународном друмском

Међународн
и уговори
19/21
4.октобар

/

Да

/

/
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робе, анекси А и Б „ADR
2021”

162.

Измене и допуне Техничких
прописа који су саставни део
Конвенције о међународним
железничким превозима
(COTIF), које су наведене у
Додатку Ц – Правилник о
међународном железничком
превозу опасне робе (RID)
2021

163.

Дугорочна стратегија за
подстицање улагања у
обнову националног фонда
зграда

о међународном
транспорту опасног
терета у друмском
саобраћају (ADR
2007) („Службени
гласник РС –
Међународни
уговори”, број 2/10) и
тачке 2. Закључка
Владе 05 број 3378025/2021
На основу члана 2a
став 1. Закона о
потврђивању
Протокола од 3. јуна
1999. године о
изменама Конвенције
о међународним
железничким
превозима (COTIF) од
9. маја 1980. године
(Протокол из 1999) и
Конвенције о
међународним
железничким
превозима (COTIF) од
9. маја 1980. године у
верзији на основу
Протокола о изменама
од 3. јуна 1999. године
(„Службени гласник
РСˮ број 102/07 и
„Службени гласник
РСˮ – Међународни
уговори, број 1/10) и
тачке 2. Закључка
Владе 05 број 3378024/2021
Члан 4. став 10.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС,

превозу опасне робе, анекси
А и Б ADR доносе се на
сваке две године и Србија
као потписник споразума их
овим актом уводи у
национално законодавство.

Измене и допуне техничких
прописа који су саставни
део Конвенције о
међународним железничким
превозима (COTIF), које су
наведене у Додатку Ц –
Правилник о међународном
железничком превозу
опасне робе (RID) доносе се
на сваке две године и
Србија као потписник
споразума их овим актом
уводи у национално
законодавство.

Обавеза израде Стратегије,
прописана је чланом 4. став
10. Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС,

Међународн
и уговори
20/21
7.октобар

/

Да

/

Закључком
Владе о
усвајању
Преговарачке
позиције
Републике
Србије за

Да

Процедура
прибављања
мишљења
релевентних
институција аико
започета у
децембру 2021.
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50/13-УС, 98/13-УС,
132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19 –
др.закон, 9/20 и 52/21)

50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –
др.закон, 9/20 и 52/21.), а
произилази из чланства
Републике Србије у ЕЗ и
Одлуке Министарског
савета Енергетске Заједнице
D/2015/08/MC-EnC из
октобра 2015. године (у
даљем тексту „Одлука МС
D/2015/08/MC-EnC), којом
Одлуком је ЕЗ усвојила
обавезујућу примену
Директиве 2012/27/EU о
енергетској ефикасности (у
даљем тексту ЕЕД) за
државе потписнице Уговора
о оснивању ЕЗ, почевши од
2017. године

Међувладину
конференцију
о приступању
Републике
Србије
Европској
унуји за
Поглавље 15,
број
Закључка 05
број: 3375149/2021-2
донетим 3.
јуна 2021.
године
утврђено је
да ће
Дугорочна
стратегија
бити донета
до краја 2021.
године.

године, није
довршена до краја
2021. године
*(Дугорочна
стратегија за
подстицање
улагања у обнову
националног фонда
зграда Републике
Србије до 2050.
године, усвојена је
на седници Владе
10. фебруара 2022.
године, 05 Број:
452-879/2022-1 и
објављена у
„Службеном
гласнику РС” број
27/2021)

Националним
програмом за
усвајање
правних
тековина
Европске
уније -трећа
ревизија, који
је усвојен 1.
марта 2018.
године, у
делу 2)
Планови за
усклађивање
са правним
тековинама
ЕУ
планирано је
доношење
Дугорочне
стратегије за
подстицање
594

164.

Акциони плана за
спровођење Стратегије
одрживог урбаног развоја
Републике Србије до 2030.
године за период од 2020. до
2022. године

Члан 38 Закон о
планском систему
Републике Србије
(„Службени гласник
РС”, број 30/18)

165.

Национална стамбена
стратегија и Акциони план
за њено спровођење

Члан 112. став 1.
Закона о становању и
одржавању зграда
(„Службени гласник
РС", бр. 104/16 и 9/20)

Акционим планом за
спровођење Стратегије
одрживог урбаног развоја
Републике Србије до 2030.
године за период од 2020.
до 2022. године утврђују се
мере и активности за
спровођење Стратегије
одрживог урбаног развоја
Републике Србије до 2030.
године коју је Влада
усвојила на седници
одржаној 13. јуна 2019.
године. У поглављу 8.
Стратегије предвиђено је да
ће први Акциони план за
спровођење Стратегије
донети Влада и да ће се
Акциони план периодично
ажурирати.
Стратегијом се утврђују
циљеви одрживог развоја
становања у Републици
Србији у смислу
остваривања јавног
интереса, као и мере и
средства за њихово
остваривање. Акционим
планом се оперативно
разрађују мере за
остваривање циљева
дефинисаних у Стратегији и
утврђују активности,
носиоци активности,
средства и динамика за

28/2021

/

улагања у
обнову
националног
фонда зграда,
шифра план.
прописа
2017-513, на
страни 690.
наведеног
документа.
Стратегија
одрживог
урбаног
развоја

/

Да

/

Дa

Крајем децембра
2021. године
Предлог стратегије
је прослеђен на
јавну расправу
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спровођење мера и
активности

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред.
бр.
1.

2.

Назив акта

Правни основ

I
Правилник о полагању стручног
испита у области просторног и
урбанистичког планирања, израде
техничке документације, грађења и
енергетске ефикасности, као и
лиценцама за просторног
планера,урбанисту, архитекту
урбанисту, инжењера, архитекту,
пејзажног архитекту и извођача и
регистрима лиценцираних лица

II
Закон о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“ бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 –
одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13-одлука
УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19-др. закон, 9/20
и 52/21)

Правилник о условима за избор,
начину и поступку избора
чланова комисије за утврђивање
професионалне одговорности

Закон о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“ бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 –

Референтни
документ/НПАА
III
/

/

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
2/21
13. јануар

2/21
13. јануар

По плану
(Да/Не)
V
Не

Не

Образложење
VI
Имајући у виду да су дана 12.
фебруара 2020. године ступиле су
на снагу измене и допуне Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник РС” бр.
72/09, 81/09-исправка, 24/11,
121/12, 42/13–УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14 и 83/18, 31/19,
37/19-др.закон и 9/20) доношење
Правилника о полагању стручног
испита у области просторног и
урбанистичког планирања, израде
техничке документације, грађења
и енергетске ефикасности, као и
лиценцама за просторног планера,
урбанисту, архитекту урбанисту,
инжењера, архитекту, пејзажног
архитекту и извођача и регистрима
лиценцираних лица и Правилник о
условима за избор, начину и
поступку избора чланова Комисије
за утврђивање професионалне
одговорности лиценцираних лица,
као и праву и висини накнаде за
рад у комисији било је неопходно
ради примене измењених одредаба
Закона о планирању и изградњи.
/ Имајући у виду да су дана 12.
фебруара 2020. године ступиле
су на снагу измене и допуне
Закона о планирању и изградњи
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3.

4.

лиценцираних лица, као и праву и
висини накнаде за рад у комисији

одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13-одлука
УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19-др. закон,
9/20 и 52/21)

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
саобраћајној сигнализацији

члан 132. став 5, члан 153.
став 5. и члан 154. став 3.
Закона о безбедности
саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС”,
бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – УС, 55/14, 96/15 –
др. закон, 9/16 – УС,
24/18, 41/18, 41/18 – др.
закон, 87/18, 23/19 и
128/20 – др. закон)
Члана 134. став 8. Закона
о пловидби и лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник РСˮ,
бр. 73/10, 121/12, 18/15,

Правилник о измени Правилника
о условима у погледу здравствене
способности чланова посаде
бродова и других пловила, као и

/

да

14/21

(„Службени гласник РС” бр.
72/09, 81/09-исправка, 24/11,
121/12, 42/13–УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14, 145/14 и
83/18, 31/19, 37/19-др.закон и
9/20) доношење Правилника о
полагању стручног испита у
области просторног и
урбанистичког планирања,
израде техничке документације,
грађења и енергетске
ефикасности, као и лиценцама за
просторног планера, урбанисту,
архитекту урбанисту, инжењера,
архитекту, пејзажног архитекту
и извођача и регистрима
лиценцираних лица и Правилник
о условима за избор, начину и
поступку избора чланова
Комисије за утврђивање
професионалне одговорности
лиценцираних лица, као и праву
и висини накнаде за рад у
комисији било је неопходно ради
примене измењених одредаба
Закона о планирању и изградњи.
/

17.фебруар

/

17/21
26.2.2021.

Не

Правилник је требало донети
због прописивања услова у
погледу здравствене
способности чланова посаде
бродова и других пловила, као и
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условима и начину вршења
здравственог надзора

5.

6.

7.

8.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о програму
стручног оспособљавања и
усавршавања знања, начину
стручног испита и испита за
проверу знања и садржини и
изгледу лиценце за ревизора,
односно проверавача
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
поморским књижицама и
дозволама за укрцавање
Правилник о изменама
правилника о категоризацији
водних путева за пловидбу
пловила за рекреацију

Правилник изменама правилника
о одређивању сидришта

96/15 – др. закон, 92/16,
104/16 – др. закон, 113/17
– др. закон, 41/18, 95/18 –
др. закон, 37/19 – др.
закон, 9/20 и 52/21) и
члана 17. став 4. и члана
24. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РСˮ,
бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)
(члан 95. став 11. Закона о
путевима („Службени
гласник РС”, бр. 41/18 и
95/18 – др. закон)

Члана 84ж став 8. Закона о
поморској пловидби
(„Службени гласник РС”,
бр. 87/11, 104/13 и 18/15)
Члана 11. став 7. Закона о
пловидби и лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник РС”,
бр. 73/10, 121/12, 18/15,
96/15 – др. закон, 92/16,
104/16 – др. закон, 113/17
– др. закон, 41/18, 95/18 –
др. закон, 37/19 – др.
закон, 9/20 и 52/21)
Члана 24. став 6. Закона о
пловидби и лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник РСˮ,
бр. 73/10, 121/12, 18/15,
96/15 – др. закон, 92/16,
104/16 – др. закон, 113/17

условима и начину вршења
здравственог надзора

/

Да

19/21

/

5.март

/

24/21
19.3.2021.

Не

Правилник је требало донети
због прописивања поморске
књижице.

/

38/21
16.4.2021.

Не

Правилник је требало донети
због категоризације водних
путева за пловидбу пловила за
рекреацију

/

96/21
8.10.2021.

Не

Правилник је требало донети
због одређивања сидришта
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9.

Правилник о измени Правилника
о стручном оспособљавању и
усавршавању извршних радника
жичаре за транспорт лица

10.

Правилник са списком српских
стандарда којима су преузети
хармонизовани стандарди који се
примењују у складу са законом
којим се уређују грађевински
производи
Правилник о обавезној садржини
плана обављања пословне
делатности поморске компаније

11.

12.

Правилник о бродарским
књижицама

13.
Правилник о изменама и допунама
Правилника о начину коришћења
тахографа.
14.
Правилник о изменама и допунама
Правилника о подели моторних и
прикључних возила и техничким
условима за возила у саобраћају на
путевима.

– др. закон, 41/18, 95/18 –
др. закон, 37/19 – др.
закон, 9/20 и 52/21)
Члан 29. став 6. Закона о
жичарама за транспорт
лица („Службени гласник
РС”, бр.38/15, 113/17 – др.
закон и 31/19)
Члaн 21. став 2. Зaкoнa o
грaђeвинским
прoизвoдимa („Службeни
глaсник РС”, број 83/18)

Члана 22. став 21. Закона о
трговачком бродарству
(„Службени гласник РС”,
бр. 96/15 и 113/17 – др.
закон)
Члана 136. став 5. Закона
о пловидби и лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник РС”,
бр. 73/10, 121/12, 18/15,
96/15 – др. закон, 92/16,
104/16 – др. закон, 113/17
– др. закон, 41/18, 95/18 –
др. закон, 37/19 – др.
закон, 9/20 и 52/21)
Члан 16. став 15. Закона о
радном времену посаде
возила у друмском превозу
и тахографима ("Службени
гласник РС", бр. 96/15 и
95/18).
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, 101/11, 32/13- одлука
УС, 55/14, 96/15-др.закон,

36/21
9. април

Не

НПАА

37/21
14 април

Не

/

37/21
14. 4. 2021.

Не

Правилник је требало донети
због садржине плана обављања
пословне делатности поморске
компаније

/

56/21
4.6.2021.

Не

Правилник је требало донети
због прописивања бродарских
књижица

/

/

НПАА

59/21
11. јун

64/21
25. јун

Неопходна измена Прилога 2
који се односи на Форму и
садржину уверења о положеном
стручном испиту кандидата за
извршног радника жичаре
Било је потребно донети овај
правилник, јер је у питању
последњи од седам подзаконских
акта утврђених Законом о
грађевинским производима.

Да

/

Да

Правилником је извршено даље
усаглашавање са Директивом
96/53 Европске Уније и доношење
овог прописа је предвиђено
трећом ревизијом Националног
програма за приступање ЕУ 20182021 (НПАА).
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15.

16.

17.

18.

19.

Правилник о звањима чланова
посаде бродова унутрашње
пловидбе

Правилник о радионицама за
тахографе.

Правилник са списком српских
стандарда којима су преузети
хармонизовани стандарди који се
примењују у складу са законом
којим се уређују грађевински
производи и списком донетих
српских докумената за
оцењивање
Правилник о хомологацији

Правилник о изменама и допунама
Правилника о условима које мора
да испуњава правно лице које врши
професионално оспособљавање
возача

9/16- одлука УС, 24/18,
41/18, 41/18-др.закон, 87/18,
23/19 и 128/20 -др закон)
Члана 132. став 9. Закона
о пловидби и лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник РС”,
бр. 73/10, 121/12, 18/15,
96/15 – др. закон, 92/16,
104/16 – др. закон, 113/17
– др. закон, 41/18, 95/18 –
др. закон, 37/19 – др.
закон, 9/20 и 52/21)
Члан 31. став 10, члан 33.
став 9. и члан 42. став 7.
Закона о радном времену
посаде возила у друмском
превозу и тахографима
("Службени гласник РС",
бр. 96/15 и 95/18).
Члaн 21. став 2. Зaкoнa o
грaђeвинским
прoизвoдимa („Службeни
глaсник РС”, број 83/18)

Члан 249. став 6. и 8. и члан
250. став 3. Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима ("Службени
гласник РС", бр. 41/09,
53/10, 101/11, 32/13- одлука
УС, 55/14, 96/15-др.закон,
9/16- одлука УС, 24/18,
41/18, 41/18-др.закон, 87/18,
23/19 и 128/20 -др закон)
Члан 204. став 11. Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима („Службени
гласник РС", бр. 41/09,
53/10, 101/11, 32/13 - УС,
55/14, 96-15 - др. закон, 9/16

НПАА

104/21
5.11.2021.

Не

Правилник је требало донети
због прописивања звања чланова
посаде бродова унутрашње
пловидбе

Да

/
118/21
09. децембар

/

НПАА

/

120/21
10. децембар

Не

129/21
28. децембар
Да

/

Овај правилник је донет јер је у
међувремену донет СДО 15
001:2021 Српски документ за
оцењивање
портландкомпозитних
цемената
са
смањеним садржајем клинкера,
за који се упућивање објављује у
овом правилнику.

/

Да

/

Акт није донет због тога што
Предлог правилника није
достављен од стране Агенције за
безбедност саобраћаја како је
прописао Закон о безбедности
саобраћаја на путевима.
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20.
Правилник о изменама и допунама
Правилника о условима и начину
стицања сертификата о стручној
компетентности и квалификационе
картице возача

21.
Правилник о изменама и допунама
Правилника о условима које мора
да испуњава правно лице које врши
професионално оспособљавање
возача

22.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
условима, садржини и начину
издавања сертификата о
енергетским својствима зграда

- УС, 24/18, 41/18, 41/18 др. закон, 87/18, 23/19 и
128/20 - др. закон)
Члан 203. став 10. Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима („Службени
гласник РС", бр. 41/09,
53/10, 101/11, 32/13 - УС,
55/14, 96-15 - др. закон, 9/16
- УС, 24/18, 41/18, 41/18 др. закон, 87/18, 23/19 и
128/20 - др. закон)
Члан 204. став 11. Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима („Службени
гласник РС", бр. 41/09,
53/10, 101/11, 32/13 - УС,
55/14, 96-15 - др. закон, 9/16
- УС, 24/18, 41/18, 41/18 др. закон, 87/18, 23/19 и
128/20 - др. закон)
Члан 201. став 7. тачка 1)
и члан 4. став 6. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 –
др.закон, 9/20 и 52/21)

/

Да

/

/

Да

/

/

/

ДА

Акт није донет због тога што
Предлог правилника није
достављен од стране Агенције за
безбедност саобраћаја како је
прописао Закон о безбедности
саобраћаја на путевима.

Акт није донет због тога што
Предлог правилника није
достављен од стране Агенције за
безбедност саобраћаја како је
прописао Закон о безбедности
саобраћаја на путевима.
Измена Правилника се у једном
сегменту реализовала кроз
програм подршке РЕЕП Плус, у
сарадњи са ЕБРД експертима.
Услед техничке комплексности и
мултидисциплинарности овог
прописа, консултант је више
пута ревидовао
динамику (промена избора
методологије којом се утврђује
прорачунско-технички аспект).
Консултант је доставио
предлоге финалних верзија
прорачуна и прилоге који чине
саставни део измене прописа.
Техничка радна група разматра
да ли су предложена решења
применљива у РС. Даља разрада
докумената је у току.
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23.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
енергетској ефикасности зграда

Члан 201. став 7. тачка 1)
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“ бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 –
одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13-одлука
УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19 и 9/20)

/

/

ДА

Измена Правилника се у једном
сегменту реализовала кроз
програм подршке РЕЕП Плус, у
сарадњи са ЕБРД експертима.
Услед техничке комплексности и
мултидисциплинарности овог
прописа, консултант је више
пута ревидовао
динамику (промена избора
методологије којом се утврђује
прорачунско-технички аспект).
Консултант је доставио
предлоге финалних верзија
прорачуна и прилоге који чине
саставни део измене прописа.
Техничка радна група разматра
да ли су предложена решења
применљива у РС. Даља разрада
докумената је у току.

24.

Правилник о начину исказивања
перформанси грађевинских
производа у вези са битним
карактеристикама: реакција на
пожар, отпорност на пожар и
понашање при спољашњем
пожару

Члан 21. став 1. Закона о
грађевинским
производима („Службени
гласник РС”, број 83/18)

/

/

Да

25.

Правилник о техничким
захтевима за грађевинскe
производe приликом уградње у
објекат

Члан 21. став 1. Закона о
грађевинским
производима („Службени
гласник РС”, број 83/18)

/

/

Да

У питању је комплексна материја
која поред области грађевинских
производа задире и у област
безбедности од пожара, што је
значајно с тачке гледишта
доказивања да објекат испуњава
други
захтев
за
објекат:
безбедност у случају пожара, што
је утицало на динамику процеса
израде прописа. Предлог прописа
је израђен и послат на мишљења
надлежним органима.
Пре доношења Правилника било
је потребно утврдити обавезну
примену
списка
српских
стандарда којима су преузети
хармонизовани стандарди који се
примењују у складу са Законом о
грађевинским производима, што
је прописано Правилник са
списком
српских
стандарда
којима
су
преузети
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26.

Правилник о техничким
захтевима за челик за армирање
бетона

Члан 21. став 1. и члан 30.
став 5. Зaкoнa o
грaђeвинским
прoизвoдимa („Службeни
глaсник РС”, број 83/18)

/

/

Да

27.

Правилник за бетон и армирани
бетон

Члан 201. став 7. тачка 1б)
Зaкона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09,
81/09 - исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 - УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19 и 37/19 - др. закон)

/

/

Да

28.

Правилник о звучном комфору у
пројектовању и изградњи зграда

Члан 201. став 7. тачка 1а)
Зaкона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09,
81/09 - исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 - УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19 и 37/19 - др. закон)

/

/

Да

29.

Правилник о обавезним
елементима годишњег извештаја
саветника за безбедност у
транспорту опасне робе, изгледу

Члан 37. став 7. Закона о
транспорту опасне робе
(„Сл. гласник РС”, бр.
104/2016, 83/2018, 95/2018

/

Да

хармонизовани стандарди који се
примењују у складу са законом
којим се уређују грађевински
производи и списком донетих
српских
докумената
за
оцењивање.
Пре доношења овог правилника
било је потребно да буде донет
српски стандард prSRPS EN
10080:2022 Бетонски челик Завариви бетонски челик Општи део, а тај поступак је у
току.
Пре
доношења
Правилника
потребно је да Институт за
стандардизацију Србије донесе
ново издање српског стандарда
SRPS U.M1.206:2013 Бетон —
Спецификација,
перформансе,
производња и усаглашеност —
Правила за примену стандарда
SRPS EN 206-1, због чега је
дошло до померања доношења
Правилника. Рад на предлогу
прописа је у току.
Овим правилником уређују се
услови за пројектовање и
извођење објеката у смислу
испуњавања једног од основних
захтева за објекат – заштита од
буке. Материја обухваћена овим
правилником је делом утврђена
Законом о заштити од буке у
животној средини који је донет у
току 2021. године, због чега је
одложено доношење овог
правилника.
Одложено је доношење акта због
измене Закона о транспорту
опасне робе у коме ће бити
избрисана ставка која се односи
на изглед печата саветника,
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печата саветника, као и начин
вођења документације саветника

- др. закон и 10/2019 - др.
закон)

30.

Правилник о условима које
морају да испуњавају правна лица
за вршење обуке за водитеља
јахте и чамца

/

/

Да

31.

Правилник о бродским исправама
и књигама поморских бродова

/

/

Да

Правилник није донет због
обимности материје, у поступку
је доношења

32.

Правилник о начину и поступку
издавања идентификационе карте
поморца

/

/

Да

Правилник није донет због
обимности материје, у поступку
је доношења

33.

Одлукa о изради Стратешке
процене утицаја Просторног
плана подручја посебне намене за
реализацију пројекта „Српскокинески индустријски парк
Михајло Пупинˮ на животну
средину
Одлукa о изради Стратешке
процене утицаја Просторног
плана подручја посебне намене
инфраструктурног коридора
државног пута I реда „Вожд
Карађорђе” на животну средину

Члан 121. став 8. Закона о
поморској пловидби
(„Службени гласник РС”,
бр. 87/11, 104/13
18/15,113/17 - др. закон и
83/18)
Члан 40. став 6. Закона о
поморској пловидби
(„Службени гласник РС”,
бр. 87/11, 104/13
18/15,113/17 - др. закон и
83/18)
Члан 84е став 4. Закона о
поморској пловидби
(„Службени гласник РС”,
бр. 87/11, 104/13
18/15,113/17 - др. закон и
83/18)
На основу члана 9. ст. 1. и
5. Закона о стратешкој
процени утицаја на
животну средину
(„Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10),

/

6/21

Да

/

На основу члана 9. ст. 1. и
5. Закона о стратешкој
процени утицаја на
животну средину
(„Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10),

/

10/21
10.фебруара

Да

/

На основу члана 9. ст. 1. и
5. Закона о стратешкој
процени утицаја на
животну средину
(„Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10),

/

15/20,

Да

/

34.

35.

Одлука о изради Стратешке
процене утицаја Просторног
плана подручја посебне намене
нове луке у Београду на животну
средину

према препоруци Владе да се
избегне употреба печата где је то
могуће.
Правилник није донет због
обимности материје, у поступку
је доношења

29. јануар

24. фебруар
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36.

Одлука о изради Стратешке
процене утицаја Просторног
плана подручја посебне намене
експлоатације злата на истражном
простору „Потај Чука – Тисница”
на животну средину

На основу члана 9. ст. 1. и
5. Закона о стратешкој
процени утицаја на
животну средину
(„Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10),

/

49/21
14.мај

Не

Ради се на иницијативу '' Avala
Resources'' d.o.o

37.

Одлуку о изради Стратешке
процене утицаја Просторног
плана подручја посебне намене
Батајничког канализационог
система на животну средину

На основу члана 9. ст. 1. и
5. Закона о стратешкој
процени утицаја на
животну средину
(„Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10),

/

53/21
28.05.

Не

Ради се на основу иницијативе
ЈКП ''Београдски водовод и
канализација''

38.

Одлуку о изради Стратешке
процене утицаја Просторног
плана подручја инфраструктурног
коридора железничке пруге
Београд – Шид – граница
Хрватске, деоницa Стара Пазова –
Голубинци – Шид и железничке
пруге Инђија–Голубинци на
животну средину
Одлука о изради Стратешке
процене утицаја Просторног
плана подручја посебне намене
разводног гасовода РГ-13
Београд–Ваљево–Лозница са
елементима детаљне регулације
на животну средину
Одлука о изради Стратешке
процене утицаја Просторног
плана подручја посебне намене
инфраструктурног коридора брзе
саобраћајнице IБ реда од
Крагујевца до везе са државним
путем IA реда А5 (Е-761) у
Мрчајевцима на животну средину

На основу члана 9. ст. 1. и
5. Закона о стратешкој
процени утицаја на
животну средину
(„Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10),

/

62/21
29. мај

Не

Ради се на основу иницијативе
''Инфраструјтуре железнице''

На основу члана 9. ст. 1. и
5. Закона о стратешкој
процени утицаја на
животну средину
(„Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10),

/

72/21

Не

Ради се на иницијативу ЈП
„Србијагас”.

На основу члана 9. ст. 1. и
5. Закона о стратешкој
процени утицаја на
животну средину
(„Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10),

/

39.

40.

16. јуна

99/20

Да

/

22.октобра
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Одлука о изради Стратешке
процене утицаја Просторног
плана подручја посебне намене
инфраструктурног коридора
брзих саобраћајница IБ реда на
правцима Голубац – Доњи
Милановац – Брза Паланка и
Кладово – Неготин на животну
средину
Одлука о неприступању изради
стратешке процене утицаја
измена и допуна Просторног
плана подручја посебне намене
државног пута IБ реда број 27
Лозница–Ваљево–Лазаревац,
деоница Иверак–Лајковац (веза са
аутопутем Е-763 Београд – Јужни
Јадран, деоница Београд–Пожега)
на животну средину
Одлука о изради Стратешке
процене утицаја Просторног
плана подручја посебне намене
соларних фотонапонских
електрана на територији града
Зајечара и општине Неготин на
животну средину

На основу члана 9. ст. 1. и
5. Закона о стратешкој
процени утицаја на
животну средину
(„Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10),

/

На основу члана 9. ст. 3, 4.
и 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на
животну средину
(„Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10)

/

На основу члана 9. ст. 3, 4.
и 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на
животну средину
(„Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10)

/

118/21
9.12

Не

Ради се на иницијативу UGT
Renewables LLC, Miami, Florida

44.

Одлука о изради Стратешке
процене утицаја Просторног
плана подручја посебне намене
соларних фотонапонских
електрана на територији града
Лесковца и општине Лебане на
животну средину

На основу члана 9. ст. 3, 4.
и 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на
животну средину
(„Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10)

/

118/21
9.12

Не

Ради се на иницијативу UGT
Renewables LLC, Miami, Florida

45.

Одлука о изради Стратешке
процене утицаја Просторног
плана подручја посебне намене
слива акумулације „Гружа”

На основу члана 9. ст. 3, 4.
и 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на
животну средину
(„Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10)

/

119/21
10.12

Да

41.

42.

43.

106/20

Не

Ради се на иницијативу ''ЈП
Путеви'' Србије

Не

Ради се на иницијативу ''ЈП
Путеви'' Србије

28. јул

107/21
12.11.

/
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Одлука о изради Стратешке
процене утицаја Просторног
плана подручја посебне намене
слива акумулације „Боговина”

На основу члана 9. ст. 3, 4.
и 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на
животну средину
(„Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10)

/

47.

Коефицијент за израчунавање
висине месечне закупнине за
коришћење стана у својини
грађана, задужбина и фондација

/

48.

Коефицијент за израчунавање
висине месечне закупнине за
коришћење стана у својини
грађана, задужбина и фондација

49.

Одлука о изради просторног
плана подручја посебне намене
инфраструктурног коридора
пруге Београд - Ниш - Прешево Државна граница, деоница Ресник
- Велика Плана – Ниш

Члан 52. [с7] став 6.
Зaкона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09,
81/09 - исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 -УС, 98/13 -УС,
132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19 др. закон и
9/20).
Члан 52. [с7] став 6.
Зaкона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09,
81/09 - исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 -УС, 98/13 -УС,
132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19 др. закон и
9/20).
Члан 46. ст. 1. и 5. Закона
о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 - УС,
50/13 – УС и 98/13 - УС,
132/14, 145/14, 83/18,
31/19 и 37/19-др.закон и
9/20) и члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 - УС, 72/12,
7/14 – УС и 44/14)

46.

Да

/

21/21
12. 03. 2021

Не

/

/

90/21
17. 12. 2021

Не

/

Израдом
просторног плана
створиће се
одговарајући
плански основ у
смислу директног
спровођења, даље
израде техничке
документације,
као и прибављање
одговарајућих
дозвола у складу
са законом

62/22

ППРС

Да

125/21
17,12.
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50.

Одлука о изради Регионалног
просторног плана златиборске и
моравичке области

Члан. 46. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 - УС,
50/13 – УС и 98/13 - УС,
132/14, 145/14, 83/18,
31/19 и 37/19-др.закон и
9/20 ); члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 - УС, 72/12,
7/14 – УС и 44/14.

Циљ доношења
Просторног плана
је утврђивање
дугорочне
концепције
развоја,
организације,
уређења, заштите
и коришћења
подручја
Просторног
плана;
рационално
коришћење и
очување
пољопривредног
земљишта,
водних и осталих
природних
ресурса; развој,
изградња и
реконструкција
инфраструктурни
х система и
објеката јавних
служби; развој
мреже насеља;
развој и
размештај
секундарних и
терцијарних
делатности на
планском
подручју;
обезбеђење
саобраћајне,
економске,
социјалне и
других облика
интеграције
планског подручја
и ширег
окружења;
заштита и
унапређење

/

ППРС

Да
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животне средине,
заштита
природних и
непокретних
културних добара
и заштита
биодиверзитета.

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Назив
Резултат

Ред.
бр.

1.

Финансирање
шифра извора
финансирања

I
Уређење и надзор у области
саобраћаја

II
Пројектне активности су у току
иу
складу са планом рада

III
01

66.775.783.794,9

06

2.349.107,40

15

1.455.048,00

56

342.455.465,44

01
1. ПА. 1

1. ПА. 2
1. ПА. 3

Износ
остварења/
извршења

Друмски транспорт, путеви
и безбедност саобраћаја

Железнички и интермодални
саобраћај
Водни саобраћај

Утврђени годишњи планови
расподеле дозвола за превоз ствари;
ефикасна администрација дозвола;
усаглашени редови вожње
у међумесном и међународном
превозу путника и ефикасан и
ефективан начин администрације и
опслуге клијената
у систему
Наставак реализације пројеката
железничке инфраструктуре
Развијање у напређење безбедности
пловидбе на унутрашњим водама

01

61.686.000,00
40.535.981.166,32

Референтни
документ

IV
/

По
план
у
(Да/
Не)

Образложење

V
Да

VI
/

/

/

Да

01

18.782.966.470,65

/

Да

/

01

68.000.124,21

/

Да

/
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1. ПА. 4

1. ПА. 5

1. ПА. 6

1. ПА. 7

Ваздушни саобраћај

Администрација и
управљање

Утврђивање техничке
способности пловних и
плутајућих објеката за
пловидбу и експлоатацију

Одржавање водних путева

Допринос на уређењу ваздушног
саобраћаја
у смислу безбедности,
обезбеђивања, ефикасности и
повећаног укупног квалитета услуга
целокупног система у најбољем
интересу привреде Р
Републике Србије
Реализација програмских активности је
текла по плану

Није било хаварија изазваних
техничком несиправношћу пловних и
плутајућих
објеката у 2021. години

Дирекција је вршила одржавање
водних
пута у Републици Србији на којима
важе међународни и међудржавни
режими
пловидбе (Дунав, Сава и Тиса),ИПА
2013-Пројекат „ Хидротехнички и
багерски
радови радови на 6 критичних сектора
на реци Дунав од Бачке Паланке до
Београда и Надзор и еколошки
мониторинг над хидроттехничким
радовима“ у укупној
дужини од 963 км. Извршена су
редовна хидрографска мерења, одржан
је система обележавања водних путева,
функционалност речних
информационих
сервиса је одржана током целе године,

01

4.165.168.064,01

/

/

Да

01

468.193.946,25

06

0,00 RSD

15

1.455.048,00

01

61.686.000,00

01

/

187.573.000

Законом о
пловидби и
лукама на
унутршњим
водама и
Закон о
изменама и
допунама
Закона о
буџету
Републике
Србије за
2021. годину

/
Да

Да

Закон о
пловидби и
лукама на
унутрашњим
водама

Програмска активност је
извршавана у складу са
законским делокругом
рада Управе и додељеним
средствима Законом о
изменама и допунама закона
Закона о буџету РС за 2021.
Годину.

/

Да

610

1. ПА. 8

1. ПК. 1

7052 - Транснационални
програм Дунав 2014-2020

7074 - ИПА 2018Демократија и управљање

публиковане су нове електронске
пловидбене карта у Inland ECID 2.3
стандарду, и вршено је публиковање
динамичких, часовно ажурираних
информација о водним путевима и
пловидбеним условима кроз
Пловидбени
билтен.
Спроводи се трогодишњи програм
активности.

Пројекат подразумева два уговора:
уговор
о набавци опреме и уговор о услугама.

01

01
56

1.150.533,77

Уговор о
партнерству
за
спровођење
пројекта у
оквиру
Транснацион
алног
програма
„Дунав“, са
Републиком
Словенијом;
Изјава о
претходном
финансирању
и изјава о
обезбеђивањ
у
суфинансира
ња за
пројектне
партнере
према
Транснацион
алном
програму
„Дунав“.
0,00 RSD
Закон о
радном
времену
0,00 RSD
посаде
возила у
друмском
превозу и
тахографим
а

Да

Да

/

Рок за потписивање оба
уговора је април 2022.
године али се каснило у
односу на план МГСИ у
изради тендерске
документације због
новонасталих околности и
пандемије.

611

1. ПК. 2

7060 - ИПА 2015
Саобраћај

Програм се реализује кроз два
инфраструктурна пројекта
(интермодални терминал и железнички
пројекат).
Радови су у току.

1.ПК. 3

01
56

06
4001 - Стратегија ЕУ за
Јадранско-јонски регион

Спроводи се трогодишњи програм
активности.

39.455.986,04 RSD
Стратегија
развоја
294.323.370,82 RSD
железничко
г, друмског,
водног,
ваздушног и
интермодал
ног
транспорта
у Републици
Србији од
2008. до
2015.
године
2.349.107,40 RSD
Уговор о
одабиру
једног
тематског
експерта
ангажованог
на пуно
радно време
ради
подршке
администра
цији Р
Србије у
примени
Стратегије
Европске
уније за
Јадранскојонски
регион
(EUSAIR),
пре свега
именованом
координато
ру другог
стуба –
Повезивање
региона,
под-област:
Транспорт

Уговор о надзору за
железнички пројекат није
закључен.

Да

/

Да

612

1. ПК. 4

1.ПК. 5

7024 - ИПА 2014 - Сектор
подршке запошљавању
младих и активној
инклузији

7011 - ИПА 2013 Друштвени развој

1.ПК. 6

4002 - ИПА 2016 Подршка
видљивости ЕУ помоћи

1.ПК. 7

ИПА 2013 – Пројекат
''Хидротехнички и багерски
радови радови на 6
критичних сектора на реци
Дунав од Бачке Паланке до
Београда и Надзор и
еколошки мониторинг над
хидроттехничким радовима
(Крајњи прималац је
Дирекција за водне путеве
Пловпут)
7081 –
ИПА 2020
Демократија и управљање

1. ПК. 8

Пројекат побољшања социоекономских
услова живота ромске популације
је завршен.

Пројекат је завршен и спроводиo се
кроз пројекат грант шеме.

01
56

01
56

Пројекат за побољшан приступ
особама са инвалидитетом у јавним
објектима је у току.

01

Пројекат се реализује у складу са
планираном динамиком.

01

5.364.841,07 RSD
Стратегија
за социјално
48.132.094,62 RSD
укључивање
Рома и
Ромкиња за
период од
2016. до
2025.
године
0,00 RSD
Стратегија
за социјално
0,00 RSD
укључивање
Рома и
Ромкиња за
период од
2016. до
2025.
године
10.459.195,48 RSD
Закон о
планирању
и изградњи
78.828.000 RSD
379.931.000 RSD

56

Спровођење надзора над радовима на
рехабилитацији пруге.

01
56

Стратегија
развоја
водног
саобраћа за
период
2015-2025

0,00 RSD
Стратегија
развоја
0,00 RSD
железничко
г, друмског,
водног,
ваздушног и
интермодал
ног
транспорта
у Републици
Србији од
2008. до

Да

Да

/

Преостало је задње
плаћање за грант уговор у
Прокупљу а што није
остварено у 2021..

Да

/

Да

/

Да

Делегација ЕУ у
Београду је
поништила резултат
прве евалуације за
доделу уговора о
надзору, тако да је
друга тендерска
процедура за доделу
уговора о надрзору
при крају.
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Уређење и надзор у области
планирања и изградње

2.
2. ПА.1
2. ПА.2
2. ПА.3

2. ПА.4
2. ПА.5
2. ПК.1

Подршка изради просторних и
урбанистичких
планова
Издавање дозвола и
других управних и
вануправних аката
Припрема и спровођење мера
стамбене и архитектонске
политике и унапређење
комуналних делатности,
енергетске ефикасности и
грађевинских производа

/
Усвојене Уредбе и Одлуке предвиђене
планом рада Владе.
/

01

285.791.309,47 RSD

/

Да

/

01

129.804.566,14 RSD

/

Да

/

Да

/

Да

/

Да

/

Послови спровођења
/
обједињене процедуре и
озакоњење
Регулаторне делатности, уређење /
грађевинског земљишта и
легализација
Пројекат урбане обнове
-завршени радови 1. фазе
стамбеног блока у Краљеву, -спроведена јавна набавка 2. фазе
оштећеног земљотресом
радова
Завршетак изградње 4 стамбена
објекта

01

39.323.840,64 RSD
Закон о
становању и
одржавању
зграда
Акциони
план за
Поглавље
23
35.860.007,39 RSD
/

01

49.892.033,77 RSD

01

0,00 RSD Оквирни
споразум о
23.554.579,41 RSD зајму LD
1830 (2014.)
између
банке за
развој
Савета
Европе и
Републике
Србије
1.000.000,00 RSD
/

Реализација
инфраструктурних
пројеката од значаја за
Републику Србију

Унапређење транспортне и
инфраструктурне опремљености
Републике Србије ради
побољшања квалитета живота и
укупног eкономског развоја

11

01

64.570.011.628,1
4 RSD

10

11.396.528.324,8
2 RSD
97.307.621.105,3
8 RSD

11

/

23.554.579,41 RSD

01

01

Да

11

Урађен Предлог националне
стамбене стратегије;
Започета израда Смерница о
заштити од/приликом принудних
исељења услед развоја у складу са
Законом о становању и одржавању
зграда

Стратегија и урбани развој
3.

01

2015.
године
541.671.757,41 RSD
/

/

/

Да

Реализација је у току
вишегодишњи пројекат

Да
Да

/
/
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06
3. ПА. 1

5039 - Имплементација
система хидро-метео
станица и система
надзора клиренса мостова

Тендерски поступак је у току

5040 - Успостављање
VTS и VHF радиотелефонског система на
унутрашњим водним
путевима Републике
Србије

Тендерски поступак за
имплементацију система је у току.
Надзор је изабран.

01

5042 - Вађење потонуле
немачке флоте из Другог
светског рата из Дунава
код Прахова

Тендерски поступак за надзор је у
току

01

3. ПА. 4

5057 - Проширење
капацитета Луке Богојево

Тендерски поступак за надзор је у
току

01

3. ПА.5

5058 - Проширење
капацитета Луке Прахово

У мају се очекују тендери за радове
и надзор.

01

3. ПА.6

5059 - Адаптација
бродске преводнице у
саставу ХЕПС „Ђердап 2”

У марту 2022. године је потписан
уговор за радове а тендерски
поступак за надзор је у току.

01

3.ПА.2

3. ПА.3

01

11

11

11

06
11

502.132.702,97
RSD
0,00 RSD
Финансијски
уговор за развој
речне транспортне
инфраструктуре,С
0,00 RSD
тратегија развоја
водног саобраћаја
у РС
21.998.199,51 RSD
Финансијски
уговор за развој
0,00 RSD
речне транспортне
инфраструктуре,С
тратегија развоја
водног саобраћаја
у РС
24.000.000,00 RSD
Финансијски
уговор за развој
105.749.743,14
речне
транспортне
RSD
инфраструктуре,С
тратегија развоја
водног саобраћаја
у РС
42.124.528,48 RSD
Финансијски
уговор за развој
речне транспортне
инфраструктуре,С
тратегија развоја
водног саобраћаја
РС
16.284.351,74 RSD
Финансијски
уговор за развој
речне транспортне
инфраструктуре,С
тратегија развоја
водног саобраћаја
РС
0,00 RSD
Финансијски
уговор за развој
речне транспортне
инфраструктуре,С
0,00 RSD
тратегија развоја
0,00 RSD
водног саобраћаја
РС , Споразум о

Да

Тендерски
поступак је
у току

Да

/

Да

/

Да

/

Да

/

Да

/
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3. ПА. 7

3. ПА. 8

5056 - Проширење
капацитета Луке Сремска
Митровица

Израда тендерске документације је
у току.

01

507.592,80 RSD

11

0,00 RSD

5026 - Програм
водоснабдевања и
пречишћавања отпадних
вода у општинама средње
величине у Србији,
Програм III и зелени
градови

Завршена је изградња постројења за
пречишћавање отпадних вода у
Крушевцу (90.000 еквивалент
становника), и у Врању (70.000
еквивалент становника), надградња
пречистача отпадних вода у
Суботици, изградња канализационе
црпне станице на Палићу, изградња
канализационих колектора и мреже:
у Крушевцу-64 км, Врању-30 км и
у Суботици 22 км. Завршена
изградња 2 бунара и замена 9,7 км
магистралних цевовода и 10км
водоводне мреже за
водоснабдевање у Параћину; у
Књажевцу је извршена
реконструкција 4,7 км магистралног
цевовода и у току је реконструкција
секундарне водоводне мреже; у у
Врбасу је изграђено 5 бунара, 14км
магистралног цевовода за 2 насеља,
и у току је изградња постројења за
пречишћавање воде за пиће и
резервоара; у Кикинди је у току
изградња постројења за
пречишћавање воде за пиће по

11

0,00 RSD

додели
бесповратних
средстава у
оквиру
Инструмента за
повезивање
Европе
(Connecting Europe
Facility) - сектор
транспорта, бр.
INEA/CEF/TRAN/
M2019/2113344 ,
Финансијски
уговор за развој
речне транспортне
инфраструктуре,С
тратегија развоја
водног саобраћаја
РС
Стратегија
управљања водама
РС до 2034.
године и
Средњерочни
план за
транспозицију ЕУ
директива 91/271/
ЕЕЦ, 2000/60/ЕЦ
, 2008/105/ЕЦ,
2006/118/ЕЦ,
98/83/ЕЦ

Да

/

Да

Остварено
извршење
у
2021.годин
и је
1.424.366.5
26 РСД по
извору
11.Законом
о
потврђива
њу уговора
о зајму
Програма
водоснабде
вања и
канализаци
је је
одређено
да средства
зајма
намењена
за
инвестициј
еу
комуналну
616

ФИДИК моделу уговора који
укључује пројектовање и изградњу
и 13.12.2021. године је добијена
грађевинска дозвола, почетак
изграње је планиран за почетак
2022. године.

3.
ПА.9

5047 - Програм
интегрисаног управљања
чврстим отпадом у
Србији

Припремна фаза Програм се
спроводи у региону Врања
и региону Крушевца, дефинисања
инвестиционих мера за проширења
објеката за складиштење (депонија),
дефинисање објеката и опреме за
сакупљање, трансфер и раздвајање

01

0,00 RSD

Страгегија
управљања
отпадом и
средњерочним
планом за
транспозицију ЕУ
директива

Да

инфрструк
туру не иду
преко
рачуна
министарст
ва, већ да
се
проследе
као робни
кредит
директно
крајњим
корисници
ма локалним
сампуправа
ма и
њиховим
комунални
м
предузећи
ма за
водоснабде
вање и
канализаци
ју, која су у
обавези да
враћају
кредит о
чему по
Уговору
евиденцију
води
Министарс
тво
финансија
Управа за
трезор.
Уговор о
зајму за
Програм
управљања
чврстим
отпадом је
потписан
617

чврстог комуналног отпада, као и
дефинисање мера за одржив рад
комуналаног предузећа,
покривености трошкова рада из
редовних прихода за планирање и
ефикасно финансијско
управљање.За Врање је завршена
израда идејног решења, а крајем
септембра 2021. године је МГСИ-у
преко ЦЕОПА поднет Захтев за
издавање локацијских услова за
изградњу санитарне депоније а за
Крушевац микролокација је
дефинисана са ЈКП и урбанизмом и
у току је даљи развој идејног
решења

3. ПА.10

5049 - Програм
водоснабдевања и
пречишћања отпадних
вода у општинама средње
величине у Србији VI

Програм се спроводи у Смедереву,
Кикинди, Вршцу, Пожаревцу,
Пироту, Јагодини и Трстенику. У
току је разрада детаља концепта
програма и дефинисања
приоритетних инвестиционих мера
које ће се спроводити. Завршене су
студије изводљивости и у току је
израда пројеката у Јагодини,
Пироту, Пожаревцу и Трстенику

2008/98/ЕЦ,
99/31/ЕЦ,
94/62/ЕЦ.

11

0,00 RSD

11

0,00 RSD

Стратегија
управљања водама
РС до 2034.
године и
Средњерочни
план за
транспозицију ЕУ
директива 91/271/
ЕЕЦ, 2000/60/ЕЦ
, 2008/105/ЕЦ,
2006/118/ЕЦ,
98/83/ЕЦ

са КФВ-ом
11.12.2019.
године, а
средства
могу да се
повлаче
тек након
доношења
Закона о
потврђива
њу уговора
о зајму за
Програм
интегрисан
ог
управљања
чврстим
отпадом и
закључења
свих
уговора
који
произилазе
из Уговора
о зајму
који је
потврђен
30.11.2021.
године.
Да

Уговор о
зајму за
Програм
водоснабд
евања и
пречишћа
вања
отпадних
вода у
општинам
а средње
величине
у Србији
VI је
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3. ПА 11

Изградња постројења за
пречишћавање воде за
пиће у Кикинди

3. ПК.
1

5025 - Изградња
железничке
инфраструктуре и
набавка дизел моторних
возова
АНЕКС 3 Реконструкција и
модернизацијa деонице
Стара Пазова - Нови Сад
Анекс 3.1 Изградња
новог тунела
„Чортановци” (2 x 1,2 km)
и вијадукта (дужине око 3
km)

Влада РС је донела Закључак о
финансирању постројења за
пречишћавање воде за пиће у
Кикинди капацитета 150 л/с до
стандарда прописаних важећом
законском регулативом, по ФИДИК
моделу уговора који укључује
пројектовање и изградњу и
13.12.2021. године је добијена
грађевинска дозвола, почетак
изграње је планиран за почетак
2022. године.
Проценат физичке реализације
изведених радова је 100%.
Проценат финансијске реализације
је 100%.
Радови на вијадукту и тунелима су
завршени 25. марта 2021. године.

01

59.941.120,64 RSD

11

7.094.200.704,22
RSD

11

0,00 RSD

Стратегија
управљања водама
РС до 2034.
године и
Средњерочни
план за
транспозицију ЕУ
директива 91/271/
ЕЕЦ, 2000/60/ЕЦ
, 2008/105/ЕЦ,
2006/118/ЕЦ,
98/83/ЕЦ
Национални
програм јавне
железничке
инфраструктуре

Да

потписан
22. 11.
2021.
године
Реализациј
а у току

ДА

/

ДА

Није
птписан
уговор са
извођачем

Проценат физичке реализације
изведених радова је 100%.
Проценат финансијске реализације
је 100%.
Радови на Анексу 3.2 су завршени
током новембра месеца 2021.

Анекс 3.2 Реконструкција
и модернизација отворене
пруге на деоници Стара
Пазова-Нови Сад (укупне
дужине 36,2 km).
3. ПК. 2

5027 - Реконструкција
железничке пруге Ниш Димитровград

Током маја месеца 2021. године
одобрен је инвестициони грант за
финансирање у износу од 34,4
милиона евра. У 2021. години

Национални
програм јавне
железничке
инфраструктуре

619

урађена је нова процењена вредност
пројекта која сада износи 424
милиона евра.
Компонента 1 - реконструкција и
електрификација пруге Сићево Станичење - Димитровград (80
km) - 21. септембра 2021. године
расписан је тендер за избор
извођача радова на овој деоници.
Компонента 2 - изградња и
електрификација једноколосечне
обилазне пруге око Ниша (22 km)
- У току 2021. године израђује се
припрема Пројекта за грађевинску
дозволу са Тендерском
документацијом.
Компонента 3 - Опремање
железничке пруге сигналносигурносним (СС) и телефонскотелекомуникационим уређајима
(ТТ) од Ниша до Димитровграда
(108 km) - У току је израда
Пројекта за грађевинску дозволу за
електротехничку инфраструктуру
комплетне деонице од Ниша до
Димитровграда са Тендерском
документацијом из средстава фонда
WBIF у висини од 1,2 милиона
евра.
Компонента 4 - надзор над
радовима и подршка Јединици за
реализацију пројекта - Дана 16.
јуна 2021. године завршено је
отварање понуда и начињен је
извештај о избору најбоље понуде.
Изабран је најповољнији понуђач
DB Engineering и са њим је
потписан Уговор током децембра
2021. годинеу вредности од 4,14
милиона евра.
3. ПК.
3

5015 - Пројекат мађарско
- српске железнице

Модернизација и реконструкција
мађарско-српске железничке пруге

01

14.622.643.753,28
RSD

Национални
програм јавне

Да

По захтеву
Финансије
620

на територији Републике Србије,
деонице Београд Центар-Стара
Пазова и Нови Сад-Суботицадржавна граница (Келебија).
Проценат физичке реализације
изведених радова је 85,15 %.
Проценат финансијске реализације
је 72,27 %.
За деоницу Београд Центар Стара Пазова: Анекс 2
Комерцијалног уговора потписан је
18.12.2020. године којим је утврђен
правни основ за исплату накнадних
радова које је инвеститор извео.
Анекс 3 Комерцијалног уговора,
чија је укупна вредност
58.934.952,00 долара, потписан је
22.01.2021. године и односи се на
радове који обухватају набавку и
испоруку опреме, уградњу,
тестирање и пуштање у рад
сигнално сигурносних подсистема и
телекомуникационих и
управљачких подсистема на
деоници Стара Пазова – Нови Сад.
Анекс 4 Комерцијалног уговора
потписан је 26. априла 2021.
године, чија је укупна вредност
15.006.332,87 УСД и обухвата обим
накнадних радова према захтеву
Инвеститора и Финансијера, као и
за продужење рока за завршетак
радова према захтеву Извођача.
Анекс 5 Комерцијалног уговора
потписан је 3. септембра 2021.
године, чија је укупна вредност
6.663.585,60 УСД. Предмет Анекса
5 је обим радова, набавка опреме,
као и остале услуге за потребе
динамичког испитивања по
завршетку изградње пруге, за
деоницу Београд Центар – Стара
Пазова и Стара Пазова – Нови Сад.
Анекс 6 Комерцијалног уговора
потписан је 23. децембра 2021.
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34.718.941.886,89
RSD

железничке
инфраструктуре

ра и
Инвестито
ра, као и
одлуком
Инжењера
број
HSL1/ORIZS/21-1229 од 17.
децембра
2021.
године у
складу са
Комерција
лним
уговором
рок за
завршетак
радова
продужен
је до 01.
марта 2022.
године, а
пуштање у
саобраћај
се очекује
од 15.
марта 2022.
године.

621

године, чија је укупна вредност
25.311.263,42 УСД и односи се на
накнадне радове на деоници пруге
Београд Центар-Стара Пазова и
Стара Пазова-Нови Сад, по захтеву
Финансијера и Инвеститора, као и
одлуком Инжењера број HSL1/ORIZS/21-12-29 од 17. децембра 2021.
године у складу са Комерцијалним
уговором.
Деоница Нови Сад - Суботица –
држ. граница (Келебија)
Проценат физичке реализације
изведених радова је 0%.
Проценат финансијске реализације
је 25%.
Анекс 1. Комерцијалног уговора са
табелом цена, потписан 25. јуна
2021. године.
Израђен је Пројекат за грађевинску
дозволу (израдио га је Кинески
извођач) у мају 2021. године,
добијена Грађевинска дозвола 26.
новембра 2021. године, а за
Пројекат рушења подвожњака у
Кисачкој улици радови су почели 3.
октобра 2021. године.
Радови су почели 22. новембра
2021. године, и Извођач ће се фазно
уводити на градилиште.
3. ПК.4

5046 - Реализација
пројеката железничке
инфраструктуре
1.Радови на изградњи
електротехничке
инфраструктуре на
деоници Стара Пазова –
Нови Сад

Анекс 3 Комерцијалног уговора за
деоницу Београд Центар - Стара
Пазова, потписан је 22.01.2021.
године за ове радове у износу од
58.934.952,00 УСД са кинеским
извођачем JV CRIC-CCCC и
финансира се из буџета Републике
Србије.
Проценат физичке реализације
изведених радова је 66,41%.
Проценат финансијске реализације
је 66,41%.

11

4.390.515.202,98
RSD

Национални
програм јавне
железничке
инфраструктуре

Да

/

622

1.Пројекат изградње
Јединственог
диспечерског центра за
управљање саобраћајем
возова у Републици
Србији

3. Израда пројектнотехничке документације
за реконструкцију и
модернизацију пруге
Ваљево – Врбница –
државна граница

3. ПК. 5

5063 - Реконструкција и
модернизација
железничке пруге
Суботица - Сегедин

Предложена је подела сегмената
локацијских услова на више група Фаза I (Београдски чвор и Макиш) и
Фаза II са поддеоницама.
Прва фаза има 8 деоница, а друга
фаза 10 деоница на територији РС и
једну на територији БИХ.
Прва фаза: прибављени локацијски
услови за свих 8 деоница.
Друга
фаза:
за
9
деоница
прибављени локацијски услови, док
је за 1 прибављање у току.
Измена бр. 1 Анекса 3.1 потписана је
08. марта 2021. године од стране
„Инфраструктура
железнице
Србије“
а.д.
и
„РЖД
Интернатионал“ д.о.о.
Закључком Владе 05 Број 3404815/2021 од 27. маја 2021. године
Пројекат
реконструкције
и
модернизације железничке пруге
Ваљево-Врбница-државна граница(Бијело Поље) је проглашен
пројектом од посебног значаја за
Републику Србију.
Дана 21. јануара 2021. године
Влада је донела Одлуку о
образовању Радне групе за
спровођење поступка избора
стратешког партнера, а дана
25.03.2021. године Влада је
усвојила Уредбу о критеријумима и
начину избора стратешког
партнера. Одлуком Владе
Републике Србије 05 број 3405227/2021-2, дана 12. јуна 2021.
године потписан је Уговор о
реконструкцији и модернизацији
железничке пруге Суботица –
Хоргош – граница са Мађарском.
Уговор о пружању услуге

01
10

2.525.507.533,39
RSD
2.333.362.045,80
RSD

Национални
програм јавне
железничке
инфраструктуре

Да

/

623

надзорног органа – стручни надзор
(Инжењер) закључен је дана 27.
септембра 2021. године са Project
Biro Utiber d.o.o. у износу од
323.900.000,00 без ПДВ-а. Извођач
је званично уведен у посед 10.
септембра 2021. године.
Проценат физичке реализације
изведених радова је 35%.
Проценат финансијске реализације
је 22,88%.
3. ПК. 6

5038 - Адаптација
бродске преводнице у
саставу ХЕПС „Ђердап 1”

Пројекат је успешно реализован у
јулу 2021. године

01
06
11

3. ПК.7

3. ПК. 8

3. ПК. 9

5041 - Проширење
капацитета терминала за
расуте и генералне терете
Луке Смедерево
5050 - Изградња
аутопута Ниш-Мердаре,
деоница: Ниш-Плочник
5029 - Реконструкција
старог моста на
граничном прелазу
Љубовија - Братунац

/

975.824.690,09
RSD
502.132.702,97
RSD
445.945.898,04
RSD

01

0,00 RSD

11

0,00 RSD

-израђена планаска докуметација
- израда техничке документације у
току

11

265.563.819,75
RSD

-израда пројектно техничке
документације
-прибављање грађевинских
дозвола

01

0,00 RSD

Финансијски
уговор за развој
речне транспортне
инфраструктуре,С
тратегија развоја
водног саобраћаја
у РС, Споразум о
додели
бесповратних
средстава у
оквиру
Инструмента за
повезивање
Европе
(Connecting Europe
Facility) - сектор
транспорта
/

Да

/

Да

Одложен
пројекат

/

Да

Споразум између
Владе Републике
Србије и Савета
министара Босне и
Херцеговине о
одржавању и
реконструкцији

Да

Реализациј
а је у току
вишегодиш
њи
пројекат
Реализациј
а у току

624

3. ПК. 10

5030 - Реконструкција
моста на граничном
прелазу - Каракај
(Зворник)

- спроведена је јавна набавка за
избор извођача радова на
реконструкцији моста, која је
обустављена због неиспуњавања
услова потенцијалног извођача

01

0,00 RSD

3. ПК. 11

5031 - Реконструкција
моста краља Александра
на Дрини
5032 - Реконструкција
моста на граничном
прелазу - Шепак

-завршени радови и мост пуштен
у саобраћај

01

0,00 RSD

- спроведена је јавна набавка за
избор извођача радова на
реконструкцији моста, која је
обустављена због неиспуњавања
услова потенцијалног извођача

01

0,00 RSD

5033 - Реконструкција
моста на граничном
прелазу - Скелани
(Бајина Башта)

-прелимнарни преглед за
отпочињање радова
-израда пројектно техничке
докуемнтације

01

0,00 RSD

3. ПК. 12

3. ПК. 13

путних
међудржавних
мостова између
Републике Србије
и Босне и
Херцеговине
Споразум између
Владе Републике
Србије и Савета
министара Босне и
Херцеговине о
одржавању и
реконструкцији
путних
међудржавних
мостова између
Републике Србије
и Босне и
Херцеговине
/
Споразум између
Владе Републике
Србије и Савета
министара Босне и
Херцеговине о
одржавању и
реконструкцији
путних
међудржавних
мостова између
Републике Србије
и Босне и
Херцеговине
Споразум између
Владе Републике
Србије и Савета
министара Босне и
Херцеговине о
одржавању и
реконструкцији
путних
међудржавних
мостова између

Да

Реализациј
а у току

Да

Реализациј
а у току

Да

Реализациј
а у току

Да

Реализациј
а у току

625

Републике Србије
и Босне и
Херцеговине
3. ПК. 14

3. ПК. 15

5034 - Изградња
аутопута Е-763, деоница:
Прељина - Пожега

-извођење радова на изградњи
ауто пута (пуштена деоница од
Прељине до петље Паковраће у
саобраћај)

01

5045 - Изградња
саобраћајнице Рума Шабац - Лозница

-наставак радова на изградњи
моста преко Саве
- израда техничке документације
- радови на експропријацији
земљишта
-изведени радови на изградњи
саобраћајнице

01

-радови на изградњи у току

3 ПК.16

5002 - М 1.11
Крагујевац-Баточина

3. ПК. 17

5019 - Изградња
београдске обилазнице
на аутопуту E-70/E-75,
деоница: Мост преко
реке Саве код
Остружнице-Бубањ
Поток (сектори 4, 5 и 6)
5035 - Изградња
аутопута Е-761, деоница:
Појате - Прељина

3. ПК. 18

3. ПК. 19

5061 - Реконструкција и
доградња граничног
прелаза Хоргош

3. ПК. 20

5044 - Реконструкција
државног пута IIа реда,
број 203, Нови Пазар Тутин

11

1.760.129.897,84
RSD
6.311.218.486,86
RSD

Да

/

Реализациј
а је у току,
вишегодиш
њи
пројекат
Реализациј
а је у току,
вишегодиш
њи
пројекат
Изведени
радову
деоница
пута
пуштена у
саобраћај
Реализациј
а је у току,
вишегодиш
њи
пројекат

3.888.099.158,44
RSD
9.063.166.279,02
RSD

/

Да

01

54.743.682,79 RSD

/

Да

01

1.599.194.057,64
RSD

/

Да

11

6.253.993.713,55
RSD

-извођење радова на изградњи
ауто пута (изводе се радови на
Сектору 1 и 2, радови на
хидротехничком уређењу западне
Мораве, измештању комуналне
инфраструктуре и изградњи
дигиталног коридора)

01

7.505.841.199,23
RSD
24.383.007.488,09
RSD

/

Да

Реализациј
а је у току,
вишегодиш
њи
пројекат

-израђена је техничке
документације идејних пројеката
- окончана набавка и потписан
уговор за израду ПГД-а и
извођење радова
-извођење радова у току (70%
реализације)

01

418.794.544,21
RSD

/

Да

01

6.960.000,00 RSD

11

876.267.850,29
RSD

Реализациј
а је у току,
вишегодиш
њи
пројекат
Реализациј
а је у току,
вишегодиш
њи
пројекат

10

11

Комерцијални
уговор за израду
плана детаљне
регулације,
пројектне

Да

626

3. ПК. 21

3. ПК. 22

3. ПК. 23
3. ПК. 24

3. ПК. 25

документације и
извођење радова
на реконструкцији
државног пута 2А
реда бр.203, Нови
Пазар-Тутин
/

Да

/

Да

11

1.452.126.247,16
RSD
0,00 RSD

5043 - Изградња
аутопута Е-761 БеоградСарајево

- радови на изградњи у току

5066 - Изградња брзе
саобраћајнице, деоница:
Иверак-Лајковац

-радови на изградњи у току

5065 - Изградња
обилазнице око Лознице
5062 - Изградња
аутопута, деоница:
Београд - Зрењанин

-израда техничке документације у
току
-израђена планаска докуметација
- израда техничке документације у
току

01

0,00 RSD

/

Да

01

0,00 RSD

/

Да

5017 - Извођење дела
радова на изградњи
аутопута Е-75, деоница:
ГП Келебија-петља
Суботица Југ

Несметано коришћење изграђене
леве траке Ауто-пута Е-75, деоница
ГП Келебија-петља Суботица Југ,
од Сомборског пута до ГП
Келебија. Пуна дужина пута је 24
км, отворен за саобраћај 27.
децембра 2019.године. 2021. године
су потписана Уговора: за изградњу
Пачирског натпутњака дана
07.06.2021. године и Анекс 1
Уговора дана 24.09.2021. године.
Радови се приводе крају по плану,
рок за завршетак извођења радова је
до 31.01.2022. године.

01

209.968.043,57
RSD

Стратегија развоја
железничког,
друмског, водног,
ваздушног и
интермодалног
транспорта у
Републици Србији
од 2008. до 2015.
године

Да

01
11

01

3.535.865.203,12
RSD
6.485.456.655,72
RSD

Реализациј
а је у току
вишегодиш
њи
пројекат
Реализациј
а је у току
Реализациј
а је у току
Реализациј
а је у току,
вишегодиш
њи
пројекат
Изградња и
несметано
коришћење
леве траке
Ауто-пута
Е-75,
деоница
ГП
Келебијапетља
Суботица
Југ, од
Сомборско
г пута до
ГП
Келебија.
2021.
године су
потписана
два
Уговора: за
изградњу
627

3. ПК. 26

5068 - Набавка возних
средстава за „Србија
Воз” а.д

3. ПК.27

5023 - Рехабилитација
путева и унапређење
безбедности саобраћаја

Дана 8. априла 2021. године
закључен је уговор о набавци три
електромоторне гарнитуре са
швајцарским произвођачем Stadler
Rheintal AG, у вредности од
51.831.000,00 ЕУР (без ПДВ). Први
воз је испоруче 29. октобра 2021.
године. Дана 25. октобра 2021.
године потписан је Анекс 1 уговора
и односи се на измену рока
испоруке другог и трећег воза.
Пројекат се финансира средствима
Републике Србије, Светске банке,
ЕИБ и ЕБРД. Пројекат је укупне
вредности 390 милиона евра и
подразумева рехабилитацију око
1.100 км државне путне мреже.
Пројекат у делу редовних радова
обухвата 40 деоница путева
различите дужине.

01

3.463.291.355,95
RSD

11

3.012.134.721,06
RSD

Национални
програм јавне
железничке
инфраструктуре

/

Не

ДА

Пачирског
натпутњак
а дана
07.06.2021.
године и
Анекс 1
Уговора
дана
24.09.2021.
године.
Радови се
приводе
крају по
плану, рок
за
завршетак
извођења
радова је
до
31.01.2022.
године.
За потребе
брзе пруге
Београд
Центар –
Нови Сад,
предвиђена
је набавка
возова за
брзине до
200 km/h.
/

628

Рекапитулација извршења закључно
са децембром 2021. године:
ЗАВРШЕНИ РАДОВИ :
Хитни радови: санацијa путева
због великих поплава 2014. г.: 11
уговора, 10 деоница, 7 путних
праваца
укупно 192,51 км
Редовни радови: 14 деоница,
укупно 255,421 км
ЗАВРШЕНО УКУПНО: 447,938
км

3. ПК. 28

5055 - Изградња нове
Луке у Београду

3. ПК. 29

5054 - Унапређење
услова за превођење
бродова у оквиру бране
на Тиси код Новог
Бечеја
5003 - Изградња
аутопута Е-763
Обреновац-Љиг

3.ПК. 30

3. ПК.31

3. ПК. 32

5067 - Изградња моста обилазнице око Новог
Сада са приступним
саобраћајницама
5008 - Брза
саобраћајница Iб реда
Нови Сад-Рума

РАДОВИ У ТОКУ:
9 деоница дужине 206,248 км
JАВНЕ НАБАВКЕ У ТОКУ:
за радове на 5 деоница укупне
дужине 87,627 км.
Завршен је рад на Претходној
студији оправданости
а израда
Генералног
пројектта
је
у
току.Уговорена израда Просторног
плана подручја посебне намене,
Студије оправданости са Идејним
пројектом
и
Пројектом
за
грађевинску дозволу.
Крајњи резултат-Подигнут
капацитет за превођење бродова у
оквиру бране на Тиси, омогућено
истовремено превођење више од
једног пловила.
Изведени радови на изградњи
саобраћајнице

-радови на изградњи у току

01

4.586.380,80 RSD

01

48.053.088,00 RSD

01

123.642.125,88
RSD

01

1.080.000,00 RSD

11

0,00 RSD

01

5.518.800,00 RSD

11

0,00 RSD

Финансијски
уговор за развој
речне транспортне
инфраструктуре,С
тратегија развоја
водног саобраћаја
РС

Да

/

Да

Реализација
је у току

Период за
пријаву
недостатака у
гарантном
периоду

/

629

3. ПК. 33

5048 - Изградња
аутопута Е-763, деоница:
Нови Београд-Сурчин

3. ПК. 34

5018 - Изградња
аутопута Е-763, деоница
Сурчин-Обреновац

3. ПК.35

3. ПК.36

3. ПК. 37

3. ПК. 38

3. ПК. 39

5011 - Израда
Генералног пројекта
робно-транспортног
центра и Студије
оправданости, Идејног и
Главног пројекта
контејнерског терминала
у Макишу
5012 - Израда Студије
оправданости са
Идејним пројектом и
Главног пројекта за
денивелацију укрштаја
железничке пруге бр.5
Београд Шид-државна
граница и државног пута
IIb реда број 319 на км
20+993, у Батајници
5013 - Израда Идејног
решења и Главног
пројекта измештања
пута Београд-Сремчица
у Железнику
5022 - Изградња
аутопута Е-80, деонице:
Црвена Река-Чифлик и
Пирот
(исток)-Димитровград и
Паралелни
некомерцијални пут Бела
Паланка - Пирот (Запад)
5064 - Изградња новог
моста преко реке Саве у
Београду

-у току је извођење радова на
основу на под-деоници 1 и 3
- активности на експропријацији
земљишта под-деонице 2
- израда техничке документације
за под-деоницу 2
-вршење техничког прегледа
изведених радова и прибављање
употребне дозволе

Изведени радови на изградњи
саобраћајнице

- израђена планаска докуметација
- израда техничке документације у
току

01

Да

Реализација
је у току,
вишегодиш
њи пројекат

/

Да

Реализација
је у току

/

Да

/

Да

Реализација
је у току
вишегодиш
њи пројекат

4.108.360.037,69
RSD

01

53.398.179,47 RSD

11
01

102.788.604,18
RSD
0,00 RSD

01

2.313.600,00 RSD

01

0,00 RSD

11

2.818.402.178,01
RSD

01

0,00 RSD

11

0,00 RSD

/

/
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3. ПК. 40

Пројекат унапређења
трговине и транспорта
Западног Балкана уз
примену вишефазног
програмског приступа

3. ПК. 41

Подршка реализацији
пројеката и међународна
сарадња
7078 - Превенција и
ублажавање последица
насталих услед болести
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2

3. ПК.
42

Циљ пројекта је смањење трошкова
трговине и унапређење
ефикасности саобраћаја у
Републици Србији

Умањене су последице на аутобуске
превознике настале услед болести
COVID-19 изазване вирусом SARSCoV-2

11

22.849.382,92 RSD

01

106.784.079,25
RSD

01

2.699.043.467,10
RSD

Закон о
потврђивању
Споразума о
зајму (Пројекат
унапређења
трговине и
транспорта
Западног
Балкана уз
примену
вишефазног
програмског
приступа)
између
Републике
Србије и
Међународне
банке за обнову
и развој

Закључак Владе
05 број: 4011279/2021-1 од
11. фебруара
2021. године
којим је усвојен
Програм
распореда и
коришћења
субвенција за
подршку раду
аутобуских
превозника због
потешкоћа у
пословању
проузрокованих
епидемијом
болести COVID19 изазване
вирусом SARSCoV-2

Да

/

Да

/

Не

Умањене су
последице
на
аутобуске
превознике
настале
услед
болести
COVID-19
изазване
вирусом
SARS-CoV2

631

3. ПК.
43

5069 - Пројекат
изградње обилазница и
тунела

Утрошена средства се односе на
уплату аванса у складу са
одредбама комерцијалног уговора,
односно за припремне радове
(организација градилишта, земљани
радови, позајмишта материјала,
постројења итд), и услуге израде
пројектне документације.

01

860.513.412,74
RSD

Комерцијални
уговор о
пројектовању и
извођењу радова
на изградњи
обилазнице око
Горњег
Милановца од
12.11.2021

Не

3. ПК.
44

5070 - Пројекат
изградње комуналне
(канализационе)
инфраструктуре и
инфраструктуре за
одлагање комуналног
чврстог отпада у
Републици Србији

За 16 локација за које су 05.08.2021.
године потписани Релевантни
анекси у табели испод дата је
укупна изграђена дужина
канализационе мреже по
локацијама.

01

11.932.295.952,43
RSD

Не

11

0,00 RSD

Kомерцијални
уговор о
пројектовању
и извођењу
радова на
изградњи
комуналне
(канализационе)
инфраструктуре
у Републици
Србији од
5.2.2021. године
и
Комерцијални
уговор о
пројектовању и
извођењу радова
на изградњи
инфраструктуре
за одлагање
комуналног
чврстог отпада у
Републици
Србији од
5.2.2021. године

Бро
ј
РА

6
10
18
26
29

Г
р
а
д
/
О
п
ш
т
и
н
а
Варва
рин
Кнић
Бања
Врујц
и
Крупа
њ
Лајков
ац

Динамика
Реализације
радова на
изградњ и
канализационе
мреже збир

5,993.95 м
2,207.83 м
3,293.56 м
1,319.20 м
6,193,29 м

У
ребалан
су
буџета
за
Пројека
т
реконст
рукције
и
изградњ
е
државно
г пута 2
А – 177
обилазн
ица око
Горњег
Милано
вца
Пошто су
наведени
уговори
потписани
2021.
године, те
су се тако
након
потписивањ
а истих
стекли
услови за
реализацију
пројеката по
овим
уговорима
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34
37
44
48
51

52

53
57
62

70

74

2. ПК.
45

3. ПК.
46

5071 - Пројекат
сакупљања и
пречишћавања отпадних
вода Централног
канализационог система
Града Београда

Изградња београдског
метроа

Миони
ца
Кучев
о
Сврљи
г
Кладо
во
Лазаре
вац
Велик
и
Црљен
и
Обрен
овац
Врање
Нови
Бечеј
Нови
Сад И
фаза центар
Крагуј
евац И
фаза –
центар

850.47м
2,370 м
641 м
4,488.92 м
9,948.43 м
4,794.90 м
11,539.33 м
3,563.35 м
34,541.81 м
23,896 м

6,491.90 м

Уговорни споразум и Споразум о
сарадњи у вези са реализацијом и
финансирањем истражних и
пројектантских радова потписани
су између Републике Србије, као
Наручиоца, Града Београда, као
Инвеститора и China Machinery
Engineering Corporation, као
извођача у јануару 2020. године.
Почетком 2022. године закључени
су Анекси бр.1 Уговорног
споразума и Споразума о сарадњи,
којима су ближе дефинисани
услови финансирања Пројекта и
потребни истражни и пројектантски
радови. Део техничке
документације већ израђен, док је у
фази израде и остала потребна
техничка документација.
За изградњу београдског метроа у
2021. години добијена су

01

0,00 RSD

11

0,00 RSD

01

4.420.000.000,00
RSD

/

Не

/

Закон о метроу
и градској

Не

Закон о
метроу и
градској

633

1)

2)

3)

3. ПК.
47

Брза саобраћајница Е-75,
петља Пожаревац Голубац

средства од стране МГСИ за
следеће намене:
520.000.000 РСД (уплаћено
30.7.2021. године )финансирање израде Студије
оправданости и Идејног
пројекта за другу фазу линије 1
београдског метроа са студијом
утицаја на животну средину на
деоници од станице Карабурма
(искључиво) до станице
Миријево, као и Студије
оправданости и Идејног
пројекта за линију 2
београдског метроа са студијом
утицаја на животну средину од
станице Бежанија до станице
Миријево
2.100.000.000 РСД ( уплаћено
дана 30.7.2021. и 21.9.2021.
године по 1.050.000.000 РСД )решавање имовинско правних
односа у вези са изградњом
саобраћајних површина,
пратећих инфраструктурних и
других јавних објеката у оквиру
Плана детаљне регулације дела
Макишког поља – ГО Чукарица
и
1.800.000.000 РСД (уплаћено
дана 22.12.2021. године )реализацијa пројекта
припремањe локације за
несметани приступ планираним
садржајима метро система –
извођење радова на изградњи
насипа и колектора 3 и 4 у
оквиру Плана детаљне
регулације дела Макишког
поља

Израђена планаска докуметација
- израда техничке документације у
току

железници од
1.6.2021. године

01

719.620.812,00
RSD

/

железници
донет је
2021.
године, те
су се тако
након
ступања на
снагу овог
закона
стекли
услови за
почетак
реализације
пројекта

Да

Реализација
је у току
вишегодиш
њи пројекат
634

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
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1. Назив органа државне
управе

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

2. Министар

Проф.др Зорана З. Михајловић

3. делокруг

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

На основу члана 8. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 128/20), Министарство рударства
и енергетике обавља послове државне управе који се односе на: рударство; стратегију и политику развоја
рударства; израду биланса минералних сировина; геолошка истраживања која се односе на експлоатацију
минералних сировина; израду програма истражних радова у области основних геолошких истраживања која
се односе на одрживо коришћење ресурса; израду годишњих и средњорочних програма детаљних истражних
радова у области геолошких истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина и
обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма; експлоатацију свих врста
минералних сировина и геолошких ресурса; инспекцијски надзор у области рударства, као и друге послове
одређене законом. Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе који се односе на:
енергетику; енергетску политику и планирање развоја енергетике у области електричне енергије, природног
гаса, нафте и деривата нафте и других енергената; енергетски биланс Републике Србије; нафтну и гасну
привреду; припрему предлога аката о именовању и разрешењу органа управљања, као и других аката која се
односе на рад и пословање јавних предузећа и друштава која обављају делатност производње, дистрибуције и
снабдевања електричном енергијом, природним гасом, односно нафтом и дериватима нафте; стратегију и
политику енергетске безбедности, израду годишњих и средњорочних програма енергетске безбедности и
обезбеђивања материјалних и других услова за реализацију тих програма; обавезне и друге резерве енергената;
безбедан цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника; производњу, дистрибуцију и снабдевање
топлотном енергијом; нуклеарна енергетска постројења чија је намена производња електричне, односно
топлотне енергије, производња, коришћење и одлагање радиоактивних материјала у тим објектима;
рационалну употребу енергије и енергетску ефикасност; обновљиве изворе енергије; заштиту животне
средине, одрживо коришћење водних ресурса и климатске промене у области енергетике; координацију
послова и реализацију инвестиција у енергетику; инспекцијски надзор у области енергетике, као и друге
послове одређене законом. Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе који се
односе на: стратегију и политику развоја природних ресурса; истраживања која се односе на експлоатацију
природних ресурса; израду програма истражних радова у области природних ресурса и обезбеђивање
материјалних и других услова за реализацију тих програма; израду биланса резерви подземних вода,
норматива и стандарда за израду геолошких карата, као и друге послове одређене законом.
Управа за резерву енергената, Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, „Јавно
предузеће „Електропривреда Србије”, Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд,
,,Електрoдистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресевица,
Акционарско друштво „Транснафта”, Панчево; Јавно предузеће „Србијагас”, Нови Сад; Друштво са
ограниченом одговорношћу „Сомбор - Гас” за изградњу гасовода и дистрибуцију природног гаса, Сомбор;
Јавно комунално предузеће „7. октобар”, Нови Кнежевац; Јавно предузеће „Врбас гас” за дистрибуцију
природног гаса, Врбас; Предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса
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„Југоросгаз” а.д., Београд; Јавно комунално предузеће „Други октобар”, Вршац; Акционарско друштво за
пренос и дистрибуцију гаса „Гас-Феромонт” , Стара Пазова; Друштвено предузеће „Нови Сад - Гас” д.о.о за
дистрибуцију природног гаса, одржавање и извођење, Нови Сад; Јавно комунално предузеће „Суботицагас”,
Суботица; Јавно комунално предузеће„Чока” са п.о., Чока; Јавно предузеће за дистрибуцију гаса „Ингас”,
Инђија; Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „Гас Рума”, Рума; Друштво за изградњу и одржавање
гасовода и дистрибуцију гаса „Беогас” а.д. Београд; Јавно предузеће за послове дистрибуције гаса „Ковин гас”, Ковин; Друштво са ограниченом одговорношћу за изградњу и одржавање дистрибутивне мреже „РесаваГас”, Свилајнац; 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; Друштво са ограниченом одговорношћу за дистрибуцију природног гаса „Гас”, Бечеј; Јавно комунално
предузеће „Полет”Пландиште; Јавно комунално предузеће „Стандард”, Ада; Јавно комунално предузеће
„Градитељ” Србобран; Привредно друштвно за производњу и промет „BOSS CONSTRUCTION”, д.о.о. Стари
Трстеник; Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана Шабац”,
Шабац; „SIGAS” д.о.о. Пожега; Јавно комунално предузеће „Београдске електране”, Нови Београд; Привредно
друштво за дистрибуцију гаса „Лозница-гас” д.о.о. у мешовитој својини, Лозница; Акционарско друштво за
изградњу гасовода и дистрибуције гаса „Ужице-гас” а.д. Ужице; VIGASTEL Д.О.О. Београд; CYRUS ENERGY
д.о.о. Београд;

НАРАТИВ
Сектор за електроенергетику
У 2021. години донета је Одлука о изменама и допунама оснивачког акта ОДС ,,ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. којом се врши потпуно усклађивање са Законом о енергетици, односно
обезбеђује независност оператора дистрибутивног система у погледу правне форме, организације и одлучивања. Такође, завршени су преговори са Синдикатом ЈП
,,Електропривреда Србије“ и ,,Електромрежа Србије“ a.д. Београд око Посебног колективног уговора о изменама и допунама посебног колективног уговора за ЈП ,,Елекропривреда
Србије“ и Споразума о продужењу рока важења Посебног колективног уговора како за ЈП ,,Електропривреда Србије“, тако и за предузеће ,,Електромрежа Србије“ а.д.
Поред тога, донет је Закон о изменама и допунама Закона о енергетици којим се доприноси сигурном, квалитетном и поузданом снабдевању електричном енергијом и природним
гасом, уравнотеженом развоју сектора у циљу обезбеђивања потребних количина енергије за задовољавање потреба купаца енергије, подстицању конкурентности на тржишту на
начелима недискриминације, ефективном надзору тржишних делатности и природних монопола (пренос, транспорт, дистрибуција) кроз проширење овлашћења независног
регулаторног тела (Агенције за енергетику) и јачање његове функционалне и финансијске независности, развоју енергетске инфраструктуре и увођењу савремених технологија и
стварања транспарентних, атрактивних и стабилних услова за улагања у изградњу, реконструкцију и модернизацију енергетских објеката, успостављању и функционисање
организованог тржишта електричне енергије и заштити купаца. Такође, овим изменама транспоноваће се у законодавство Републике Србије међународно преузета обавеза
транспоновања европске регулативе из области електричне енергије и природног гаса. Поред наведеног радило се на доношењу подзаконских аката Закона о енергетици па је
донет Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији којим је омогућена имплементација решења из Закона о енергетици.
Такође, радило се на: стварању услова за повезивање тржишта електричне енергије Републике Србије са тржиштима у окружењу, стварању услова за смањење енергетског
сиромаштва стицањем статуса енергетски угроженог купца; праћењу рада електроенергетског система и анализи стања објеката за производњу, пренос и дистрибуцију електричне
енергије, праћењу сигурности снабдевања електричном енергијом и изради Извештаја о сигурности снабдевања и на стварању услова за спровођење праведне транзиције.
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Настављене су активности у погледу праћења реализације и координације послова на реализацији пројеката из области електроенергетике (степен реализације већих капиталних
инвестиција у области електроенергетике приказан је у Табели V Извештаја).
Сектор за електроенергетику је издао 5 енергетскiх дозволa за изградњу производних енергетских објеката.
У 2021. години започета је израда Интегрисаног националног енергетског и климатског плана Републике Србије за 2030. годину са визијом до 2050. године и Стратегије развоја
енергетике Републике Србије до 2040. године са пројекцијама до 2050. године. Започета је и реализација пројекта Дијагностика праведне транзиције за Србију, у оквиру којег ће
бити припремљен Акциони план за праведну транзицију. Припремљен је предлог Енергетског биланса Републике Србије за 2022. годину, као и радне верзије Правилника о
Енергетском билансу.
Сектор за зелену енергију
У извештајном периоду у Сектору за зелену енергију обрађено је укупно 167 захтева, од чега је 125 захтева усвојено, 29 захтева одбијено, 2 захтева су одбачена, 9 поступака је
обустављено и 2 жалбе су одбијене.
Од тога је: обрађено 18 захтева за издавање енергетске дозволе, од тога 11 захтева је одбијено, 1 захтев одбачен, док су 6 захтева решена позитивно. Поред тога обрађено је и
усвојено: 5 захтева за измену решења о стицању статуса повлашћеног произвођача и 7 захтева за измену решења о стицању статуса привременог повлашћеног произвођача.
Обрађен је и одбачен је: 1 захтев за пренос статуса повлашћеног произвођача. Обрађено је укупно 6 захтева за продужење енергетске дозволе, од чега је 3 захтева одбијено и 3
захтева усвојено. Обрађен је и одбијен је: 1 поднет захтев за продужење сагласности за изградњу енергетског објекта. Од 46 обрађених захтева за продужење статуса привременог
повлашћеног произвођача: 36 захтева је усвојено, 1 захтев је одбијен, а 9 поступака је обустављено. Обрађено је укупно 17 захтева за стицање статуса повлашћеног произвођача
од чега је: 16 захтева усвојено, док је 1 захтев одбијен. Затим је обрађено укупно 58 захтева за стицање статуса привременог повлашћеног произвођача, од чега је: 44 захтева
усвојено, 12 захтева одбијено и 2 жалбе одбијене. Tакође, обрађено је 8 захтева за стицање статус произвођача из обновљивих извора енергије, који су усвојени.
Сектор за енергетску ефикасност и топлане
У Односу на План рада Владе за 2021. годину, најбитније активности Одељења за унапређење енергетске ефикасности, одрживи развој и климатске промене у области енергетике
су биле на усвајању Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС”, број 40/21 од 22. априла 2021. године) и подзаконских аката
новог Закона. У 2021. години Министарство је донело 16 подзаконских аката који се тичу имплементације мера политике у области енергетске ефикасности као и доделе
подстицаја за имплементацију тих мера. У августу месецу 2021. године усвојен је Четврти акциони план за енергетску ефикасност Републике Србије за период до 31. децембра
2021. године („Службени гласник РС”, број 86/21), према коме је Република Србија у периоду од 2010. до 2018. године од укупног циља уштеде финалне енергије (за тај период)
остварила 88% од задатог циља (тј. уштеђено је 0,661 Мтое). Што се тиче циља за 2020. годину он је био утврђен у Програм остваривања стратегије развоја енергетике Републике
Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период од 2017. до 2023. године као cap-consumption (максимална дозвољена потрошња енергије) за примарну енергију
у висини од 17,981 милиона toe примарне енергије и 13,103 милиона toe за финалну енергију. Према свим показатељима циљ за 2020. годину је остварен (тачна вредност
реализације финалне и примарне потрошње енергије за 2020. годину биће приказана у Енергетском билансу за 2022. годину). За 2021. годину циљ максимално дозвољене
потрошње енергије је задржан на истом нивоу као за 2020. годину.
У децембру 2020. године спроведен је јавни позив ЈП1/20-21 и избор пројеката за доделу средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама у
ЈЛС. Уговори између Министарства рударства и енергетике и јединица локалне самоуправе и градских општина ( у даљем тексту: ЈЛС) које су добиле средства на основу Решења
о финансирању пројеката унапређења енергетске ефикасности јавних објеката пријављених на јавни позив ЈП 1/20-21 потписани су 19.маја 2021.год. У току је реализација 18
пројеката. У априлу месецу 2021. године покренут је јавни позив за учешће у Националном Програму енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 2/21,
који је био отворен до 21.маја 2021.год. Јуна 2021. донето је Решење о финансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 2/21 на основу
кога су 25. јуна потписани уговори са 67 јединица локалне самоуправе, којима је додељен износ подстицаја у износу од 224.299.536,32 динара.
Почетком септембра расписан је Јавни позив за доделу средстава за финансирање програма енергетске санације породичних кућа, који ће чинити појединачни пројекти енергетске
санације породичних кућа путем уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, које спроводе јединице локалне
самоуправе као и градске општине, а у циљу остваривања уштеде енергије и њеног рационалног коришћења, те смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште. Јавни позив
је био отворен до 1.октобра 2021.год. На јавни позив се пријавило 48 ЈЛС, а 37 је испунило услов за програм. Уговори између Министарства и 37 ЈЛС потписани су 5.новембра
2021.године. Опредељена су средства у износу од 97.601.000,00 динара.

638

На основу Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије послове финансирање и реализације мера и активности на унапређењу енергетске ефикасности
обавља Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности. Влада РС поставила је 26.08.2021. године в.д. директорку Управе за финансирање и подстицање енергетске
ефикасности. Почетком децембра 2021. године у Управи је ангажовано 5 лица путем уговора на пословима финансирања енергетске ефикасности. Управа је преузела активности
финансирања пројеката унапређења енергетске ефикасности јавних објеката и програма енергетске санације који су се финансирали средствима Буџетског фонда у 2021. години.
Током 2021. године одржана је једна обука за енергетске менаџере из области општинске енергетике са 12 полазника и једна обука из области индустријске енергетике са 32
полазника. Формирана је нова Комисија и одржанa су два испита из индустријске енергетике, два испита из општинске енергетике и два испита из енергетике зграда. Лиценцу за
енергетског менаџера индустријске енергетике стекло је 6 лица, општинске енергетике 5 лица и енергетике зграда 5 лица. У 2021. години још 1 обвезник индустријске енергетике
је именовао енергетског менаџера као и 8 обвезника општинске енергетике. 22 обвезника СЕМ из јавног сектора је доставило годишњи извештај о остваривању циљева уштеде
енергије за 2020. годину док су 33 обвезника из сектора привреде за 2020. годину доставили годишњих извештаја, а из сектора услуга стигло је 7 годишњих извештаја.
У складу са препоруком државне ревизорске институције, у оквиру реализације ИПА 2014 пројекта „Техничка помоћ Министарству рударства и енергетике за спровођење новог
закона о енергетици, Националног акционог плана за енергетску ефикасност и Директиве о обновљивим изворима енергије”, средином децембра 2021. године одржана је
радионица за промоцију система енергетског менаџмента у јавном сектору. У оквиру истог пројекта спроведене су и друге промотивне активности у области енергетске
ефикасност које су обухватиле израду и приказивање промотивних видео спотова и радио џинова као и израду промотивних брошура и других промотивних материјала. Осим
тога одржана је обука о енергетској ефикасности за домаре у школама као и 10 бесплатних енергетских прегледа за мала и средња предузећа чији су резултати искоришћени за
промоцију енергетских прегледа код малих и средњих предузећа.
Сектор за нафту и гас
У 2021. години донет је Закон о изменама и допунама Закона о енергетици, те се радило на доношењу подзаконских аката Закона о енергетици, чиме су у потпуности транспоноване
одредбе европских регулатива, а које је, у складу са међународно преузетим обавезама било потребно пренети у наше законодавство. Доношењем и применом ових подзаконских
аката омогућена је имплементација законских решења Закона о енергетици.
У области природног гаса настављене су активности на регионалном повезивању гасоводног система Републике Србије са гасоводним системима суседних земаља. Створени су
услови за почетак рада гасовода „Балкански ток“ и настављене активности на реализацији пројекта гасне интерконекције Република Србија – Република Бугарска. Такође, током
2021. године наставило се са усаглашавањем рада Јавног предузећа „Србијагас” са одредбама Закона о енергетици реализацијом Акционог плана реорганизације ЈП „Србијагас“
Нови Сад који донела је Влада. У области нафте 2021. године настављен је рад на сузбијању сиве економије и заштити потрошача активним спровођењем програма маркирања и
мониторинга квалитета деривата нафте. Влада је продужила закључак о потреби спровођења појачаних активности надлежних државних органа на спречавању обављања
нерегистроване, односно непријављене делатности трговине дериватима нафте на основу којег је вршен координиран инспекцијски надзор надлежних државних органа.
Министарство рударства и енергетике, Сектор за нафту и гас, издало је 38 решења о енергетској дозволи за изградњу енергетских објеката за складиштење нафте, деривата нафте,
биогорива, компримованог природног гаса и утечњеног природног гаса укупног резервоарског простора већег од 10 м3 и енергетских објеката за транспорт природног гаса и
објеката за дистрибуцију природног гаса.
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Министарство рударства и енергетике као координатор Преговарачке групе за енергетику (ПГ15) је припремило акционе планове који су од стране ЕУ одређени као мерила за
отварање преговора, а Влада их је усвојила. Тако испунивши услове за отварање преговора, ПГ15 је приступила изради Преговарачке позиције о приступању Републике Србије
ЕУ за преговарачко поглавље „енергетика“ коју је Министарство рударства и енергетике предложило, а Влада усвојила у јуну. Као резултат предузетих мера и активности у
оквиру процеса приступања у области енергетике, ЕУ је отворила преговоре за Кластер 4. који укључује и преговарачко поглавље о енергетици.
Сектор за инспекцијски надзор
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За инспекцијске послове, година је била веома сложена и изазовна, јер поред организације рада уз примену препоручених и обавезних мера заштите и мера превенције у вези са
заразном болешћу COVID 19, две трећине инспектора је било инфицирано вирусом короне. Такође, ако се узме у обзир да је због поменутих мера, по основу неискоришћених
годишњих одмора у претходном периоду, у овој години изгубљено више од 250 радних дана, може се закључити да је COVID 19 утицао да се само по два наведена основа не
изврши више од 120 инспекцијских надзора. Посебан изазов за организацију рада инспекција је била веома слаба попуна систематизованих радних места инспектора, која се
током године кретала од 30,77% до 33,33%.
Предузимањем бројних мера, радњи и активности од измене организацијске структуре организационих јединица инспекција, преко унапређена знања и вештина инспектора за
функционалне компетенције кроз специјализоване обуке и личног залагања инспектора, па до унапређења планирања инспекцијских надзора и праћења реализације планова, а
поред смањеног броја инспектора и великог броја изгубљених инспектор дана по горе наведеним основама, повећан је број инспекцијских надзора у Сектору за инспекцијски
надзор преко 70%, а број надзора по инспектору за око 90%. Највеће повећање броја инспекцијских надзора је остварено у инспекцији за опрему под притиском (преко 130%) и
електроенергетској инспекцији (преко 120%). Поред повећања броја инспекцијских надзора, по основу утврђених незаконитости, повећан је број поднетих пријава за кажњива
дела против надзираних субјеката за више од три пута. Такође, повећан је број службених саветодавних посета (преко 600%) као облика превентивног деловања инспекције
пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту на лицу места, коју инспекција организује ван инспекцијског надзора. Све инспекције, све надзоре раде 100% у
продукцији еИнспектор. Успостављеном новом организацијом инспекција обезбеђена је територијална покривеност груписањем инспектора по управним окрузима чиме су
задовољени принципи економичности, синергије и ефикасности.
На пољу планирања је направљен посебан помак. За све инспекције, по утврђеној и јединственој методологији, урађени су Стратегијски (вишегодишњи) и Годишњи планови
инспекцијског надзора, Месечни оперативни планови инспекцијског надзора, као и Планови координисаних и заједничких инспекцијских надзора, а плановима је остварено да
се: тежиште деловања усмери на оне активности/субјекте надзора који носе значајан ризик и где постоји значајан јавни интерес; ефикасније управљања ресурсима инспекција;
боље интегришу послови у области инспекцијског надзора и координационих активности; омогући боље праћење активности инспекцијског надзора. Ова година ће бити упамћена
и по томе што је формирана нова републичка инспекција - Енергетска инспекција, за чији рад су испуњени сви услови прописивањем и доношењем потребних аката, попуном
радног места руководиоца и спровођењем специјализоване обуке ради стицања посебних функционалних компетенција, као и окончањем конкурса за попуну извршилачких
радних места инспектора.
Током године је извршено преиспитивање контролних листа, односно докумената који садрже списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција
овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, као и предмет и обим провере, ажуриране су
постојеће и донете нове у складу са изменама закона у којима су прописане нове одредбе које се односе на инспекцијски надзор. Како је гаранција за остваривање самосталности
и одговорности инспектора, поред осталог, систематски планирана и спроведена почетна обука и континуирано стручно усавршавање, сви инспектори у Сектору су похађали
намање по три обуке и друге облике стручног усавршавања, чиме су унапређене компетенције инспектора у области инспекцијског надзора.
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Примљени извештаји
самопроцени

Укупно

Редован

Ванредан

Решење

Инспекцијске управне мере које су изречене

172

35

16

315

143

150

1

21

0

229

61

0

114

275

3

0

0

0

0

7

131

8

14

0

229

63

128

0

38

0

226

17

0

9

64

1

2

1

0

0

45

6

1

0

0

2

0

2

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

4

Одељење геолошке и рударске инспекције

970

848

22

0

250

119

110

0

16

5

241

33

0

34

186

0

9

2

0

0

1.422

1.029

71

16

796

325

390

1

75

5

697

111

0

158

526

4

11

3

0

0

2

УКУПНО

Прекршајни налог

Кривична пријава

Пријава за привредне

преступе

за

Извештај о испуњености услова

Пријаве
кажњива дела

Захтев
за
покретање
прекршајног поступка

Закључак

Службена белешка

Записник о инспекцијском надзору

Допунски

Контролни

о

Мешовити

Примљене представке

Редни број
1

Инспекцијски надзори

Закључени споразуми о признању прекршаја

Службене саветодавне посете
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3

Одељење за електроенергетску инспекцију
Одељење за инспекцију опреме под
притиском
Група за енергетску инспекцију

Називи инспекције

самопровери

Представке на основу којих није покренут
инспекцијски надзор

и

Број
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Сектор за геологију и рударство
Одсек за геолошка истраживања је током 2021. године издао седамдесетдва (72) одобрења за извођење геолошких истраживања минералних сировина, као и седам (7) одобрења
за наставак геолошких истраживања, извршена је измена двадесетдва (22) решења о одобрењима за геолошка истраживања. Одбијено је стодвадесетшест (126) захтева за издавање
одобрења за геолошка истраживања. Издато је четрнаест (14) решења за пренос одборења за вршење геолошких истраживања минералних сировина. Донето је дванаест (12)
решења о укидању одобрења за извођења геолошких истраживања минералних сировина. Обрађено је седамдесетосам (78) годишњих извештаја о резултатима геолошких
истраживања чврстих минералних сировина као и педесетчетири (54) завршна извештаја о резултатима геолошких истраживања чврстих минералних сировина. Издата су два (2)
решења о преносу потврде о резервама минералне сировине. По захтеву странака остварен увид у Катастар истражних и експлоатационих поља минералних сировина и
направљено седамдесет (70) обавештења.
Радна група за утврђивање и оверу резерви чврстих минералних сировина, нафте и гаса на територији Републике Србије је у току 2021. године одржала четири (4) седнице и
размотрила двадесеттри (23) елабората о резервама минералних сировина, од којих је прихватила и верификовала четранаест (14) елабората. Током 2021. године издато је
четрнаест (14) решења о утврђеним ресурсима и резервама минералних сировина.
Урађен је Биланс резерви минералних сировина Републике Србије, са стањем на дан 31.12.2020. године.
Током извештајног периода у Групи за подземне воде, геотермалне ресурсе и инжењерскогеолошка истраживања, Одељење за геологију и рударство, завршено је 608 процедура
које су у вези са подземним водама, геотермалним ресурсима и инжењерскогеолошким истраживањима, као и другим процедурама које се воде у оквиру Групе за подземне воде,
геотермалне ресурсе и инжењерскогеолошка истраживања. У оквиру Групе за подземне воде, геотермалне ресурсе и инжењерскогеолошка истраживања, током 2021. године
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издато је осамдесетдва (82) решења о одобрењу за извођење примењених геолошких истраживања, од чега шездесет (60) одобрења за истраживање подземних вода, седам (7) за
истраживање геотермалних ресурса и пет (5) одобрења за извођење инжењерскогеолошких истраживања, при чему је десет (10) захтева одбијено решењем. Даље, издато је
тринаест (13) решења о продужењу истражног рока, а један (1) захтев је одбијен, као и једно (1) решење о преносу одобрења за истраживање; два (2) решења за извођење
примењених геолошких истраживања је измењено решењем по захтеву странке; двадесетчетири (24) решења о утврђивању експлоатационог простора и количине резерви
подземних вода и/или геотермалних ресурса, две (2) измене решења по захтеву носиоца одобрења као и једно (1) решење о одбијању захтева за утврђивање експлоатационог
простора и количине резерви подземних вода и/или геотермалних ресурса; десет (10) поступака по захтеву странака је обустављено решењем. Извршено је десет (10) увида у
катастар истражних и експлоатационих поља подземних вода и геотермалних ресурса по захтеву странке; обрађено је седамдесетчетири (74) просторно-планска докумената
различитих нивоа; обрађено је четрдесетједан (41) годишњи и тридесет (30) завршних извештаја; обрађено је осамдесетчетири (84) пријаве радова по решењима за извођење
примењених геолошких истраживања и двадесетпет (25) књига резерви и ресурса подземних вода и геотермалних ресурса; као и четрдесетдва (42) одговора на различите захтеве
странака. Радна група за утврђивање и оверу резерви и ресурса подземних вода и геотермалних ресурса Републике Србије је у току 2021. године одржала четири (4) седнице и
размотрила двадесетједан (21) елаборат о резервама и ресурсима подземних вода и геотермалних ресурса, од којих је прихватила и верификовала двадесет (20) елабората а један
(1) је враћен на допуну и дораду. Урађен је Биланс резерви и ресурса подземних вода и геотермалних ресурса Републике Србије, са стањем на дан 31.12.2020. године.
У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године у Одсек за рударство је приспео укупно 171 премет. Одсек за рударство је током 2021. године, поступајући према захтевима
странака, издао следећа акта: једно (1) одобрење за експлоатационо поље, три (3) одобрења за измену решења којима се одобрава експлоатационо поље, једно (1) решење којим
се обуставља поступак за измену експлоатационог поља, шест (6) одобрења за експлоатацију минералних сировина за грађевинске материјале, два (2) одбрења за експлоатацију
природних грађевинских материјала, два (2) решења за укидање експлоатационих поља, дванаест (12) одобрења за извођење рударских радова и/или изградњу рударских објеката,
једно (1) одобрење за измену решења којим се одобрава извођење рударских радва и/или изградња рударских објеката, два (2) решења којим се одбија захтев за измену одобрења
за извођење рударских радоваи/или изградњу рударских објеката су одбијена, три (3) одобрења за извођење рударских радова на истраживању минералних сировина, једно (1)
решење којим се одбија захтев за одобрење за извођење рударских радова на истраживању минералних сировина, једанаест (11) одобрења за пробни рад рударских објеката,
машина и уређаја, седам (7) одобрења за испирање племенитих метала и сакупљање других минерала са површине земље, седам (7) седам одобрења за коришћење и употребу
рударских објеката, дванаест (12) решења којима се поверавају послови образовања комисија за технички пријем рударских објеката, једно (1) одобрење за управљање рударским
отпадом, четири (4) одобрења за пренос одобрења на основу којих се врши експлоатација минералних сировина на ново правно лице, једано (1) одобрење за изузимање парцеле
из експлоатационог поља, петнаест (15) дописа по разним основама. Одсеку је достављен тридесет и један (31) технички рударски пројекат и шест (6) упрошћених рударских
пројеката. Обављена су два (2) увида у списе предмета на захтев странке.
У току 2020. године започете су активности на реализацији пројекта „Дигитализација пословних процеса“ (Digitalization of procedures/services in the sector of energy and mining) а
која су настављена и у 2021. години у сарадњи са Секретаријатом за јавне политике у складу са Стратегијом реформе јавне управе. Пројекат је финансирала Немачка развојна
агенција GIZ (German Development Cooperation). Од 1 квартала 2021. године, започето је тестирање апликације. У току 2020. и 2021. године Сектор је имао учешће у пројекту еПапир који је подразумевао скраћење, поједностављење, односно оптимизацију административних процедура. Том приликом припремљене су форме за аплицирање које се односе
на геолошка истраживања и експлоатацију минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса у електронском облику и заинтересовани привредни субјекти исте могу
да преузму са сајта Е-Управе са линку: https://rap.euprava.gov.rs/privreda/delatnosti/5/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE За све
административне поступке дат је опис поступка и законски основ и унети су у Регистар административних поступака е-Управе.
Дат је извештај о спровођењу НПАА у оквиру ПГ 8, 3.8.2. Државна помоћ; ПГ 15 Енергетика и ПГ 27 Заштита животне средине. У оквиру Сектора за геологију и рударство поред
наведеног се посебно прате и активности које се односе на пословање кинеске компаније ZiJin Copper као већинског власника некадашњег РТБ Бора. Посебна пажња је посвећена
изузетно важном пројекту за државу: Рудник Чукару Пеки – горња зона лежишта, који је отворен 22. октобра 2021. године (у питању је подземна (јамска) експлоатација). Оверене
резерве износе 44.775.189,42 тона руде бакра и злата. Планирана производња руде бакра и злата је 3,3 милиона тона руде, тј.10.000 t дневно, са веком експлоатације од око 15
година. Сектор прати рад и производњу ЈППЕУ Ресавица, активно учествује у припреми материјала и планова за затварање појединих рудника у оквиру ЈППЕУ Ресавица. Сектор
активно у чествује у праћењу производње и решавању проблема рад НИС а.д. као и рад свих рудника на територији централног дела Републике Србије – производњу, накнаде
итд. А посебно рад рудника металичних минералних сировина као што су Грот, Босил метал, Рудник Рудник, Велики Мајдан, Рудник Леце итд. Сектор је дао и 96 одговора на
захтеве за слободан приступ информацијама од јавног значаја.
Управа за резерве енергената
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Директива Европске уније 119/2009 намеће обавезу државама чланицама да одржавају минималне резерве сирове нафте и деривата нафте које се користе у случају поремећаја у
снабдевању, а имајући у виду њихову високу увозну зависност. Земље чланице су дужне да осигурају резерве које ће бити доступне у случају кризе користећи транспарентне
механизме засноване на принципу солидарности. Формирање и одржавање обавезних резерви нафте су међународно преузета обавеза Републике Србије у процесу међународних
интеграција (Уговор о формирању Енергетске заједнице, Споразум о стабилизацији и придруживању). Правни оквир Републике Србије за формирање и одржавање обавезних
резерви нафте и деривата нафте чини Закон о робним резервама којим је у посебном поглављу регулисано формирање и коришћење обавезних резерви нафте и деривата нафте за
случај поремећаја у снабдевању енергијом и енергентима и Закон о енергетици који је прописао да се за обављање послова који се односе на обавезне резерве образује Управа за
резерве енергената као орган управе у саставу Министарства рударства и енергетике. Обавезне резерве нафте формирају се за случај када је угрожена сигурност снабдевања
Републике Србије енергијом и енергентима услед поремећаја у снабдевању. Ове резерве формирају се у висини од 61 дана прошлогодишње потрошње.Управа је формирана и
почела са радом 2014. године са циљем да успостави обавезне резерве Републике Србије на потребном нивоу до краја 2022. године. До краја 2021. године стање резерви је било
као у табели:
2020(t)

2021(t)

32.209

58.108

2015 (t)

2016 (t)

2017 (t)

2018 (t)

2019 (t)

сирова нафта

15.974

15.947

15.946

15.943

32.209

моторни бензин - БМБ 95

2.998

2.980

2.990

2.994

2.995

2.995

гасно уље - евро дизел

9.994

36.967

45.128

53.300

59.239

уље за ложење

4.989

4.989

5.004

5.000

5.000

59.239
5.000

моторни бензин - БМБ 95

12.000

12.000

/

20.000

20.000

гасно уље - евро дизел

28.000

28.000

/

30.000

30.000

Роба
3.002
74.629
19.825

Опцијски уговори
50.000

50.000

Током 2021. завршена је набавка сирове нафте (26 хиљада тона) као и уља за ложење (укупно 15 хиљада тона). У 2021. је испоручено 12.000 тона уља за ложење а остатак од 3.000
тона тек у фебруару 2022. због приоритета снабдевања ЕПС-а У априлу 2020. су закључени опцијски уговори са два инострана добављача за укупно 2*25.000 тона евро дизела
чиме се постигла супституција за опцијске уговоре који су истекли, без нето увећања резерви. Крајем 2020. у новембру и децембру је закључен уговор о набавци за потребе
обавезних резерви евро-дизела у количини од 18.784 тона чија је испорука коначно завршена у марту 2021. Такође је у трећем кварталу 2021. извршено занављање бензина истом
количином бензина летњег квалитета, и ова трансакција је била новчано неутрална (иста вредност предате и преузете робе у истој количини)

*2021 (t)
Роба
сирова нафта
моторни бензин БМБ 95
гасно уље - евро
дизел

58.108

уље за ложење

19.825

Опцијски уговори
моторни бензин БМБ 95

/

3.002
74.629
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гасно уље - евро
дизел

50.000

*Стање је физички постигнуто у фебруару 2022. завршетком испоруке транше од 3000 тона уља за ложење по уговору из 2021.
Постигнуте резерве рачунајући и опцијске уговоре су довољне за 25 дана просечне дневне потрошње. У односу на 2020. повећане су резерве за око 3 дана просечне дневне
потрошње.
У 2021. години је завршена јавна набавка изградње два нова резервоара по 20.000м3 у Смедереву (Р24 и Р26) заједно са Републичком дирекцијом за робне резерве где се Управа
за резерве енергената јавља као финансијер а РДРР као инвеститор. Потписан је уговор, уплаћен аванс, изабран стручни надзор и започети су радови на изградњи крајем фебруара
2022. са очекиваним роком завршетка до краја 2023. Мимо тога два резервоара су већ у изградњи, резервоари Р23 и Р 25, од краја 2020. и радови теку по планираној динамици са
роком завршетка до краја 2022.
Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности
На основу Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије послове финансирање и реализације мера и активности на унапређењу енергетске ефикасности
обавља Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности. Влада РС поставила је 26.08.2021. године в.д. директорку Управе за финансирање и подстицање енергетске
ефикасности. Почетком децембра 2021. године у Управи је ангажовано 5 лица путем уговора на пословима финансирања енергетске ефикасности. Управа је преузела активности
финансирања пројекатаунапређења енергетске ефикасности јавних објеката и програма енергетске санације који су се финансирали средствима Буџетског фонда у 2021. години.

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.
1.

Назив акта
I
Закон о енергетској
ефикасности и рационалној
употреби енергије

Опис

Статус

II
Уређују се услови и начин
ефикасног коришћења
енергије и енергената (у
даљем тексту: енергије);
политика ефикасног
коришћења енергије; систем
енергетског менаџмента; мере
политике енергетске
ефикасности: коришћење
енергије у зградама, код
енергетских делатности и
крајњих купаца, за енергетске
објекте и енергетске услуге;
енергетско означавање и
захтеви у погледу еко-дизајна;

III
Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
40/21

Референтни
документ/
НПАА
V
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа
JК или ЈР

Образложење

VI
Да

VII
ЈР

VIII
/

22.април
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2.

3.

Закон о коришћењу обновљивих
извора енергије (ЕРП) (АП)

Закон о изменама и допунама
Закона о енергетици

финансирање, подстицајне и
друге мере у овој области;
оснивање и послови Управе за
финансирање и подстицање
енергетске ефикасности, као и
друга питања од значаја за
права и обавезе физичких и
правних лица у вези са
ефикасним коришћењем
енергије.
Уређује се коришћење
енергије из обновљивих
извора, циљеви коришћења
енергије из обновљивих
извора, начин одређивања
удела обновљивих извора
енергије Републике Србије у
бруто финалној потрошњи
енергије, интеграција енергије
из обновљивих извора на
тржиште, системи подстицаја
производње електричне
енергије из обновљивих
извора, гаранције порекла
електричне енергије,
производња електричне
енергије из обновљивих
извора за сопствену
потрошњу, коришћење
обновљивих извора енергије у
области топлотне енергије и
области саобраћаја, посебни
поступци који се односе на
изградњу и прикључење
енергетских објеката који
користе обновљиве изворе
енергије, основе механизама
сарадње са другим државама у
области обновљивих извора
енергије
Законом се врши усклађивање
са прописима ЕУ и отклањају
недостаци у примени Закона о
енергетици, Уређују се
циљеви енергетске политике и

Народна
скупштина
усвојила

40/21

НППА

22.април

Национална
стратегија
одрживог
коришћења
природних
ресурса и
добара

Да

ЈК и ЈР

/

Да

ЈК и ЈР

/

Стратегија
развоја
енергетике
Републике
Србије до 2025.
године са
пројекцијама до
2030. године

Народна
скупштина
усвојила

40/21
22.април

Национална
стратегија
одрживог
развоја
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начин остваривања, услови за
поуздану, сигурну и
квалитетну испоруку енергије
и енергената и услови за
сигурно снабдевање купаца,
заштита купаца енергије и
енергената, услови и начин
обављања енергетских
делатности, услови за
изградњу нових енергетских
објеката

4.

5.

Законо изменама и допунама
Закона о рударству и геолошким
истраживањима

Разлози због којих је
предложено доношење Закона
о изменама и допунама Закона
о рударству и геолошким
истраживањима огледају се у
потреби да се процес издавања
одобрења из области
геолошких истраживања и
рударства учини ефикаснијим,
бржим, јефтинијим и
транспарентнијим, као и да се
поставе основи за потпуно
усклађивање са прописима
Европске уније.

Народна
скупштина
усвојила

22.април

Стратегија управљања
минералним и другим
геолошким ресурсима
Републике Србије (ЈР)

Стратегијом управљања
минералним ресурсима
Републике Србије одређују се
дугорочни циљеви развоја
рударства и геолошких
истраживања енергетских,
металичних, неметаличних и
техногених

/

/

40/21

Национална
стратегија
одрживог
коришћења
природних
ресурса и
добара
Стратегија
развоја
енергетике
Републике
Србије до 2025.
године са
пројекцијама до
2030. године
Национална
стратегија
одрживог
развоја
Национална
стратегија
одрживог
коришћења
природних
ресурса и
добара
Стратегија
развоја
енергетике
Републике
Србије до 2025.
године са
пројекцијама до
2030. године
Национална
стратегија
одрживог
развоја
Национална
стратегија
одрживог
коришћења
природних
ресурса и
добара

Да

ЈК и ЈР

/

/

У 2021. години је
рађено на
припреми нацрта
Пројектног
задатака за
израду Стратегије
управљања
минералним
ресурсима
Републике
Србије. Чекало се
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Стратегија
развоја
енергетике
Републике
Србије до 2025.
године са
пројекцијама до
2030. године

на усвајање
Закона о
изменама и
допунама Закона
о рударству и
геолошким
истраживањима,
као и на усвајање
Стратегије
енергетике
Републике Србије
на коју треба да
се наслања
Стратегија
управљања
минералним и
другим
геолошким
ресурсима
Републике
Србије. Из тог
разлога још увек
није покренута ЈН
за израду
Стратегије.

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

Назив акта

I
1. Уредба o утврђивању Програма
финансирања активности и мера
унапређења ефикасног коришћења
енергије у 2021. години

2.

Уредба о изменама Уредбе о
врстама производа који утичу на
потрошњу енергије за које је

Правни основ

II
Члан 60. став 2.
Закона о ефикасном
коришћењу енергије
(„Службени гласник
РС”, број 25/13)
Члан 37. став 1. тач. 1)
и 2) Закона о
ефикасном

Опис

III
Уредбом се утврђује програм
финансирања активности и
мера унапређења ефикасног
коришћења енергије у 2021.
години из Буџетског фонда за
унапређење енергетске
ефикасности
Изменама уредбе прецизирају
се називи врста производа за
које ће се правилником

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
9/2021 и
32/2021

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
/

VI
Да

VII
/

/

Не

Уредба је донета
како би се омогућило
доношење три нова

2.април

41/21
23.април.
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неопходно означавање потрошње
енергије и других ресурса

3.

4.

5.

Уредба о изменама
Уредбе о плану и
критеријумима набавки за
формирање обавезних
резерви нафте и деривата
нафте

Уредба о оперативним резервама
деривата нафте, угља и других
енергената

Уредба о критеријумима,
условима и начину обрачуна
потраживања и обавеза између

коришћењу енергије 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 УЦ, 72/12, 7/14 - УЦ,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 19. став 3.
Закона о робним
резервама
(„Службени гласник
РС”, бр. 104/13 и
145/14 - др. закон) 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 УЦ, 72/12, 7/14 - УЦ,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

прописати захтеви у погледу
енергетског означавања

Члан 345.став 8.
Закона о енергетици
(„Службени гласник
РС”, бр. 145/14 и
95/18-др.закон) 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 УЦ, 72/12, 7/14 - УЦ,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 59. став 5.
Закона о коришћењу
обновљивих извора

Прописују се услови и начин
постепеног обезбеђења,
коришћења и обнављања
оперативних резерви деривата
нафте, угља и других
енергената

Уредбу је потребно
изменити у делу типа
сирове нафте која може
бити предмет набавке, као
и у делу набавке обавезних
резерви за потребе
обнављања обавезних
резерви

Уредбом се прописују
критеријуми, услови и начин
обрачуна потраживања и

правилника о
енергетском
означавању у циљу
усаглашавања ознака
за поједине
производе са новим
ЕУ ознакама.

48/21
13.мај

79/21

Национална
стратегија
одрживог развоја
Национална
стратегија
одрживог
коришћења
природних
ресурса и добара
Стратегија
развоја
енергетике
Републике Србије
до 2025.
године са
пројекцијама до
2030. године
/

Да

/

Не

Изменама и
допунама Закона о
енергетици
(„Службени гласник
РСˮ број 40/21)
питање оперативних
резерви уређено је на
другачији начин,
чиме су створени
услови за доношње
ове уредбе

/

Не

Овај подзакоснки акт
није био предвиђен
планом Владе за
2021. годину.

6.август

83/21
27.август
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6.

7.

купца-произвођача и снабдевача
(ЕРП) (АП)

енергије („Службени
гласник РС”, број
40/21) 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 УЦ, 72/12, 7/14 - УЦ,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

обавеза између купцапроизвођача и снабдевача.

Уредба о утврђивању вредности
ископане минералне сировине
или других геолошких ресурса без
потребних одобрења

Члан 8. став 2. Закона
о рударству и
геолошким
истраживањима
(„Службени гласник
РС”, бр. 101/15,
95/18 – др. закон и
40/21) 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 УЦ, 72/12, 7/14 - УЦ,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Уредба о квоти у систему
тржишне премије за
ветроелектране (ЕРП) (АП)

Члан 16. став 7.
Закона о коришћењу
обновљивих извора
енергије („Службени
гласник РС”, брoj
40/21) и члана 42. став
1. Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 -

Уредбом se утврђује се
вредност ископане минералне
сировине или других
геолошких ресурса када се
геолошка
истраживања и/или
експлоатација минералних
сировина или других
геолошких ресурса врше без
потребних одобрења,
односно када се врше
недозвољена геолошка
истраживања и/или
експлоатација.
Вредност ископане минералне
сировине или других
геолошких ресурса , утврђује
се на основу тржишне
вредности ископане
минералне сировине или
других
геолошких ресурса за период
од две године.
Уредбом се прописује квота у
систему тржишне премије за
ветроелектране.

Чланом 117. став 2.
Закона о коришћењу
обновљивих извора
енергије предвиђено
је доношење овог
подзаконског акта у
року од 6 месеци од
дана ступања на
снагу Закона

83/2021

/

Не

Изменама Закона о
рударству и
геолошким
истраживањима
(„Службени гласник
РС”, бр.
40/21) који ступио на
снагу 30.04.2021.
године чланом 8.
став 2, прописано је
да се вредност
ископане минералне
сировине или других
геолошких ресурса
утврђује актом Владе
сваке друге године.
Стога је било
потребно донети
Уредбу у законском
року.

/

Не

Овај подзакоснки акт
није био предвиђен
планом Владе за
2021. годину.

27.август

107/21
12.новембар
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8.

9.

Уредба о тржишној премији и
фид-ин тарифи (ЕРП) (АП)

Уредба о моделу уговора о
тржишној премији (ЕРП) (АП)

исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УЦ, 72/12, 7/14 - УЦ,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 14. став 7, члана Уредбом се ближе
17. став 8, члана 18.
уређују врста, начин и
став 4, члана 19. став
услови стицања,
4, члана 23. став 7,
члана 25. став 2, члана остваривања и престанка
права на тржишну
26. став 9, члана 27.
став 6, члана 28. став
премију; начин
6, члана 29. став 4,
одређивања референтне
члана 30. став 7, члана
тржишне цене; други
31. став 6, члана 33.
елементи које мора да
став 9, члана 35. став
садржи јавни позив,
2, члана 36. став 9,
члана 39. став 9, члана услови, рокови и начин
40. став 6, члана 41.
пријављивања на
став 6, члана 42. став
аукције, докази o
4, члана 43. став 7. и
испуњености услова из
члана 44. став 6.
јавног позива, као и
Закона о коришћењу
обновљивих извора
услови за образовање
енергије ("Службени
Комисије; произвођача у
гласник РС", број
вези са фид-ин тарифом.
40/21) 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 УЦ, 72/12, 7/14 - УЦ,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 24. став 6.
Уредбом се ближе прописује
Закона о коришћењу
модел уговора о тржишној
обновљивих извора
премији.
енергије („Службени
гласник РС”, број
40/21) и члана 42.
став 1. Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,

112/21

/

Не

Овај подзакоснки акт
није био предвиђен
планом Владе за
2021. годину.

/

Не

Овај подзакоснки акт
није био предвиђен
планом Владе за
2021. годину.

26.новембар

112/21
26.новембар
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10.

11.

12.

Уредба о еко-дизајну производа
који утичу на потрошњу енергије

Уредбa о висини посебне накнаде
за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије
у 2022. години (ЕРП) (АП)

Одлука о образовању Радне групе
за праћење реализације Споразума
о сарадњи између РС и UGT
Renewables
Одлука 05 Број:02-8670/2021-2 од
21. септембра 2021

65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 66. став 2.
Закона о енергетској
ефикасности и
рационалној употреби
енергије ("Службени
гласник РС", број
40/21) и члана 42. став
1. Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 57. став 5.
Закона о коришћењу
обновљивих извора
енергије („Службени
гласник РСˮ, број
40/21) и члана 42. став
1. Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 33. ст. 2 и 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС
44/14 и 30/18др.закон)

Уредбом се ближе уређују
обавезе произвођача, његовог
заступника, односно увозника
у погледу еко-дизајна
производа који утичу на
потрошњу енергије, поступак
оцењивања усаглашености
производа са захтевима екодизајна, претпоставка
усаглашености, декларација
усаглашености, знак
усаглашености и други
услови којима се обезбеђује
примена захтева еко-дизајна
на производе који утичу на
потрошњу енергије.
Овом
уредбом
утврђује се висина
посебне накнаде за
подстицај у 2022.
години.

Одлука о образовању Радне
групе за праћење реализације
Споразума о сарадњи између
РС и UGT Renewables LLC
Чикаго, САД

132/21

НПАА

Не

Уредба је донета у
складу са новим
Законом о
енергетској
ефикасности и
рационалној
употреби енергије
који је донет крајем
априла 2021. године.

/

Да

/

/

Не

Указала се накнадно
потреба за
доношењем

30.децембар

10/22
28.1.2022.

92/21
22.9.2021.
и 30/22
4.3.2022.
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13.

Одлука о утврђивању обавезног
удела биогорива који су
обвезници система
дужни да ставе у промет на
тржиште Републике Србије

Члан 3. став 1.
Уредбе о уделу
биогорива на
тржишту ("Службени
гласник РС", број
71/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 43. Став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14, 44/14
и 30/18 - др. закон)

Овом одлуком утврђује се
обавезни удео биогорива у
саобраћају који су обвезници
система дужни да ставе у
промет на тржиште
Републике Србије у периоду
од 2022. до 2024. године.

Закључак Одбора за привреду
и финансије о одређивању
спровођења јавне расправе о
Нацрту закона о изменама и
допунама Закона о енергетици

/

Да

/

/

/

Не

Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка

104/21
5.новембар

14.

Закључак 05 Број:011-487/2021 од
20. јануара 2021. године

15.

Закључак Број 464-479/2021-2 од
21.јануара.2021. године

На основу члана
27.став 1. а у вези са
чланом 26. став 1.
тачка 1) Закона о
јавној својини
(Службени гласник
Рс, бр.72/11,88/13,
105/14, 104/16др.закон,
108/16,113/17,95/18 и
153/20 и члана 43.
Став3. Закона о Влади
(„Службени гласник
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14, 44/14
и 30/18 - др. закон)

Закључак којим је Влада
одлучила да се непокретности
у својини РС ТС Мајданпек 1
дају на управљање Serbia Zijin
Copper Београд

/

/

Не

Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка

16.

Закључак 05 Број: 312-767/2021
од 28.01. 2021. године

Члан 43. Став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
исправка, 101/07,

Измена бр. 1. Трилатерарног
уговора о коришћењу
средстава намењених
програму „Подстицање
обновљиве енергије: Развој

/

Национална
стратегија
одрживог развоја
Национална
стратегија

Да

/

652

65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14, 44/14
и 30/18 - др. закон)

тржишта биомасе у
Републици Србији
(компонента 1)“ број 3127129/2019-2 од 26.09. 2019.
године, како би се обезбедила
додатна неопходна средства
за финансирање топлане на
биомасу у Прибоју и Малом
Зворнику

одрживог
коришћења
природних
ресурса и добара
Стратегија
развоја
енергетике
Републике Србије
до 2025. године
са пројекцијама
до 2030. године

17.

Закључак 05 број:11-706/2021 од
28. јануара 2021. године

Члан 43. Став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14, 44/14
и 30/18 - др. закон)

Закључак којим се усваја
текст Споразума о продужењу
рока важења КУ за АД ЕМС
до 15.марта 2021/

/

/

Не

Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка

18.

Закључак 05 Број:312-2629/2021
од 25.марта 2021 године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14, 44/14
и 30/18 - др. закон)

Закључак којим се Влада
упознала са информацијом о
статусу Пројекта ХЕС Горња
Дрина

/

/

Не

Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка

19.

Закључак 05 Број:312-2630/2021
од 25.марта 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14, 44/14
и 30/18 - др. закон)

Закључак којим је Влада
сагласна са Одлуком НО ЕПС
од 24.2.2021. године којом се
одобрава закључење Анекса 8
Уговорног споразума за другу
фазу Пакет пројекта Костолац
Б

/

/

Не

Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка

20.

Закључак 05 Број: 312-2971/2021
од 01.априла 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14, 44/14
и 30/18 - др. закон)

Измена бр. 2. Трилатерарног
уговора о коришћењу
средстава намењених
програму „Подстицање
обновљиве енергије: Развој
тржишта биомасе у
Републици Србији
(компонента 1)“ број 312-

/

/

Не

Измена
Трилатерарног
уговора је била
потребна како би се
обезбедила додатна
неопходна средства
за финансирање
топлане на биомасу у
Прибоју.
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21.

Закључак 05 Број: 48-2889/2021
од 01.апрола 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-ипсравка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)

22.

Закључак 05 Број: 337-3913/2021-2
од 28. априла 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-ипсравка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)

23.

Закључак Број: 023-4526/2021 од
16. маја 2021. године

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

7129/2019-2 од 26.09. 2019.
године.
Закључком је усвојен
нацрт Трилатералног уговора
чијим је закључивањем са:
1) градом Бором и Јавним
комуналним предузећем
„Топлана” Бор;
2) градом Јагодином и Јавним
предузећем „Градска топлана”
Јагодина;
3) градом Лесковцем и Јавним
комуналним предузећем
„Топлана” Лесковац;
4) општином Неготин и
Јавним комуналним
предузећем „Бадњево”;
5) градом Нишом и Јавним
комуналним предузећем
„Градска топлана Ниш”;
6) општином Сента и Јавним
предузећем „ЕЛГАС” Сента.
Република Србија на учеснике
Пројекта
пренела право коришћења
делова Зајма који јој је KfW
одобрио за потребе Пројекта.
Закључак у вези са потребом
потписивања Споразума о
финансирању између
Програма Уједињених нација
за развој и Министарства
рударства и енергетике
Републике Србије
(Припремне активности за
Програм „Енергетска
ефикасност у зградама
централне власти”)
Влада се упознала са
Извештајем о потреби
спровођења активности у
циљу реорганизације ЈП
„Србијагасˮ, Нови Сад.

/

/

Не

Ради испуњења
обавеза преузетих у
вези са Пројектом
одговарајућим
одредбама сета
споразума
закључених између
Републике Србије и
KfW

/

/

Не

Закључак је донет
ради реализације
Пројекта Припремне
активности за
Програм „Енергетска
ефикасност у
зградама централне
власти”)

/

/

Не

Закључак је донет у
циљу упознавања
Владе са Извештајем
о потреби
спровођења
активности у циљу
реорганизације ЈП
654

УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(,,Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 -УС,
44/14 и 30/18-др.закон

24.

Закључак 05 Број: 312-4617/2021
од 20.маја.2021 године.

25.

Закључак 05 Број: 312-4616/2021
од 20.маја2021

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(,,Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 -УС,
44/14 и 30/18-др.закон

26.

Закључак
05 Број: 023-4720/2021 oд 20.маја
2021.године

27.

Закључак 05 број 023-5025/2021
од 27. маја 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(,,Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 -УС,
44/14 и 30/18-др.закон
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14, 44/14
и 30/18 - др. закон)

„Србијагасˮ, Нови
Сад
Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка

Прихвата се Извештај о
потреби изградње 20 kV
електроенергетских водова,
прикључно - разводног
постројења 20 kV и
опремање20 kV изводних
ћелија у постојећој ТС 110/20
kV Шабац 5, неопходних за
прикључење фабрике у
Шапцу ,,United Alloy-Tech
Europe” д.о.о. Шабац,
Прихвата се Извештај о
потреби изградње ТС 35/10
kV „ Ваљево 12“ , изградњи
двоструког кабловског вода
35 kV од будуће ТС 35/10 kV
„Ваљево 12“ до постојеће ТС
110/35 kV „Ваљево 1“ и
реконструкцији ТС 110/35 kV
„Ваљево 1“ за потребе
прикључења фабрике у
Ваљеву за производњу
малопродајних вага и
индустријских компоненти у
Bаљеву привредног друштва
„Bizerba Production&Teach
Centar“ д.о.о. Београд
Ставља ван снаге Закључак
Владе 05 Број: 02310110/2019-1 од 10. октобра
2019.године.

/

/

Не

/

/

Не

Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка

/

/

Не

Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка

Влада је сагласна да Јавно
предузеће „Србијагасˮ Нови
Сад своја оснивачка права и
целокупни удео које ово
предузеће има у Друштву са
ограниченом одговорношћу
„Транспортгас Србија ” Нови

/

/

Не

Закључак је донет у
циљу преноса удела
ЈП Србијагас у
привредном друштву
Танспортгас Србија
на Републику Србију
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28.

Закључак 05 број: 312-4961/2021-1
од 27.маја .2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14, 44/14
и 30/18 - др. закон)

29.

Закључак 05 број: 337-5149-2/2021
од 3. јуна 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14, 44/14
и 30/18 - др. закон)

30.

Закључак 05 Број:48-5003/2021 од
3. јуна 2021.године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14, 44/14
и 30/18 - др. закон)

Сад, пренесе на Републику
Србију.
Сагледава се главнина
законодавних, стратешких,
институционалних,
организацијских, техничких и
финансијских мера које је
Република Србија већ
предузела, предузима и/или
намерава да предузме како би
формирала минималне
резерве нафте и деривата
нафте у складу са
Директивом, а све како би
испунила мерило за отварање
преговора о Поглављу 15
везано за правне тековине о
минималним резервама нафте
и деривата нафте
Закључком је утврђен
Предлог преговарачке
позиције Републике Србије за
Међувладину конференцију о
приступању Републике Србије
Европској унији за Поглавље
15 „Енергетика”

Влада је сагласна са Одлуком
број: 12.01.65730/9-2021 коју
је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа
,,Електропривреда Србије”,
Београд, на седници од 14.
маја 2021. године, којом се
одобрава закључење Анекса 9
Уговорног споразума за другу
фазу Пакет пројекта
KOSTOLAC-B POWER
PLANT PROJECTS од 20.
новембра 2013. године,
између Јавног предузећа
„Електропривреда Србије”,

/

Национална
стратегија
одрживог развоја
Национална
стратегија
одрживог
коришћења
природних
ресурса и добара
Стратегија
развоја
енергетике
Републике Србије
до 2025. године
са пројекцијама
до 2030. године

Да

/

/

/

Не

/

/

Не

Потреба доношења
Закључка је настала
након доношења
Плана рада Владе, а
било је неопходно
због захтева који је
поставило стање
процеса приступања
Републике Србије ЕУ
за Кластер 4, у том
моменту
Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка

656

31.

Закључак 05 број: 337-5375/2021
од 7. јуна 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),

32.

Закључак 05 Број:5330/2021-2 од
11.јуна јуна 2021.године

33.

Закључак 05 број:312-5487/2021
од 11. јуна 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 -УС,
44/14 и 30/18др.закон),

34.

Закључак о утврђивању Основа за
закључиивање Протокола између
Владе Републике Србије и Владе
Руске Федерације о уношењу
измена у Споразум између
Савезне владе Савезне Републике
Југославије и Владе Руске
Федерације о сарадњи у изградњи
гасовода на територији Свезне

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

Београд и CHINA NATIONAL
MACHINERY &
EQUIPMENT IMPORT &
EXPO RT CORPORATION
(CMEC).
Закључком је усвојена
Преговарачка позиција
Републике Србије за
Међувладину конференцију о
приступању Републике Србије
Европској унији за Поглавље
15 „Енергетика”

/

/

Не

Потреба доношења
Закључка је настала
након доношења
Плана рада Владе, а
било је неопходно
због захтева који је
поставило стање
процеса приступања
Републике Србије ЕУ
за Кластер 4, у том
моменту

Прихвата се Колективни
уговор за Акционарско
друштво „Електромрежа
Србије” Београд

/

/

Не

Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка

Прихвата се Извештај о
потреби каблирања дела 35
kV надземно-кабловског вода
Сурчин - Нелт и повећања
снаге у ТС 35/10 kV
„Добановци” за потребе
изградње и прикључења
Привредног друштва „Nestle
Adriatic S” d.o.o BEOGRADSURČIN
Влада је утврдила Основу за
закључиивање Протокола о
уношењу измена у Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Руске
Федерације о уношењу
измена у Споразум између
Савезне владе Савезне
Републике Југославије и

/

/

Не

Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка

/

/

Не

Закључак је донет у
циљу уношењу
измена у Споразум
између Владе
Републике Србије и
Владе Руске
Федерације о
сарадњи у изградњи
гасовода на
657

Републике Југославије од 11.
априла 1996. године, 05 Број: 0186194/2021 од 9. јула 2021. године

35.

Одлука о изменама Одлуке о
усклађивању пословања Јавног
предузећа „Србијагас” Нови Сад
са Законом о јавним предузећима
05 број 023-6693/2021 од 23. јула
2021. године

36.

Закључак Владе 05 Број: 3126966/2021 од 29.јула 2021. године

37.

Закључак 05 Број: 312-7361/2021
од 5. августа 2021. године

гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-ипсравка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 5. став 1. а у
вези са чланом 79.
став 1. Закона о
јавним
предузећима(„Службе
ни
гласник РС”, бр. 15/16
и 88/19) и члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-ипсравка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 -УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - други
закон)

Владе Руске Федерације о
сарадњи у изградњи гасовода
на територији Свезне
Републике Југославије од 11.
априла 1996. године

територији Свезне
Републике
Југославије од 11.
априла 1996. године

Одлука је донета у циљу
усаглашавања Одлуке о
усклађивању пословања
Јавног предузећа „Србијагас”
Нови Сад са Законом о
јавним предузећима са новим
стањем (пренос удела у
Транспортгас Србија на
Републику Србију)

75/21
27. јул

/

Не

Одлука је донета у
циљу усаглашавања
Одлуке о
усклађивању
пословања Јавног
предузећа
„Србијагас” Нови
Сад са Законом о
јавним предузећима
са новим стањем
(пренос удела у
Транспортгас Србија
на Републику
Србију)

Измена бр. 2. Трилатерарног
уговора о коришћењу
средстава намењених
програму „Подстицање
обновљиве енергије: Развој
тржишта биомасе у
Републици Србији
(компонента 1)” број 3127129/2019-1 од 26.09. 2019.
године.
Влада прихвата Извештај о
нелегалној трговини
дериватима нафте у
Републици Србији односно
непријављене делатности
трговине дериватима нафте и
потреби даљег спровођења
појачаних активности
надлежних државних органа
на спречавању обављања
нерегистроване, односно
непријављене делатности
трговине дериватима нафте

/

/

НЕ

Измена
Трилатерарног
уговора је била
потребна како би се
обезбедила додатна
неопходна средства
за финансирање
топлане на биомасу у
Малом Зворнику.

/

/

Да

Закључак је донет у
циљу спречавања
нелегалне трговине
дериватима нафте у
Републици Србији и
спровођења
појачаних
активности
надлежних државних
органа
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38.

Закључак 05 Број: 312-7720/2021
од 26.августа 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 -УС,
44/14 и 30/18др.закон)

39.

Закључак 05 Број 02-7806-2021 од
26.августа 2021. године

40.

Закључак о усвајању Четвртог
акционог плана за енергетску
ефикасност Републике Србије за
период до 31. децембра 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 -УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан 8. став 3. Закона
о ефикасном
коришћењу енергије,
а у вези са чланом
167. став 1. тачка 1)
Закона о енергетској
ефикасности и
рационалној употреби
енергије
Чл. 6. и 8. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
лист РС”, бр. 32/13) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-ипсравка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)

41.

Закључак о утврђивању Основа за
закључиивање Протокола о
уношењу измена у Споразум
између Владе Републике Србије и
Владе Руске Федерације о
уношењу измена у Споразум
између Савезне владе Савезне
Републике Југославије и Владе
Руске Федерације о сарадњи у
изградњи гасовода на територији
Савезне Републике Југославије од
11. априла 1996. године, 05 Број:
018-7721/2021-2 од 9. септембра
2021. године

Закључком се прихвата се
Извештај о примени
минималних захтева
енергетске ефикасности и
прорачуна у
оквиру реализације Пројекта
„Енергетска ефикасност у
зградама централне власти”,
који представља саставни део
овог закључка.
Закључак којим се Образује
Радна група за праћење и
координацију активности на
реализацији Пакет пројекта
ТЕ Костолац Б

/

/

Не

Закључак је донет
ради реализације
Пројекта „Енергетска
ефикасност у
зградама централне
власти”

/

/

Не

Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка

Закључком се усваја Четврти
акциони план за енергетску
ефикасност Републике Србије
за период до 31. децембра
2021. године

86/21

/

Да

/

/

Не

Закључком 05 Број:
018-7721/2021-2 од 9.
септембра 2021.
године стављен је
ван снаге Закључак
05 Број: 0186194/2021 од 9. јула
2021. године и
утврђена је нова
Основа за закључење
Протокола и нови
текст Протокола о
уношењу измена у
Споразум између
Владе Републике
Србије и Владе Руске
Федерације о

Влада је утврдила Основу за
закључиивање Протокола о
уношењу измена у Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Руске
Федерације о уношењу
измена у Споразум између
Савезне владе Савезне
Републике Југославије и
Владе Руске Федерације о
сарадњи у изградњи гасовода
на територији Савезне
Републике Југославије од 11.
априла 1996. године

3.9.2021.

/
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42.

Закључак 05 Број: 337-8368/2021-2
од 14. септембра 2021. године

Члан 8. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
лист РС”, бр. 32/13) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-ипсравка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)

Влада даје овлашћење за
потписивање Протокола
између Владе Републике
Србије и Владе Руске
Федерације о уношењу
измена у Споразум између
Савезне владе Савезне
Републике Југославије и
Владе Руске Федерације о
сарадњи у изградњи гасовода
на територији Савезне
Републике Југославије од 11.
априла 1996

/

/

НE

43.

Закључак 05 Број:3128468/2021 oд
16.септембра 2021. године

Члан 15а став 1.
Закона о енергетици
(„Службени гласник
РС”, бр.145/14,95/18др закон и 40/21) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 -УС,

Закључак којим се утврђује да
су електроенергетски објекти
које је неопходно изградити и
реконструисати за потребе
прикључења деонице аутопута Е -763 Прељина-Пожега,
потез I,II,III i IV на
дистрибутивни систем
електричне енергије, пројекти
од посебног значаја за РС

/

/

Не

сарадњи у изградњи
гасовода на
територији Свезне
Републике
Југославије од 11.
априла 1996. године,
јер је руска страна
тражила допуну
Протокола у смислу
његове привремене
примене до ступања
на снагу
Закључак је донет у
циљу давања
овлашћења за
потписивање
Протокола између
Владе Републике
Србије и Владе Руске
Федерације о
уношењу измена у
Споразум између
Савезне владе
Савезне Републике
Југославије и Владе
Руске Федерације о
сарадњи у изградњи
гасовода на
територији Савезне
Републике
Југославије од 11.
априла 1996
Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка
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44.

Закључак 05 Број:312-9034/2021
од 30.септембра .2021.године

45.

Закључак 05 Број:48-9359/2021 од
14.октобра 2021.године

46.

Закључак 05 Број: 018-9580/2021
од 21. октобра 2021. године

44/14 и 30/18др.закон),
Члан 33. ст. 2 и 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 -УС,
44/14 и 30/18др.закон),
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18др.закон
Члан 19. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РСˮ, бр.
32/13)

Закључак којим се прихвата
Извештај предузећа
,,Електродистрибуција
Србије“ д.о.о. Београд о
проблемима у вези куповине
електричне енергије за
покриће губитака у
дистрибутиовном систему

/

/

Не

Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка

Влада је сагласна са Одлуком
број 12.01.449800/3-21 коју је
донео НО ЈП ЕПС на седници
од 1.октобра, којом се
одобрава закључење Анекса
11 Уговорног сппоразума за
другу фазу Пакет пројекта
Костолац-Б

/

/

Не

Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка

Оквир сарадње широко је
постављен да, у складу са
приоритетима држава
потписница и њиховим
међусобним договором,
обухвати различите теме.
Полазне теме обухватају
билатералну сарадњу
одговарајућих органа,
привредних друштава и
научних институција
држава потписница у
области зелене енергије.

/

/

Не

Овај закључак није
био
предвиђен
планом Владе за
2021. годину
Имајући
у
виду
достигнути
високи
ниво
политичких
односа и разумевања
између
Републике
Србије и Државе
Израел,
као
и
значајну
улогу
енергетике
у
привредном развоју
Републике Србије и
Државе Израел, са
намером да унапреде
билатералну сарадњу
у области зелене
енергије
која
је
заснована
на
принципима узајамно
корисне сарадње у
661

складу
са
законодавствима
држава потписница,
Република Србија и
Држава
Израел,
сагласне
су
да
успоставе
билатералну сарадњу
на истраживању и
развоју у области
зелене енергије.
47.

Закључак 05 Број: 312-9627/2021
од 27.октобра.2021.године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Закаучак којим се прихвата
Извештај Акционарског
друштва „Електромрежа
Србије” Београд о
проблемима у вези
куповине електричне
енергије за покриће
губитака у преносном
систему са Анализом
тржишта електричне
енергије и прогнозе
трошкова набавке
електричне енергије за
надокнаду губитака у
преносном систему у 2022.
години који је саставни део
овог закључка.

/

/

Не

Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка

48.

Закључак 05 Број: 018-10624/20211 од 18. новембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-ипсравка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)

Закључком се усваја текст
Првог споразума о изменама
и допуни Споразума о
пројекту између Владе
Републике Србије и Владе
Швајцарске Конфедерације у
вези са одобравањем техничке
и финансијске помоћи у виду
донације за Пројекат
енергетске ефикасности и
управљања енергијом у
општинама (ПЕЕУЕО) у
Србији

/

/

Не

Закључак је донет јер
је било неопходно да
се трајање ПЕЕУЕО
пројекта продужи до
краја 2022. године
ради извођења и
завршетка
планираних радова.

662

49.

50.

Закључак 05 Број: 337-10609/20211 од 25. новембра 2021. године

Закључак 05 Број:48-10903/2021
од 25.новембра 2021. године

Члан 19. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РСˮ, бр.
32/13) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-ипсравка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)

Оквир сарадње широко је
постављен да, у складу са
приоритетима држава
потписница и њиховим
међусобним договором,
обухвати различите теме.
Полазне теме обухватају
билатералну сарадњу
одговарајућих органа,
привредних друштава и
научних институција
држава потписница у
области зелене енергије.

/

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

Закључком је усвојен
нацрт Трилатералног уговора
чијим ће закључивањем са
Градом Београдом и ЈКП
“Београдске електране”,
Република Србија пренети на
ЈКП “Београдске

/

/

Не

Овај закључак није
био предвиђен
планом Владе за
2021. годину.
Имајући у виду
достигнути високи
ниво политичких
односа и разумевања
између Републике
Србије и Словачке
Републике, као и
значајну улогу
енергетике у
привредном развоју
Републике Србије и
Словачке Републике,
са намером да
унапреде
билатералну сарадњу
у области зелене
енергије која је
заснована на
принципима узајамно
корисне сарадње у
складу са
законодавствима
држава потписница,
Република Србија и
Словачка Република,
сагласне су да
успоставе
билатералну сарадњу
на истраживању и
развоју у области
зелене енергије.

/

Не

Ради испуњења
обавеза преузетих у
вези са Пројектом
одговарајућим
одредбама сета
споразума
закључених између

663

УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)

51.

Закључак 05 Број: 312-10335/21-1
од 2.децембра.2021.године

52.

Закључак 05 Број: 31210334/20211 од 2.децембра 2021.године

53.

Закључак 05 Број:312-11862/2021
од 16.децембра 2021. године

Члан 15а. Закона о
енергетици
(,,Службени гласник
РС”, бр.145/14, 95/18 др. закон и 40/21) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(,,Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07 ,
65/08, 16/11 , 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
На основу члана 15.
а Закона о
енергетици
(,,Службени гласник
РС”, бр. 145/14, 95/18
- др. закон и 40/21) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(,,Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07 ,
65/08, 16/11 , 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члана 43. став 2.
Закона о Влади
(,,Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14, 30/18-др. закон

електране”као учесника
Пројекта,
право коришћења дела Зајма
који јој је KfW одбрио за
потребе Пројекта.
Закључак којим се утврђује
да је пројекат „Повећање
преносних капацитета
борског региона”
пројекат од посебног значаја
за Републику Србију
за потребе ЗИЈИН

Републике Србије и
KfW.

/

/

Нe

Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка

Утврђује се да је „Пројекат
изградње БеоГрид2025”
пројекат од посебног значаја
за Републику Србију, са
роком реализације до првог
квартала 2026. године

/

/

Нe

Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка

Влада је сагласна да се
крајњим купцима електричне
енергије, на територији
Републике Србије на
подручјима у којима је у
децембру 2021. године услед
снежних падавина дошло до
ненајављених прекида у
снабдевању електричном
енергијом, дуже од 24 h

/

/

Нe

Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка

664

кумулативно, умањи
утрошени број киловат сати за
месец децембар 2021. године
у износу од 50%.
54.

Закључак 05 Број 351-11710/2021
од 16. децембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-ипсравка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)

55.

Закључак 05 Број:02-12177/2021
од 23.децембра 2021.године

56.

Закључак 05 Број: 312-11890/2021
од 23. децембра 2021. године

Члан 43. став 2.
Закона о Влади
(,,Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14, 30/18-др. закон
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-ипсравка,
101/07, 65/08, 16/11,

Вада је саглaсна да Јавно
предузеће „Србијагас” Нови
Сад у име и за рачун
Републике Србије врши
инвеститорска права на
изградњи индивидуалног
гасног прикључка дуж. кат.
парц, бр. 2644/7 и 2644/17 обе
у КО Ћуприја - ван град и
мерно - регулационе станице
(МРС) максималног
капацитета Qmax= 500 м3/h за
прикључење производног
комплекса „SMP Automotive
interior Modules” д.о.о.
Ћуприја на дистрибутивни
систем Јавног предузећа
„Србијагас” у складу са
идејним пројектом бр. 05/2021
од јуна 2021. године и
Локацијским условима бр.
ROP-CUP-12791-LOC-1/2021
од 27. маја 2021. године
/заводни број 350-210/202105-1)
Закључак којим се у Закључку
Владе 05 Број:02-7806/2021 од
26.8.2021. године тачка 1
мења и гласи:Образује се
Радна група за праћење и
координацију активности на
реслизацији Пакет пројекта
ТЕ Костолац Б
Закључак којим Влада
прихвата Извештај о потреби
измештања постојећих
гасовода који се налазе на
местима колизије са трасом
коридора, током изградње или

/

/

Нe

Закључак је донет у
циљу изградње
индивидуалног
гасног прикључка у
КО Ћуприја - за
прикључење
производног
комплекса „SMP
Automotive interior
Modules” д.о.о.
Ћуприја

/

/

Нe

Указала се накнадно
потреба за
доношењем
Закључка

/

/

Нe

Закључак је донет у
циљу измештања
постојећих гасовода
који се налазе на
местима колизије са
трасом коридора,
665

68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)

реконструкције
инфраструктурних пројеката
који се реализују у Републици
Србији
Измена број 1. уговора о
консултантским услугама
између Министарства
рударства и енергетике и
Консултантског конзорцијума
„CES Clean Energy Solutions –
Austrija i „DECON
International GmBH“, Немачка
у вези са програмом
„Подстицање обновљиве
енергије: Развој тржишта
биомасе у Републици Србији
(компонента 1)”, број уговора:
2011 978 88.
Закључак којим се Влада
упознаје са потребом
потписивања Измена и допуна
број 1 Споразума о
финансирању између
Програма Уједињених нација
за развој и Министарства
рударства и енергетике
Републике Србије
Уређују се услови, начин и
поступак мониторинга
квалитета деривата нафте
и биогорива

57.

Закључак 05 Број: 337-12400/2021
од 29.децембар 2021. године.

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-ипсравка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)

58.

Закључак Владе 05 Број: 33712347/2021 од 29. децембра 2021.
године

59.

Уредба о изменама и
допунама Уредбе о
мониторингу квалитета
деривата нафте и
биогорива (АП)

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-ипсравка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 338. став 2.
Закона о енергетици
(„Службени гласник
РС”, бр. 145/14 и
95/18-др.закон)

/

/

Нe

/

/

Нe

/

Национална
стратегија
одрживог развоја
Национална
стратегија
одрживог
коришћења
природних
ресурса и добара
Стратегија
развоја
енергетике
Републике Србије
до 2025.
године са
пројекцијама до

Дa

током изградње или
реконструкције
инфраструктурних
пројеката који се
реализују у
Републици Србији
Уговор о
консултантским
услугама је морао да
се измени ради бољег
дефинисања плаћања
извршених услуга на
програму

Закључак је донет
ради реализације
пројекта „Припремне
активности за
спровођење пројекта
„Енергетска
ефикасност у
зградама централне
власти”
Акт није донет с
обзиром да се нису
створили услови за
проширење система
мониторинга на
мониторинг течног
нафтног гаса
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60.

Уредба о условима за испоруку
природног гаса

Члан 314. Закона о
енергетици
(„Службени
гласник РС”, бр.
145/14 и
95/18-др. закон)

Уређују се услови испоруке
и снабдевања природним
гасом купцима, као и мере
које се предузимају у
случају да је угрожена
сигурност испоруке
природног гаса купцима
услед поремећаја у раду
транспортног или
дистрибутивног система
или поремећаја на тржишту

/

61.

Одлукa о изради стратешке
процене утицаја стратегије
управљања минералним и другим
геолошким ресурсима Републике
Србије на животну средину

Члан 5. став 1 и члан
9. став 5. Закона о
стратешкој процени
утицаја на животну
средину („Службени
гласник РС“ бр.
135/04 и 88/10)

Стратегијом управљања
минералним ресурсима
Републике
Србије одређују се дугорочни
циљеви развоја рударства и
геолошких истраживања
енергетских, металичних,
неметаличних и техногених
минералних сировина,
подземних
вода и геотермалних ресурса

/

62.

Закључак о изменама и допунама
Дугорочног плана постепеног
формирања и одржавања
обавезних резерви нафте и
деривата нафте

Члан 17. Закона о
робним резервама,
(„Службени гласник
РС”, број 104/13) и
члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 74/12-

Дугорочним планом који је
Влада усвојила 2015. године
планирано је да се до 2018.
године формирају обавезне
резерве у количини од 31 дан
просечне потрошње;
реализација је подбацила па је
уместо 31 дан формирано
резерви у количини од 18
дана, због чега је потребна
измена

/

2030. године
Национална
стратегија
одрживог развоја
Национална
стратегија
одрживог
коришћења
природних
ресурса и добара
Стратегија
развоја
енергетике
Републике Србије
до 2025.
године са
пројекцијама до
2030. године
Национална
стратегија
одрживог развоја
Национална
стратегија
одрживог
коришћења
природних
ресурса и добара
Стратегија
развоја
енергетике
Републике Србије
до 2025. године
са пројекцијама
до 2030. године
Национална
стратегија
одрживог развоја
Национална
стратегија
одрживог
коришћења
природних
ресурса и добара
Стратегија
развоја

Дa

Биће донета 2022.
године. Предлог
уредбе налази се у
процедури
прибављања
мишљења

Дa

У 2021. години је
рађено на припреми
нацрта Пројектног
задатака за израду
Стратегије
управљања
минералним
ресурсима Републике
Србије. Чекало се на
усвајање Закона о
изменама и допунама
Закона о рударству и
геолошким
истраживањима

Дa

Прибављена су
мишљења надлежних
државних органа
осим Мин.фин. са
којим је потребно
додатно
усаглашавање
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исправка, 7/14 – УС и
44/14)

63.

Закључак којим се усваја
Средњорочни програм формирања
и одржавања обавезних резерви
нафте и деривата нафте за период
2018-2020. године

Члан 18. Закона о
робним резервама
(„Службени гласник
РС”, број 104/13) ) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 74/12исправка, 7/14 – УС и
44/14)

Садржи термин план
формирања и занављања
обавезних резерви, планирано
проширење капацитета са
локацијама, финансијске
потребе и реалне могућности

/

64.

Одлука о утврђивању Енергетског
биланса Републике Србије за 2022.
годину

Члан 13. став 2.
Закона о енергетици
(„Службени гласник
РС” , бр. 145/14 и
95/2018-др.закон )

Утврђују се годишњи износи
енергије и енергената
потребни за поуздано и
квалитетно снабдевање
купаца и крајњих купаца
енергије за 2022. годину и
приказују подаци који се
односе на реализацију за
2020. годину и процену стања
за 2021. годину

4/22

65.

Закључак којим се усваја
Интегрисани план за енергетику и
климу

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

Дефинисаће се нови циљеви
политике у области
енергетике и климе за 2030.
годину са визијом до 2050.
године

/

енергетике
Републике Србије
до 2025. године
са пројекцијама
до 2030. године
Национална
стратегија
одрживог развоја
Национална
стратегија
одрживог
коришћења
природних
ресурса и добара
Стратегија
развоја
енергетике
Републике Србије
до 2025. године
са пројекцијама
до 2030. године
Национална
стратегија
одрживог развоја
Национална
стратегија
одрживог
коришћења
природних
ресурса и добара
Стратегија
развоја
енергетике
Републике Србије
до 2025. године
са пројекцијама
до 2030. године
Национална
стратегија
одрживог развоја
Национална
стратегија
одрживог
коришћења
природних

Дa

Произилази из
Дугорочног па се
доношење планира за
2022. по усвајању
Дугорочног плана

Дa

Одлука је
припремљена и
достављена на
усвајање Влади у
децембру месецу, али
је усвојена на
седници Владе
13.јануара 2022.
године

Дa

У току је израда
Интегрисаног плана
за енергетику и
климу.До одступања
је дошло због
потребе да се ураде
додатне анализе.
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44/14 и 30/18 др.закон)

ресурса и добара
Стратегија
развоја
енергетике
Републике Србије
до 2025. године
са пројекцијама
до 2030. године

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

2.

3.

Назив акта
I
Правилник о садржини и начину
спровођења Годишњег програма
мониторинга квалитета деривата
нафте и биогорива за 2021. годину
(АП)Ф

Правни основ

Референтни
документ/НПАА

II
III
Члан 5. став 1. Уредбе о
НПАА
мониторингу квалитета
национална
деривата нафте и биогорива
стратегија одрживог
(„Службени гласник РС”, бр.
развоја Национална
97/15, 5/17, 8/17- испр., 119/17 стратегија одрживог
и 102/18)
коришћења
природних ресурса и
добара Стратегија
развоја енергетике
Републике Србије до
2025. године са
пројекцијама до 2030.
године
Правилник о утврђивању
Члан 20. став 3. Закона о
Национална
годишњег Програма геолошких
рударству и геолошким
стратегија одрживог
истражних радова за 2021. годину
истраживањима
развоја
(„Службени гласник РС”
бр. 101/15, 95/18 - др
закон,и 40/21)
Правилник о условима за
Члан 61. ст. 7. и 8. Закона о
/
расподелу и коришћење средстава
ефикасном коришћењу
Буџетског фонда за унапређење
енергије("Службени
енергетске ефикасности Републике гласник РС", број 25/13)
Србије

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV
36/21

По плану
(Да/Не)

Образложење

V
Да

VI
/

Да

/

Не

Правилник је донет на основу правног
основа који је формулисан у новом
Закону о енергетској ефикасности и
рационалној употреби енергије.

9.април

36/21
9.април

39/21
21 април
и 85/21
31.август
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Правилник о означавању
енергетске ефикасности машина за
прање судова у домаћинству

Члан 41. Закона о
ефикасном коришћењу
енергије („Службени
гласник РС”, број 25/13)

/

Правилник о означавању
енергетске ефикасности
расхладних уређаја

Члан 41. Закона о
ефикасном коришћењу
енергије („Службени
гласник РС”, број 25/13)
Члан 41. Закона о еикасном
коришћењу енергије
(„Службени гласник РС”,
број 25/13)

/

Правилник о означавању
енергетске ефикасности машина за
прање веша у домаћинству и
машина за прање и сушење веша у
домаћинству
Правилник о утврђивању
Члан 4. став 4.Уредбе о
усклађених износа оствареног
енергетски угроженом
укупног месечног прихода
купцу("Службени гласник
домаћинства, као услова за
РС", бр. 113/15 и 59/18)
стицање статуса енергетски
угроженог купца
Правилник о утврђивању Годишњег Закон о робним резервама,
програма формирања и одржавања члан 18. став 3. („Службени
обавезних резерви нафте и деривата гласник РС“ бр. 104/13,
нафте за 2021. годину
145/14 – др. закон и 95/18 –
др. закон
Правилник о допуни Правилника о Члан 34. став 2. тачка 5)
условима, критеријумима и
Закон о рударству и
садржини пројеката за све врсте
геолошким истраживањима
геолошких истраживања
(„Службени гласник РС”,
бр. 101/15, 95/18 - др
закон,и 40/21)

43/21

Да

/

Да

/

Да

/

28.април

43/21
28.април

/

43/21
28.април.

/

51/21

Да

21.мај

/

55/2021

Уредбом о енергетски угроженом
купцу прописано је доношење
Правилника два пута годишње и то 1.
априла и 1. октобра

Да

/

Не

Законом о рударству и геолошким
истраживањима („Службени гласник
РС", бр. 101/15 и 95/18 - други закон,
40/21) је ступио на снагу 30.04.2021.
године. Чланом 34. став 2. тачка 5)
прописано је да се уз захтев за
издавање одбрења за извођење
примењених геолошких истраживања
минералних и других геолошких
ресурса подноси и писмо о намерама
банке или друштва из групације у
оквиру које послује подносилац
захтева, да ће за његове обавезе издати
банкарску гаранцију или корпоративну
гаранцију у року до 30 дана од дана
добијања решења за истраживање
металичних минералних сировина,
литијума и бора или изјава друштва да
ће у том року доставити меницу. С
обзиром на то да је финансијски

2.јун
Национална
стратегија одрживог
развоја

72/21
16.7.2021.
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10.

11.

12.

13.

Правилник о роковима, садржају и
начину достављања података о
набавци и продаји нафте, деривата
нафте, биогорива, биотечности,
компримованог природног гаса,
утечњеног природног гаса и
водоника
Правилник о садржини и форми
дневника стручног надзора

Члан 335. став 2. Закона
о енергетици
(„Службени гласник
РС”, бр. 145/14, 95/18 –
др. закон и 40/21)

/

72/21

Не

16.7.2021.

Члан 27. Закона о
рударству и геолошким
истраживањима
(„Службени гласник РС“,
бр. 101/15 и 95/18 - други
закон. 40/21)

Национална
стратегија одрживог
развоја

23.7.2021.

Правилник о изменама
Правилника о сагласности за
складиштење и снабдевање
нафтом, дериватима нафте и
биогоривима за сопствене потребе

Члан 28. став 8. Закона о
енергетици („Службени
гласник РС”, бр. 145/14,
95/18 – др. закон и 40/21)

/

79/21

Правилник о изменама и допунама
Правилника о лиценци за
обављање енергетске делатности и
сертификацији

Члан 27. став 8, члан 101.
став 2. и члан 240. став 2.
Закона о енергетици
(„Службени гласник РС”,

/

74/21

Не

Не

22.08.2021.

83/21
27.08.2021.

Не

предрачун геолошких истраживања
приказан у Пројекту истраживања
предуслов за дефинисањем висине
финансијског обезбеђењa неопходног
за добијање одобрења за истраживање,
јавила се потреба за дефинисање
висине финансијског обезбеђења.
Изменама и допунама Закона о
енергетици („Службени гласник РСˮ
број 40/21) питање достављања
података усаглашено је са одредбама
европских директива, чиме су
створени услови за доношење овог
правилника
Правни основ за доношење
Правилника о садржини и форми
дневника стручног надзора је члан 27.
став 5. Закона о рударству и
геолошким истраживањима
(„Службени гласник РС", бр. 101/15 и
95/18 - други закон, 40/21) којим је
прописано да Министар ближе
прописује садржину и форму дневника
стручног надзора.
Узимајући у обзир чињеницу да је
носилац одобрења за примењена
геолошка истраживања у обавези да
обезбеди стручни надзор над
извођењем геолошких истраживања, а
да у досадашњим законским
решењима није била ближе
дефинисана форма и садржај дневника
стручног надзора, јавила се потреба да
се ближе уреди ова проблематика.
Изменама и допунама Закона о
енергетици („Службени гласник РС”
број 40/21) питање сагласности
уређено је на другачији начин, чиме су
створени услови за доношење овог
правилника
Изменама и допунама Закона о
енергетици („Службени гласник РС”
број 40/21) питање лиценци уређено је
на другачији начин, чиме су створени
услови за доношње овог правилника
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бр. 145/14, 95/18 – др.
закон и 40/21)
14.

15.

16.

Правилник o критеријумима под
којима корисници средстава могу
бити изузети од обавезе вршења
енергетског прегледа
Правилник о контроли система за
грејање зграда

Правилник о означавању
енергетске ефикасности
електронских екрана

17.

Правилник о методологији за
прорачун циља кумулативне
уштеде енергије

18.

Правилник о методологији за
прорачун броја степен дана
грејања и броја степен дана
хлађења

19.

20.

Правилник о методологији за
прорачун индикатора потрошње
енергије у друмском саобраћају
Правилник о садржају и начину
размене докумената и поднесака
који се током спровођења
процедура у вези са управним
поступцима који се воде у оквиру
Министарства
рударства и енергетике односно
надлежног покрајинског органа,
достављају електронским путем

Члана 75. став 5. Закона о
енергетској ефикасности и
рационалној употреби
енергије („Службени
гласник РС”, број 40/21)
Члан 39. став 7. Закона о
енергетској ефикасности и
рационалној употреби
енергије („Службени
гласник РС”, број 40/21)
Члан 63. став 3. Закона о
енергетској ефикасности и
рационалној употреби
енергије ("Службени
гласник РС", број 40/21)
Члан 7. став 4. Закона о
енергетској ефикасности и
рационалној
употреби енергије
(„Службени гласник РС”,
број 40/21)
Члан 9. став 3. Закона о
енергетској ефикасности и
рационалној употреби
енергије („Службени
гласник РС”, број 40/21)
Члан 62. стaв 2. Закона о
енергетској ефикасности и
рационалној употреби
енергије („Службени
гласник РС”, број 40/21)
Члан 8а став 13. Закона о
рударству и геолошким
истраживањима
(„Службени гласник РС”,
бр. 101/15,
95/18 – др. закон и 40/21)

/

87/21

Не

Правилник је донет на основу правног
основа који је формулисан у новом
Закону о енергетској ефикасности и
рационалној употреби енергије.

Не

Правилник је донет на основу правног
основа који је формулисан у новом
Закону о енергетској ефикасности и
рационалној употреби енергије

Да

/

10.09.2021.

/

87/21
10.09.2021.

/

92/21
22.9.2021.

/

96/21
8.10.2021.
и
131/21
30.12.2021.

Не

Правилник је донет на основу правног
основа који је формулисан у новом
Закону о енергетској ефикасности и
рационалној употреби енергије

/

96/21

Не

Правилник је донет на основу правног
основа који је формулисан у новом
Закону о енергетској ефикасности и
рационалној употреби енергије

Не

Правилник је донет на основу правног
основа који је формулисан у новом
Закону о енергетској ефикасности и
рационалној употреби енергије

Не

Закон о рударству и геолошким
истраживањима („Службени гласник
РС", бр. 101/15 и 95/18 - други закон,
40/21) је ступио на снагу 30.04.2021.
године. Чланом 8а став 13, предвиђено
је да министар надлежан за област
рударства и геологије ближе уређује
садржај и начин размене докумената и
поднесака. Овим правилником ближе
се уређује садржај и начин размене
докумената и поднесака

8.10.2021.

/

98/21
20.октобар

Национална
стратегија одрживог
развоја

109/21
19.новембар
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21.

Правилник о факторима
конверзије финалне енергије у
примарну и факторима емисије
угљендиоксида

22.

Правилник о опреми под
притиском

23.

Правилник о једноставним
посудама под притиском

24.

25.

26.

Правилник о прегледима опреме
под притиском током века
употребе

Правилник о критеријумима у
погледу броја и стручне
оспособљености запослених лица
које морају да испуне корисници и
именована тела у области опреме
под притиском
Правилник о условима, програму и
начину полагања стручног испита
за обављање послова са опремом
под притиском

Члана 9. став 2. Закона о
/
енергетској ефикасности и
рационалној употреби
енергије („Службени
гласник РС”, број 40/21)
Члан 5. Закона о техничким
Стратегија развоја
захтевима за производе и
енергетике
оцењивању усаглашености
Републике Србије до
(„Службени гласник РС”, број
2025. године са
49/21)
пројекцијама до
2030. годин
Члан 5. Закона о техничким
/
захтевима за производе и
оцењивању усаглашености
(„Службени гласник РС”, број
49/21)
Члан 5. Закона о техничким
захтевима за производе и
оцењивању усаглашености
(„Службени гласник РС”, број
49/21)

/

98/21
25.новембар

Не

114/21
30.новембар

Не

114/21

Не

Правилник је донет у циљу
усаглашавања са регулативом
европске уније

Не

Правилник је донет у циљу
усаглашавања са регулативом
европске уније

Не

Изменама и допунама Закона о
енергетици („Службени гласник РСˮ
број 40/21) створен је правни основ за
доношење овог правилника

Не

Изменама и допунама Закона о
енергетици („Службени гласник РСˮ
број 40/21) створен је правни основ за
доношење овог правилника

30.новембар

114/21
30.новембар .

Члан 367в. став 3. Закона
о енергетици („Службени
гласник РС”, бр. 145/14,
95/18-др. закон и 40/21)

/

Члан 367в. став 4. Закона о
енергетици („Службени
гласник РС”, бр. 145/14,
95/18-др. закон и 40/21)

/

који се током спровођења процедура у
вези са управним поступцима који
севоде у оквиру Министарства
рударства и
енергетике односно надлежни
покрајински орган, достављају
електронским путем, у складу са
законом којим се уређује електронски
документ.
Правилником се прописују фактори
конверзије који се користе за обрачун
конверзије финалне енергије у
примарну, као и фактори емисије
угљендиоксида.
Правилник је донет у циљу
усаглашавања са регулативом
европске уније

114/21
30.новембар

114/21
30.новембар
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27.

28.

30.

31.

32.

33.

Правилник о измени Правилника о Члан 5. Закона о техничким
техничким и другим захтевима за захтевима за производе и
течна горива нафтног порекла
оцењивању усаглашености
(„Службени гласник РС”, број
49/21)

/

Правилник о врсти и начину
достављања података који
омогућавају прорачун индикатора
потрошње енергије у друмском
саобраћају
Правилник о означавању
енергетске ефикасности
светлосних извора

Члана 62. став 4. Закона о
енергетској ефикасности и
рационалној употреби
енергије („Службени
гласник РСˮ, број 40/21)
Члан 41. Закона о
ефикасном коришћењу
енергије („Службени
гласник РС”, број 25/13)

/

/

/

Да

Поступак доношења правилника
започет у 2021. години

Правилник којим се прописују
услови, критеријуми, садржај и
начин разврставања ресурса и
резерви чврстих минералних
сировина
Правилник о захтевима за
пројектовање, израду и
оцењивање усаглашености гасних
апарата

Члан 51. став 7. Закона о
рударству и геолошким
истраживањима
(„Службени гласник РС”,
број 101/15)
Члан 5. став 1. Закона о
техничким
захтевима за производе и
оцењивању усаглашености
(„Службени гласник РС”,
број 49/21)

Национална
стратегија одрживог
развоја

/

Да

Урађен Нацрт предлога Правилника

/

Да

Правилник није донет услед
недостатка капацитета у Сектору за
нафту и гас

Правилник о садржини
инвестиционо-техничке
документације

Члан 96. став 4. Закона о
рударству и геолошким
истраживањима

Национална
стратегија
одрживог развоја
Национална
стратегија
одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара
Стратегија развоја
енергетике
Републике
Србије до 2025.
године са
пројекцијама до
2030.
године
Национална
стратегија одрживог
развоја

/

Да

127/21

Не

24.децембар

131/21

Не

29. децембар

Прилог 3. Правилника је замењен
новим Прилогом 3. Извештај о
складиштењу и транспорту течних
горива нафтног порекла, који је
одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део којим је продужен
рок за прибављање сагласности за
складиштење и снабдевање за
сопствене потребе
Правилник је донет на основу правног
основа који је формулисан у новом
Закону о енергетској ефикасности и
рационалној употреби енергије

Урађен Нацрт предлога Правилника
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(„Службени гласник РС”,
број 101/15)
Члан 41. Закона о
ефикасном коришћењу
енергије („Службени
гласник РС”, број 25/13)

34.

Правилник о означавању
енергетске ефикасности
фрижидера у функцији директне
продаје

35.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о обрасцу пријаве за
евиденцију обвезника накнаде за
унапређење енергетске
ефикасности, обрасцу месечног и
годишњег обрачуна количина
енергије/енергената испоручених
потрошачима или стављених у
промет на територији Републике
Србије, односно увезених на
територију Републике Србије,
обрасцу месечног и годишњег
обрачуна обавезе плаћања накнаде,
обрасцу извештаја о уплати, као и
начину достављања ових образаца
(ЕРП)
Правилник
o одређивању услова и начина рада
комисија за оверу ресурса и
резерви минералних сировина,
подземних вода и геотермалних
ресурса

Члан 28. став 5. и члана 41.
став 3. Закона о накнадама
за коришћење јавних
добара („Службени гласник
РС”, број 95/18)

Члана 52. став 13. Закона
о рударству и геолошким
истраживањима
(„Службени гласник РС”,
бр. 101/15 и 95/18 - други
закон. 40/21)

Правилник о техничким и другим
захтевима за бродска горива

Члан 5. став 1. Закона о
техничким
захтевима за производе и

34.

35.

/

/

Да

/

/

Да

Национална
стратегија одрживог
развоја

/

НЕ

Национална
стратегија
одрживог развоја

/

Да

Правилник није донет јер су
фрижидери у функцији директне
продаје мало заступљени на тржишту.
Приоритет су били правилници о
енергетском означавању производа
код којих је било потребно да се
изврши усклађивање са новим
означавањем у ЕУ.
Предлог за измену правилника је
припремљен. Измена предвиђа
прикупљање података кроз ИСЕМ
информациони систем који је додатно
потребно прилагодити овим
захтевима. Измена ИСЕМ-а ће бити
обезбеђена на основу јавне набавке
услуга одржавања и унапређења у
2022. години.

Правилник на правној редакцији
текста у Републичком законодавству.
Одмах након извршене правне
редакције текста Правилника очекује
се усвајање истог.
Доношењем измена и допуна Закона о
рударству и геолошким
истраживањима („Службени гласник
РС", бр. 101/2015 и 95/2018 - други
закон, 40/2021) који је ступио на снагу
30.04.2021. године, створени су услови
да се проблематика рада комисије за
оверу ресурса и резерви минералних
сировина, подземних вода и
геотермалних ресурса ближе
дефинише.
Акт није донет с обзиром да се радило
на изради Детаљног плана
имплементације за директивуо
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оцењивању усаглашености
(„Службени гласник РС”,
број
/09)

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Правилник којим се прописују
услови, критеријуми, садржај и
начин разврставања ресурса и
резерви течних и гасовитих
минералних сировина
Правилник којим се прописују
услови, критеријуми, садржај и
начин разврставања ресурса и
резерви подземних вода
Правилник о техничким захтевима
за пројектовање, изградњу и
експлоатацију надземних
електроенергетских водова
називног напона 1 kV до 400 kV
Правилник о техничким захтевима
за пројектовање, изградњу и
експлоатацију средњенапонских
надземних водова са самоносећим
кабловским снопом
Правилник о техничким захтевима
за електричне инсталације ниског
напона
Правилник о обрасцу пријаве за
евиденцију, као и садржини,
облику и начину достављања
образаца за обавезне резерве нафте

Члан 51. став 7. Закона о
рударству и геолошким
истраживањима
(„Службени гласник РС”,
број 101/15)
Члан 51. став 7. Закона о
рударству и геолошким
истраживањима
(„Службени гласник РС”,
број 101/15)
Члан 219. Закона о
енергетици („Службени
гласник РС”, број 145/14)

Национална
стратегија
одрживог коришћења
природних ресурса и
добара
Стратегија развоја
енергетике
Републике
Србије до 2025.
године са
пројекцијама до
2030.
године
Национална
стратегија одрживог
развоја

садржају сумпора у одређеним течним
горивима, којим су дате одређене
препоруке у вези са израдом овог
правилника.

/

Да

Урађен Нацрт предлога Правилника

/

Да

Урађен Нацрт предлога Правилника

/

/

Да

Члан 219. Закона о
енергетици („Службени
гласник РС”, број 145/14)

/

/

Да

Члан 219. Закона о
енергетици („Службени
гласник РС”, број 145/14)

/

/

Да

Члан 28. став 5. и члан 34.
став 2. Закона о накнадама за
коришћење јавних добара
(„Службени гласник РС”, бр.
85/18, 49/19 и 86/19 - ускл.
дин.изн.)

Национална
стратегија одрживог
развоја Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара Стратегија

Правилник није донет због превеликог
обима посла и недостатка капацитета
људских ресурса у Сектору за
електроенергетику (електроинжењера,
правника и економисте)
Правилник није донет због превеликог
обима посла и недостатка капацитета
људских ресурса у Сектору за
електроенергетику (електроинжењера,
правника и економисте)
Правилник није донет због превеликог
обима посла и недостатка капацитета
људских ресурса у Сектору за
електроенергетику (електроинжењера,
правника и економисте)
По Закону о накнадама и даље су на
снази одредбе Уредбе о висини,
начину обрачуна плаћања и
располагања накнадом за формирање
обавезних резерви нафте и деривата
нафте (,,Сл.гласник“ 108/2014), а чека

Национална
стратегија одрживог
развоја

Да
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42.

Правилник о Енергетском билансу

Члан 14. став 2. Закона о
енергетици („Службени
гласник РС” , бр. 145/14 и
95/2018-др.закон )

развоја енергетике
Републике Србије до
2025. године са
пројекцијама до
2030.год.
Национална
стратегија одрживог
развоја Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара Стратегија
развоја енергетике
Републике Србије до
2025. године са
пројекцијама до
2030. године

се одлука о новом начину
извештавања (дигитализација)

/

Да

Припремљена је радна верзија
Правилника. Правилник није донет
због превеликог обима посла и
недостатка капацитета људских
ресурса у Групи за стратешко
планирање.

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

Назив

I
Програм управљање
минералним
ресурсима
Републике Србије

Резултат

II
Током 2021. године одржан је
континуитет по питању истраживања
и експлоатације минералних
сировина. Повећан је обим
производње руда, пре свега
металичних и енергетских, такође
повећан је обим улагања у геолошка
истраживања као и инвестиционих
улагања у рудаски сектор.
Индекси индустријске производње у
оквиру рударства:
Индустријска производња у 2021.
години, у односу на 2020. годину,
већа је за 6,3%. Посматрано по

шифра
извора
финансира
ња
56
01

Референтни документ
Износ остварења/
извршења
III
78,415,567 РСД
8,524,899,167 РСД

IV
Национална стратегија
одрживог развоја
Национална стратегија
одрживог коришћења
природних ресурса и добара

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
Да

VI
/
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1.ПА.1

Уређење и надзор у
области геологије и
рударства

секторима*, у сектору Рударство
остварен је раст од 27,6% у поређењу
2021/2020 година.
B – Рударство
индекси
127,6
- Експлоатација угља
92,0
- Експлоатација сирове нафте
и природног гаса
95,3
- Експлоатација руда метала
249,4
- Остало рударство
118,2
Овако висок раст у сектору рударства
остварен је највећим делом услед
отварања новог рудника Чукару Пеки,
који је значајно допринео повећању
производње концентрата бакра, као и
производња катодног бакра.
Број важећих истражних поља на дан
31.12.2020. је био 170. Број важећих
истражних поља на дан 31.12.2021 је
175.
Број важећих активних
експлоатационих поља на дан
31.12.2020. године је био 255 док је на
дан 31.12.2021. години тај број
износио 268. Остварени резултати у
току извештајног периода су у оквиру
очекиване вредности.
Успостављање јединственог
информациог система који
ће омогућити, обраду,
архивирање и ажурирање
геолошких података и
података о експлоатацији,
вођење електронског
катастра као и доступност
података путем веб портала,
усаглашени постојећи
речници података са
међународним
стандардизованим речницима и
шемама.

01

41,709,356 РСД

Национална стратегија
одрживог коришћења
природних ресурса и добара

Да

/

678

Tоком извештајног периода
представници Сектора су активно
учествовали у праћењу тестирању
апликације која је урађена за потребе
Дигитализација административних
поступака Министарства рударства и
енергетике, Сектора за геологију и
рударство и Покрајинског
секретаријата за енергетику,
грађевинарство и саобраћај. Кроз ову
апликацију у потпуности је
дигитализовано 10 административних
поступака које спроводи Сектор за
геологију и рударство и Покрајински
секретаријат. Од маја 2021. године
тестирана је апликација од стране
привредних субјеката који имају
одобрења за експлоатацију
минералних сировина. Унос података
се односио на Годишњи оперативни
план, Годишњи извештај о
пословању, пријава радова и
попуњавање образаца за накнаду за
коришћење и истраживање
минералних сировина.
Такође, Сектор је имао учешће у
пројекту е-Папир који је
подразумевао скраћење,
поједностављење, односно
оптимизацију административних
процедура. Том приликом
припремљене су форме за
аплицирање за различита одобрења
које се односе на геолошка
истраживања и експлоатацију
минералних сировина, подземних
вода и геотермалних ресурса у
електронском облику и
заинтересовани привредни субјекти
исте могу да преузму са сајта ЕУправе са линкa:
https://rap.euprava.gov.rs/privreda/delat
nosti/5/%D0%A0%D1%83%D0%B4%
D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%BE За све
679

административне поступке дат је опис
поступка и законски основ и унети су
у Регистар административних
поступака е-Управе.
1.ПК.1

Консолидација
пословања ЈП ПЕУ
Ресавица

Смањен је број запослених у ЈП ПЕУ
Ресавица тако да на дан 31.12.2021.
године број запослених износио је
3.585 радника. Дана 01.06.2021.
године, потписан је Колективни
уговор о изменама и допунама
Колективног уговора за Јавно
предузеће за подземну експлоатацију
угља Ресавица и Споразум о
продужењу рока важења Колективног
уговора Такође су спроводене
активности на анализи стања у
предузећу и могућностима за
реорганизацију истог кроз различите
моделе, у циљу дефинисања будућег
пословања. У сарадњи са Светском
банком у 2021. години у оквиру
Пројеката за подршку рударског
сектора радило се на анализи
следећих задатака:
I. Израда Студије случаја затварања
нерентабилних рудника ЈП ПЕУ
Ресавица (Пилот пројекат затварања)сходно програмском задатку, на
основу које би се касније правили
пројекти затварања нерентабилних
рудника у оквиру ЈП ПЕУ Ресавица.
Студија би обрадила све економске и
социјалне аспекте затварања рудника.
Извор финансирања: кредит Светске
банке, а рок за реализацију је 1
година.
II. Израда Пројектног задатка
затварања рудника - урадиће се на
основу Студије случаја затварања
нерентабилних рудника за ЈП ПЕУ
Ресавица. Извор финансирања: кредит
Светске банке, а рок за реализацију је
1 година. Израда пројектног задатка
се очекује одмах након израде

01

8,474,450,000 РСД

Национална стратегија
одрживог коришћења
природних ресурса и добара

Да

/
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1.ПК.2

Израда Катастра
рударског отпада

2.

Програм управљање
обавезним резервама

Студије случаја – најкасније до краја
2022. године. Реализација пројекта
затварања се очекује током 2023.
године.
Идентификован и
категоризован рударски
отпад у складу са
Директивом ЕУ о рударском
отпаду (Directive 2006/21/EC of waste
from extractive
industries)
Реализација пројекта је завршена и
финално плаћање је извршено 16.
априлa 2021. године.

25/61 дана просечне дневне потрошње
деривата нафте у Републици Србији

56
01

78,415,567 РСД
8,739,811 РСД

Национална стратегија
одрживог коришћења
природних ресурса и добара

Да

01

4.032.872.850,50
РСД

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030. године

Да

Услед
непредвиђених
проблема са IT
инфраструктуром
, и немогућности
да се уговорне
активности
окончају у
првобитно
уговореним
роковима, било је
потребно
анексирати
уговор, без
промене у цени.
Анекс је
потписан, и све
активности су
завршене до 30.
септембра.
Услед дугачког
процеса
закључења анекса
уговора са
Уговорним телом
(ЦФЦУ,
Министарство
финансија),
плаћање није
извршено у 2020.
години, како је
планирано.
Извршење
плаћања је први
квартал 2021.
години.
/
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2.ПA.1

2.ПК.1

3.

Формирање и
одржавање
обавезних
резерви нафте и
деривата нафте и
природног гаса
Изградња резервоара
у
складишту деривата
нафте у Смедереву
Програм енергетске
ефикасности (ЕРП)

25/61 дана просечне дневне потрошње
деривата нафте у Републици Србији

01

4.032.872.850,50
РСД

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030. године

Да

/

Започети радови на изградњи 4 х
20.000 м3 резервоарског простора за
смештај евро дизела

01

857.499.999 РСД

Да

/

Остварена уштеда енергије
од 20% годишње у односу на базно
стање потрошње пре
реализације мера

05

200.620.878,26 РСД
(1.749.722,00 EUR)
432.312.652,64 РСД
36.609.168,00 РСД
(305.076,40,00 EUR)

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030. године
Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030. године

Да

/

/

01
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11

30.600.000,00 РСД
(255.000,00 ЕУР)

06

/

3.ПА.1

Подстицаји за
унапређење
енергетске
ефикасности (ЕРП)

20% унапређење енергетске
ефикасности

01

433.312.652,64 РСД

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030. године

Да

3.ПК.1

Уклањање препрека
за
промовисање и
подршку
систему енергетског
менаџмента у
општинама у
Републици
Србији (ЕРП)
Успостављање и
јачање
тела за оцену
усаглашености (АП)
(ЕРП)

Средњорочни национални
план за реновирање
објеката јавне намене

01

0 RSD

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030. године

Да

Средства
зареализацију
активности
укинута су
ребалансом
Буџета.

Проценат непрописно
означених производа
ознаком енергетске
ефикасности смањен на
мање од 45%

56

36.609.168 РСД
(305.076,40 EUR)

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030. године

Да

Пројекат енергетске
ефикасности и

Саниране две зграде у
смислу унапређења
енергетске ефикасности

05

194.095.641 РСД
(1.695.345 EUR)

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.

Да

Резултат се
очекује тек у
периоду након
завршетка
Пројекта.
Пројекат још у
току.
Завршетак
санације 15
објеката се

3.ПК.2

3.ПК.3

682

управљање
енергијом у
општинама у Србији
(ЕРП)

3.ПК.4

3.ПК.5

Рехабилитација
система даљинског
грејања у Србији фаза
V (ЕРП)

Енергетска
ефикасност
у јавним зградама и
обновљиви извори
енергије у сектору
даљинског грејања

године са пројекцијама до
2030. године

Није потписан ниједан извођачки
уговор

Завршена студија за припрему
пројекта Израђен концепт за праћење
и анализе укупне потрошње енергије
на ВМА болници и извршена мерења

11

0 RSD (0 EUR)

05

6,525,237.26 РСД
(54,377 EUR)

01

0 RSD

11

/

05

/

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030. године

Да

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030. године

Да

очекује у 2022, а
самим тим и
повлачење
остатка
финансијских
средстава из
донације
Тендер по основу
кога је требало да
буду потписана 2
извођачка
уговора је
поништен због
неприхватљиво
високе цене
јединог понуђача.
Сви тендери а
самим тим и
реализација
Пројекта, су
каснили због
изузетно споре
процедуре
размене Нота
између наше и
Владе СР
Немачке (изван
надлежности
МРЕ) која је
окончана тек
31.08.2021. год.
Стога је зајам из
кога се
финансирају
инвестиције.
постао ефективан
тек у јануару
2022. год.
Студија за
припрему
пројекта није
завршена, јер још
траје поступак
избора
имплементационо
683

(„Озелењавање
јавног
сектора“) -ВМА
(ЕРП)

3.ПК.6

Енергетска
ефикасност
у зградама централне
Власти (ЕРП)

Спроведни енергетски прегледи за 28
зграда централне власти

11

/

06

255.000 EUR
(исплаћено у ЕУР
директно са
девизног рачуна) –
прерачунат:
30.600.000 РСД

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030. године

Дa

г консултанта
који треба да
изради студију.
Тренутно је у
току друга,
завршна фаза
избора. Концепт
за праћење и
анализе укупне
потрошње
енергије на ВМА
болници је
започео у јуну
2021 године и
очекује се да буде
завршен у јуну
ове године.
Споразум са
УНДП за
реализацију
припремних
активности
потписан је
крајем маја 2021.
године. Средства
донација за
реализацију
припремних
активности која је
обезбедила Банка
за развој Савета
Европе постала
су доступна
крајем јула 2021
године. С
обзиром да нова
регулатива у
области
енергетске
ефикасности
зграда у
надлежности
Министарства
грађевинарства,
саобраћаја и
684

инфраструктуре
није донета,
током јула је
припремљен
закључак којим је
Влада крајем
августа утврдила
захтеве у погледу
енергетске
ефикасности
зграда централне
власти. Тендер за
спровођење
енергетских
прегледа
расписан је у
октобру 2021.
године од стране
УНДП-а.
Спровођење
прегледа се
планира у 2022.
години.

4.

Програм социјалне
заштите

Реализација утрошених финансијских
средства

01

1.286.618.450 РСД

4.ПА.1

Енергетски угрожен
купац

Проценат утрошених средстава је
98,83%

01

1.284.788.136,13
РСД

Програм планирање
и
спровођење
енергетске
политике

Унапређена енергетска
политика

11
10
06
01
05
56

37.993.300.121
(316.610.834 EUR)
5.033.225.000
(40.000.000 EUR)
7.700.000
(64.167 EUR)
1.055.991.000
2.147.072.620
(17.892.272 EUR)

5.

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030.
године
Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030.
године
Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030.
године

Дa

/

Дa

/

Дa

/

685

Повећан број интерконекција
са суседним земљама,
повећани капацитети за
производњу електричнеенергије,
повећан број
учесника на организованом
тржишту електричне
енергије, смањене сиве
економије, смањење
неусаглашености са
прописима из области
енергетике
Унети подаци потребни за
израду Предлога одлуке о
утврђивању Енергетског
биланса Републике Србије
за 2020. годину, обезбеђено
одржавање и развој базе.
Спроведена јавна набавка и
започета израда нове
Стратегије развоја
енергетике и Програма
остваривања енергетике.

01

6.179.171.000
51.493.092 EUR)
87.220.876 РСД

01
06

Формирање базе
података за нафту и
гас

Формирање базе података
за послове из надлежности
Сектора за нафту и гас

Програм подстицања
обновљиве енергије:
Развој тржишта
биомасе у Републици
Србији - прва
компонента

Повећање учешћа
обновљивих извора енергије
(ОИЕ) у производњи
топлотне енергије у оквиру
система даљинског грејања

5.ПА.1

Електроенергетика,
нафта и природни гас
и систем даљинског
грејања

5.ПА.2

Стратешко
планирање у
енергетици

5.ПА.3

5.ПК.1

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030.

Дa

/

19.149.455 РСД
1.141.424 РСД

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030.
године

Дa

Подршка
координаторима
за
Стуб 2 Транспорт
и
енергетика у делу
Енергетика у
спровођењу
Стратегије ЕУ за
Јадранскојонски регион

01

2.274.900 РСД

Дa

/

11

859.435.800 RSD
(7.161.965 EUR)
5.822.400 RSD
(48.520 EUR)

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030.
године
Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030.
године

Дa

Из извора 11 план
је био РСД
900.000.000 а
плаћено је РСД
859.435.800.
Остварено је
95,44%. Из извора
05 план је био
РСД 6.000.000 а
остварено је РСД
5.822.400.
Остварено је
97,03%.

05
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5.ПК.2

Даље јачање
капацитета
енергетског
планирања (АП)

Припремљен Интегрисани
план за енергетику и климу
сагласно обавезама из
Уговора о Енергетској
заједници. Припремљен
Извештај о степену
реализације Стратегије
развоја енергетике и
Програма оствaривања
стратегије
Иницијални извештај о
реализацији пројекта урађен

56

/

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030.
године

Дa

Услед одобрене
измене
динамичког
плана, усвајање
свих резултата је
планирано за
2022. годину.

5.ПК.3

Техничка помоћ
Министарству
рударства и
енергетике
за спровођење новог
Закона о енергетици,
Националног
Акционог
плана за енергетску
ефикасност и
Директиве
о обновљивим
изворима енергије
(АП)
(ЕРП)

56
01

2,042,000 РСД
18,345,000 РСД

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030.
године

Дa

Иницијални
извештај о
реализацији
пројекта урађен

5.ПК.4

Израда Катастра
малих
хидроелектрана (АП)

Ажуриран катастар малих
хидроелектрана

56
01

/
/

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030. године

Дa

Изградња постројења
за
пречишћавање
индустријских
отпадних
вода у објекту ТЕ
Костолац Б (АП)

Изграђено ново постројење
за пречишћавање отпадних
вода

56

Преко ЕПС-а се
финансира пројекат

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030.
године

Дa

Испоручен
ажуриран
катастара малих
хидроелектрана
Није дошло до
финансијског
извршења услед
касног датума
завршетка
пројекта (20.
децембар 2021.
године)
Изграђено ново
постројење за
пречишћавање
отпадних
Вода. Радови
завршени 29.

5.ПК.5
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5.ПК.6

Гасна
интерконекција
Србија-Бугарскасистем
транспорта гаса на
територији Србије
(АП)

Започета имплементација по
уговорима

11
56
01

/
/
/

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030.
године

Дa

5.ПК.7

Друга фаза Пакет
пројекта Костолац Б,
Изградња новог
блока
ТЕ Костолац Б3 350
MW

Степен готовости пројектне
документације је 95.81 %.
Степен готовости радова на
производњи опрeме (набавка,
производња и испорука) је 86,16 %.
Извођење радова на градилишту
степен готовости је 37,20 %.
Степен реализације пројекта Блока Б3
је 68,111 %,
Финансијска реализација 41,49 %.

11

53.683.378,31 УСД

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030.
године

Дa

септембра 2021.
године.
Започета
имплементација
по
Уговору о
надзору 17.
децембра 2021.
године.
Имплементација
уговора о
радовима није
започета у 2021.
години услед
датума
потписивања
уговора (3.
децембар 2021.
године). Није
било
финансијског
извршења у 2021.
години.
Степен
реализације
пројекта блока б3
је 68,111 %,
уместо
предвиђених
100%.
Реализација
пројекта касни
због проблема у
изради пројеката
за грађевинску
дозволу и
пројеката за
извођење, што
утиче на
извођење радова.
Такође касни
производња и
испорука опреме,
а све доприноси
кашњењу у
688

5.ПК.8

ВЕ Костолац

Уговорене су услуга консултанта на
пројекту ( 1,5 мил евра зајам и 1 мил
евра донације ) и радови на
изградња интерних саобраћајница и
прикључака на државне путеве ( 3,2
мил евра и 0,3 мил за непрдвиђене
радоаве) Ови радови отпочели су у
априлу 2021.године
Главни радови нису почели јер још
увек није окончан тендерски поступак
за набавку главне опреме и изградњу
ветроелектране
Кумулативна финасијска реализација
1,93% пројекта
Кумулативна физичка реализација 3%
( извор података Извештај ЈП ЕПС од
17.02.2022)

11
05

Укупно утрошено
134.803.760
РСД

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030.
године

Дa

повлачењу
финансијских
средстава.
За период
01.01.202101.12.2021.
Планирано је
трошење
средстава на име
изградње
ветропарка са
прикључком,
приступних
саобраћаница и
услуга
консултанта у
износу од
2.791.455.076 дин
од тога је
утрошено је
134.803.760 дин
4,83% проценат
финансијске
реализације (
извор података
извештаји и
имплементацији
пројекта који се
раде у складу са
уредбом о
управљању кап.
Пројектима.
Главни радови
нису почели јер
још увек није
окончан
тендерски
поступак за
набавку главне
опреме и
изградњу
ветроелектране
(који је трајао
дуже од
689

5.ПК.9

ХЕС Горња Дрина:
ХЕ
Бук Бјела

5.ПК.1
0

Трансбалкански
коридор Секција 2:,
Далековод 400 kV
Крагујевац 2 Краљево
3 са подизањем
напонског нивоа на
400
kV у ТС Краљево 3
(ЕРП)

Спроведена је тендерска процедура и
дана 29.04.2021. године потписан је
уговор са извођачем за извођење
припремних радова. Припремни
радови су току.
Степен физичке реализације
припремних радова 22% закључно са
31.12.2021. године, степен
финансијске реализације 0 % (извор
података ЈП ЕПС, подаци из табела за
БДП)
Завршени су радови на изградњи
далековода и далековод је пуштен у
пробни рад.
Завршени су и радови у ТС
Крагујевац 2.
Остало за реализацију завршетак
радова у ТС Краљево 3.
( извор података извештаји о
имплементацији пројекта који се раде
у складу са Уредбом о управљању кап
. пројектима)
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11
05

/

Укупно утрошено
1.748.106.000,00
РСД

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030.
године

Дa

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030.
године

Дa

планираног
времена због
ситуације са
ковид -19 и
измена процедура
банке зајмодавца)
преговори са
прворангираном
компанијом су
почели у мају
2021.године.
Кашњење у
спровођењу
тендера за избор
извођача радова

За период
01.01.202101.12.2021.
Планирано је
трошење
средстава на име
изградње
далековода,
доградње тс и
услуга
консултанта у
износу од
1.576.007.807
Дин a утрошено
је 1.748.106.000
односно 110,9 %
проценат
финансијске
реализације
Проценат
физичке
реализације 100%
према
690

планираним
радовима за 2021.
(извор података:
извештаји о
имплементацији
пројекта који се
раде у складу са
уредбом о
управљању кап.
Пројектима)
5.ПК.1
1

Трансбалкански
коридор секција 3:
Далековод 2x400 kV
Обреновац-Бајина
Башта са подизањем
напонског нивоа на
400
kV у ТС Бајина
Башта
(ЕРП)

Потписан је уговор зајму и донацији,
донет и закон о потврђивању
гаранције.
Завршена је техничка документација
и поднет је захтев за грађевиску
дозволу за изградњу далековода у
новембру 2021. док су грађевинске
дозволе за ТС и приступни пут већ
исходоване.

11
05

Укупно утрошено
104.422.577,00 РСД

Стратегија развоја енергетике
Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до
2030.
године

Дa

У периоду од
01.01.202101.12.2021.
Планирано је
трошење
средстава на име
техничке
подршке у изради
техничке
документација и
решавања
имовине у износу
од 204.893.748,54
дин. Утрошено је
104.422.577
односно 50.96 %.
Проценат
физичке
реализације 90%
према
планираним
радовима за 2021.
Разлог кашњења
финансијске
реализације је у
највећој мери
због кашњења у
спровођењу
решења о
експропријацији
(ове активности
не угрожавају
реализацију
691

пројекта и
процењени датум
завршетака).
(извор података:
извештај емс од
18.02.2022.)

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

2. Министар

Татјана Матић

3. Делокруг

На основу члана 9. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 128/20), Министарство
трговине, туризма и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе на:
функционисање тржишта; стратегију и политику развоја трговине; унутрашњу трговину; промет
робе и услуга; праћење укупних трговинских токова и предлагање одговарајућих мера; предлагање
системских решења и прописа у области посебних дажбина при увозу пољопривредних и
прехрамбених производа; иницирање мера прилагођавања прописа и мера економске политике из
области царинског и ванцаринског пословања; контролу квалитета индустријско-непрехрамбених
производа у производњи и промету и контролу услуга; контролу употребе робних и услужних
жигова, знака квалитета и ознаке порекла производа; снабдевеност тржишта и цене; спречавање
монополског деловања и нелојалне конкуренције; заштиту потрошача; оснивање и рад робних
берзи и берзанских посредника; инспекцијски надзор у области трговине, као и друге послове
одређене законом. Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове државне
управе који се односе на: унапређење економских односа са иностранством; предлагање и
спровођење мера у области економских односа са иностранством; праћење међународних
економских односа и мултилатералне, регионалне и билатералне сарадње са другим државама и
организацијама и њихов развој; предлагање оснивања, усклађивање и руковођење радом
мешовитих комисија и комитета за билатералну економску сарадњу, слободну трговину и
координацију рада органа државне управе у вези с њиховим радом; креирање, спровођење,
предлагање и унапређење режима спољнотрговинске политике укључујући мере заштите у
спољној трговини; хармонизацију спољнотрговинских прописа са прописима Европске уније и
Светске трговинске организације и других мултилатералних институција и организација и њихову
имплементацију; промет роба, услуга и права индустријске својине; посебне облике
спољнотрговинског пословања; спољну трговину и унапређење система извозно-увозне контроле
наоружања, војне опреме и робе двоструке намене (контролисане робе), уз сагласност
Министарства одбране; закључивање и праћење примене међународних трговинских уговора и
споразума; унапређивање и праћење економске билатералне и регионалне сарадње; праћење
сарадње органа Републике Србије с међународним економским организацијама и агенцијама
Организације уједињених нација, као и друге послове одређене законом.Министарство трговине,
692

туризма и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе на: стратегију и
политику развоја туризма; интегрално планирање развоја туризма и комплементарних делатности;
развој, проглашење и одрживо коришћење туристичког простора и туристичких дестинација од
значаја за туризам; послове од посебног значаја за развој туризма; категоризацију туристичких
места; спровођење подстицајних мера и обезбеђивање материјалних и других услова за
подстицање развоја туризма; промоцију туризма у земљи и иностранству; таксе, накнаде и пенале
у туризму; имовинско-правне послове у туризму; унапређење система вредности и
конкурентности туристичких производа; истраживање туристичког тржишта и развој туристичког
информационог система; услове и начин обављања делатности туристичких агенција;
угоститељску делатност; наутичку делатност; ловно-туристичку делатност, као и пружање услуга
у туризму; уређење, одржавање и опремање јавног скијалишта и пружање услуга на скијалишту;
уређење, одржавање, опремање и пружање услуга у бањама, тематским парковима и јавним
купалиштима; инспекцијски надзор у области туризма.Министарство трговине, туризма и
телекомуникација обавља послове државне управе који се односе на: област телекомуникација,
односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и безбедност у области
електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор; утврђивање
стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја; организовање
финансијске и техничке контроле; међународне послове у области електронских комуникација и
поштанског саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских
комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских
опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање
појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга
електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори, као и друге
послове одређене законом.Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове
државне управе у области информационог друштва који се односе на: предлагање политике и
стратегије развоја информационог друштва; припрему закона, других прописа, стандарда и мера
у области електронског пословања; мере за подстицање истраживања и развоја у области
информационог друштва; припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области
инфoрмaциoнoг
друштвa
и
информационо-комуникационих
технологија;
примену
информационо-комуникационих технологија; пружање информационих услуга; развој и
функционисање информационо-комуникационе инфраструктуре; развој и унапређење академске,
односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже; заштиту података и информациону
безбедност; међународне послове у области информационог друштва; стварање услова за приступ
и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава
претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге
послове одређене законом.
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

/
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НАРАТИВ
Mинистарство трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тексту: Министарство) спроводи планиране активности Владе РС на стварању савременог пословног амбијента
према европским стандардима, са позитивним ефектима на економију и стандард становништвa.
У 2021.години, у оквиру програма „Координација и спровођење политике у области спољних послова”, програмске активности „Билатерални економски односи са
иностранством”, као и Пројекта „Дубаи Експо 2020”, припремљенo je седам, а одржано је шест мешовитих међувладиних комитета/комисија за трговинску, техничку, научну и
економску сарадњу са: Мађарском, Азербејџаном, Швајцарском, Чешком, Русијом и Словачком (Хрватска стрна је отказала уочи самог заседања); сачињене су информације о
билатералној економској сарадњи за потребе кабинета ПР А. Вучића, ПВ А. Брнабић, као и за потребе потпредседника и министара у Влади; организовано је и координирано
преговарање и закључивање Споразума о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске,
Заједничке декларације у вези са трилатералним приступом правилима о пореклу Заједничке декларације о вези измешу Протокола О Ирској/Северној Ирској и споразума о
партнерству, трговини и сарадњи (ступио на снагу 15. јула 2021. године); успешно су спроведене све неопходне активности у вези са припремом и учешћем Републике Србије на
међународној изложби „Дубаи Експо 2020”.
Током 2021. године, у оквиру програма „Координација и спровођење политике у области спољних послова“ у Министарству је настављен рад на активностима везаним за
унапређење мултилатерaлане и регионалне економске и трговинске сарадње, спровођење спољнотрговинске политике и олакшањe трговине.
У оквиру планираних активности, из надлежности током 2021. године завршени су преговори и усвојен је Закон о потврђивању споразума о слободној трговини са УК (''Службени
гласник РС'' – Међународни уговори, број 13/2021). За потребе Министарства и других органа припремане су информације о трговинској политици и трговинској сарадњи
Републике Србије са ЕУ, ЕФТА, ЦЕФТА, СТО и др.
Реализовано је учешће представника Министарства на бројним онлајн састанцима тела у оквиру Споразума о стабилизацији и придружвању; ЦЕФТА споразума; састанцима у
оквиру иницијативе „Отворени Балкан“; састанцима који се односе спровођење активности из Акционог плана за Заједничко регионално тржиште, састанцима за примену
Регионалне мапе пута за борбу против илегалне трговине оружјем на Западном Балкану, састанцима СТО за представнике Влада у приступању и др.
У домену олакшања трговине, Министарство је наставило координацију активности Националног координационог тела за олакшање трговине (НКТОТ) и сарадњу са
међународним организацијама и партнерима у области промовисања олакшања трговине (WCO, UNECE, ЦЕФТА, AmCham, USAID, GIZ). Представљена је UNECE Студија о
регулаторним и процедуралним баријерама у трговини у Републици Србији. Настављена је сарадња са експертима OECD у вези са припремом и презентацијом извештаја OECD
Cometetiveness Outlook 2021 у делу који се односи на димензију трговинске политике. На седници НКТОТ усвојени су Акциони планови за четири стручне радне групе за период
2022-2023. Остварен је напредак у олакшању трговине у РС, према четвртом УН глобалном прегледу о дигиталном и одрживом олакшању трговине за 2021. годину.Представници
Министарства активно су учествовали на састанцима и у раду група за припрему и реализацију ЕРП 2021-2023, као и за припрему новог циклуса ЕРП за 2022-2024, извештавање
о приоритетним циљевима из Акционог плана за спровођење програма Владе (АПСПВ). Министарство је у континуитету одржавало консултације са привредом у вези са
применом прописа у области спољнотрговинског пословања и применом мера уведених током ванредног стања, као и поводом иницијатива домаћих произвођача за увођење
различитих мера трговинске заштите, баријера за извоз на одређена тржишта и сл.
У области електронских комуникација и поштанског саобраћаја у 2021. годиини,Народна скупштина је усвојила Закон о потврђивању Другог додатног протокола Светске
поштанске конвенције, донетог на Трећем ванредном Конгресу Светског поштанског савеза у Женеви, Швајцарска. Доношењем овог закона испуњавају се међународно преузете
обавезе које проистичу из чланства Републике Србије у Светском поштанском савезу, специјализованој агенцији Уједињених нација, са мисијом успостављања и унапређења
сарадње на мултилатералној основи и обезбеђења успешног функционисања поштанског саобраћаја, са једне стране, и давања доприноса постизању виших циљева међународне
сарадње у привредној, социјалној и културној области.
У 2021. години реализована је помоћ пружена путем Пројекта PLAC 3 (Policy&Legal Advice Center), којим се у оквиру преговарачког поглавља 3 „Право пословног настањивања
и слобода пружања услуга“, а завршна радионица одржана 21.децембра 2021.године.На истој су представљене спроведене активности: дате су препоруке за транспоновање и
имплементацију Уредбе о прекограничним поштанским пакетима (Regulation (EU) 2018/644 on cross-border parcel delivery services); представљена је правна анализа постојеће
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регулативу у циљу потпуне имплементације ЕУ поштанске регулативе; представљена је анализа о прилагођености поштанских прописа прописима који нису поштански, али
значајно утичу на тржиште поштанских услуга, и донета је Методологија рада и упутство за примену Матрице за процену ризика од прања новца и финансирању тероризма код
обвезника Закона о спречавању прања новца и спречавању тероризма.У Министарству је образована Радна група за израду Нацрта закона о електронским комуникацијама, која
је припремила текст Нацрта закона у циљу усклађивања са Директивом 2018/1972/ЕУ Европског законика електронских комуникација (European Electronic Communications Code,)
водећи рачуна о стању на тржишту електронских комуникација у Републици Србији и развоју тржишта у наредном периоду. У јавној расправи су учествовали представници
државних органа, привредних субјеката, академске заједнице, струковних удружења, еминентни стручњаци у овој области, као и друге заинтересоване странке. Такође, у току
јавне расправе је 11. августа 2021. године организован округли сто путем видео конференцијске везе у Београду. Нацрт закона са Програмом јавне расправе и Обрасцем за
достављање коментара је постављен на интернет страници Министарства и учесници јавне расправе су позвани да у назначеном року доставе своје примедбе, предлоге и сугестије.
По окончању јавне расправе Министарство је сачинило извештај о спроведеној јавној расправи, који је објављен на интернет адреси и на порталу е-Управе у року од 15 дана од
дана окончања јавне расправе.Настављена је реалиазација пројекта под називом Национални програм за развој широкопојасног приступа који се спроводи уз подршку Европске
банке за обнову и развој. Сврха Пројекта је развој брзих широкопојасних мрежа у белим зонама (без приступа широкопојасној мрежи) широм руралних подручја Републике
Србије, фокусирајући се на школе и јавне установе као приступне тачке и приоритетне кориснике руралних широкопојасних мрежа. Након спроведених јавних позива за прву
фазу до јула 2021. године, закључени су уговори за изградњу широкопојасне приступне комуникационе инфраструктуре за 400 насеља са следећим операторима електронских
комуникација: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д, Друштво за телекомуникације Орион телеком д.о.о, Привредно друштво за телекомуникације Сат-Тракт д.о.о,
А1 Србија д.о.о. и Serbia Broadband – Српске кабловске мреже д.о.о. Београд. Закључени уговори са операторима у складу са буџетом фазе 1 пројекта омогућавају градњу
приближно 1.500км оптичких траса.
Пројекат је део шире иницијативе и представља прву од две фазе, док је друга фаза која обухвата око 900 школа/јавних установа и 135.000 домаћинстава, планирана као засебан
пројекат. Средином марта 2021. године, потписан је уговор са консултантима и започето је пројектовање траса middle mile сегмената.
У марту 2021. године ратификован је Споразум о зајму са Европском банком за обнову и развој, односно усвојен је Закон о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње
широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни
уговори, број 006/2021). Посредством Министарства за европске интеграције, у августу 2021. године поднета је пријава Инвестиционом оквиру за западни Балкан (WBIF) за
добијање бесповратних средстава – инвестициони грант, у износу од 30 милиона EUR и за техничку помоћ, у износу од 3 милиона EUR, за другу фазу Пројекта.За другу фазу
Пројекта изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије, у Београду је 24. децембра 2021. године, потписан Уговор о зајму
(Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој у вредности од 100
милиона EUR.
У области информационог друштва и информационе безбедности у 2021. години, настављен је капитални пројекат "Повезане школе", који обухвата изградњу бежичних локалних
рачунарских мрежа у школама у Републици Србији. Циљеви пројекта дигитализације образовног система су превазилажење и сузбијање дигиталној јаза, подизање дигиталне
писмености, постизање конкурентности младих генерација у дигиталном добу и омогућавање базе раста ИТ индустрије. У септембру 2021. године започета је трећа фаза пројекта,
а бежична мрежа закључно са крајем 2021. године изграђена је на 1123 школских локација. Ради олакшавања међународних путовања и кретања грађана интензивне су биле
активности у вези са узајамним признавањима потврда о вакцинацији против COVID-19, односно потврда о прележаној болести. Наиме, између Републике Србије и страних
земаља на основу аката које је припремало Министарство (споразума или закључка Владе о успостављању фактичког реципроцитета). Република Србија је са 38 земаља
успоставила узајамно признавање потврда о вакцинацији, док је са 21 државом извршено узајамно признавање потврда о прележаној болести, чиме су значајно олакшана путовања
наших грађана. И даље је актуелна и у току је комуникација са бројним другим земљама у циљу узајамног признавања потврда.
У новембру 2021. године Република Србија усагласила је свој систем за издавање потврда о вакцинацији са системом ЕУ, на основу чега је ЕУ донела одлуку којом се одређује
да је Србија испунила услове за приступање систему и тиме признала наше потврде. Република Србија је од половине новембра почела да издаје дигиталне зелене сертификате
који могу да се користе на територији целе Европске уније.
У оквиру иницијативе закључен је 21. децембра 2021. године Споразум о повезивању шема електронске идентификације грађана Западног Балкана. Споразумом је предвиђено да
Србија, Албанија и Македонија: међусобно признају регистроване шеме електронске идентификације како би корисници услуга из једне земље могли да се идентификују на
портале других држава и остварују своја права;повежу своје националне портале е-управе како би грађани једне земље могли да користе електронске услуге друге земље (а пре
свега за пријаву на тржиште рада); успоставе „Опен Балкан ИД“ број који издаје свака страна за свог грађанина.Споразумом је дефинисан Опен Балкан ИД број којег свака страна
издаје за свог грађанина који жели да користи услуге друге стране (а првенствено да се пријави на тржиште рада и да без радне дозволе може да ради у другој земљи потписници).
Споразум је ратификован у Народној скупштини крајем децембра 2021. године.
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У мају 2021. године усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању
(„Службени гласник РС“, број 52/21), који је припремљен од стране Министарства. Закон је измењен и допуњен ради унапређења нормативних решења у складу са потребама
савременог електронског пословања. У закону су унапређене норме које се односе на пружање услуге издавања квалификованог електронског потписа/печата „у облаку“ (који
подразумева већу доступност и знатно лакше коришћење електронског потписа за грађане), уведена је могућност идентификације корисника услуга од поверења на даљину и
створен је правни основ за коришћење шема електронске идентификације из ЕУ у Србији. Влада Републике Србије на седници одржаној 26. августа 2021. године усвојила је
Стратегију развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године и Акциони план за реализацију Стратегије
развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021. до 2023. године. Стратегија је утврдила основне области и циљеве развоја,
и то: унапређење дигиталних знања и вештина грађана, подизање капацитета запослених у јавном и приватном сектору за коришћење нових технологија и унапређење дигиталне
инфраструктуре у образовним установама; дигитализација услуга и пословања у јавном и приватном сектору и напређење информационе безбедности грађана, јавне управе и
привреде.
Национални контакт центар за безбедност деце на интернету наставио је своје редовне активности (презентације за децу, родитеље и наставнике, стручни текстови у часописима,
одржано HACKTEEN тачмичење за девојчице узраста 11-14 година, сарадња са удружењима и организацијама особа са инвалидитетом и прилагођавање доступности сајта
„Паметно и безбедно“ и едукативног материјала глувонемим и слепим особама). Снимљене су и постављене презентације за децу, родитеље и наставнике на РТС Планети као део
онлајн наставе.
Приоритети у раду тржишне инспекције у 2021.години, опредељени су ревидираним Планом рада Министарства трговине, туризма и телекомуникација, који је измењен због
новонастале ситуације изазаване пандемијом, услед заразе covid 19. У условима ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 тржишна
инспекција је извршила 19.236 ванредних инспекцијских надзора из своје надлежности, као и усклађивање и координацију инспекцијског надзора у контроли придржавања
прописаних противепидемијских мера, ради спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 у складу са „Стручно-методолошким упутством
за вршење координираних инспекцијских надзора и пружање правне помоћи санитарној инспекцији“). Извршено је укупно 267 ванредних инспекцијских надзора над применом
Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница и утврђена једна повреду прописа. Такође, извршено је 449 службених саветодавних посета и 195 ванредних
инспекцијских надзора над применом Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”, којом приликом је утврђено 17 повреда прописа.
У циљу спровођења планираних мера Владе РС настављене су активности у борби против сиве економије организовањем самосталних или координираних контрола у високо
ризичним областима трговине, како у погледу статуса трговца, законитости и начина обављања трговине, тако и у погледу робе која је предмет трговања.Сектор тржишне
инспекције је своје активности у 2021.години планирао и реализовао и у складу са стратешким документима и приоритетима Владе РС: спречавање и смањење сиве економије,
сузбијање и борба против кривотворења и пиратерије, контрола промета и мониторинг квалитета деривата нафте, повлачење неусаглашених и опозив опасних производа са
тржишта РС, заштита потрошача и повећање ефикасности инспекцијских органа.
АП за сузбијање сиве економије
Сектор тржишне инспекције учествовао је у реализацији ходограма инспекцијског надзора у области сузбијања незаконите трговине путем интернета; незаконите трговине
дуванским производима; незаконите трговине аромама за наргиле; незаконите трговине кафом; незаконите трговине текстилом, кожом и обућом; незаконите трговине половним
возилима и резервним деловима.Као носиоци активности у Ходограму инспекцијског надзора у области сузбијања незаконите трговине путем интернета, скенирано је и
идентификовано 28.451 огласних порука које могу довести до недозвољене трговине, којима се оглашава продаја дуванских производа, обуће, одеће, козметике, алата, кућне
хемије (делом је и одећа и обућа којом се крши право интелектуалне својине). Подаци добијени претрагом, то јест скенирањем јавно доступних база на интернету, послужили су
за покретање поступка непосредних инспекцијских надзора из делокруга надлежности овог сектора, а што се тиче осталих, достављени су надлежним органима и Тужилаштву.
Од горе наведеног броја идентификовано је 22.989 скенираних огласних порука који се односе на повреду права интелектуалне својине, 2 предмета су прослеђена тужилаштву за
високо технолошки криминал, 15 је прослеђено МУП-у, од чега је покренуто 11 инспекцијских надзора од стране СТИ у сарадњи са МУП-ом и исти су окончани (одузета већа
количина робе којом се повређује право интелектуалне својине). У сарадњи са носиоцима права интелектуалне својине са платформи је уклоњено 11.066 огласа.
Сива економија у промету роба и услуга
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Контрола предузетника са статусом привремене одјаве у АПР-у: Извршено је 917 инспекцијских надзора. Утврђено је да највећи број контролисаних привредних субјекта који
су привремено одјавили обављање делатност код АПР поштују привремену одјаву и да су престали да раде. Донето је 57 управних мера. Поднето је 37 захтева за покретање
прекршајног поступка.
Контрола нерегистрованих и регистрованих субјеката који нуде робу преко интернета: Извршено je укупно 157 инспекцијских надзора. За утврђене неправилности изречено је
162 управне мере. Поднето је 48 захтева за покретање прекршајног поступка. Одузета је роба у вредности од 416.962 рсд.
Контрола нерегистрованих и регистрованих субјеката који нуде робу у продајним објектима: Извршено je укупно 3.591 инспекцијских надзора. За утврђене неправилности
изречено је 349 управних мера. Поднето је 149 захтевa за покретање прекршајног поступка. Одузета је роба у вредности од 4.455.315 рсд.
Контрола нерегистрованих и регистрованих субјеката који нуде робу на пијацама: Извршено је 582 инспекцијска надзора. За утврђене неправилности изречено је 418 управних
мера. Поднето је 183 захтева за покретање прекршајног поступка. Одузета је роба у вредности од 785.155 рсд.
Контрола маркирања и мониторинг деривата нафте
Тржишни инспектори су извршили 1.917 надзора код привредних енергетских субјеката и узели 5.498 узорака за маркирање и 3.290 узорака за мониторинг квалитета нафтних
деривата. 226 узорака је са смањеном концентрацијом маркера, а 27 узорaка одступа у параметрима квалитета. Донета су 3 решења о отклањању неправилности, односно забрани
промета. Поднето је 8 захтева за покретање прекршајног поступка и 19 пријава за привредни преступ. Ван промета је стављено 26.617 литара деривата нафте. Сачињено је 139
извештајa и закључака за енергетске субјекте чији објекти испуњавају минималне техничке услове за промет деривата и ажурирана база станица за снабдевање моторним горивом
на сајту Министарства.
Спровођење заштите права интелектуалне својине
Усвојено је 95 захтева носиоца права за заштиту права интелектуалне својине. Извршено је 2.149 инспекцијских надзора у којима је одузето 73.887 комада разне кривотворене
робе.У делу јачања капацитета за спровођење права интелектуалне својине настављена је имплементација Твининг пројекта ИПА 2016-Заштита и спровођење права интелектуалне
својине. Припремљени су приручници о законском оквиру за борбу против криминала, за електронске истраге и спровођење мера у контексту Пандемије COVID-19. Пружена је
подршка развоју корисних ИТ алата за надлежне органе.
Безбедност производа и заштита потрошача
У погледу обавештавања јавности о опасним и небезбедним производима на тржишту Србије на портал НЕПРО постављено је 80 обавештења о опасним производима. По
добровољним мерама привредних субјеката са тржишта је привремено повучено и опозвано прозвода у вредности преко 2 милијарде РСД, у циљу отклањања неправилности у
односу на безбедносне захтеве. Због непоседовања прописаних ознака и исправа о усаглашености, привремено је забрањена испорука непрехрамбених производа на тржиште
Републике Србије из надлежности тржишне инспекције у вредности 43.480.062 РСД.
Превентивно деловање
Током ове године обвезницима, који обављају делатност посредовања у промету и закупу непокретности уписаним у Регистар посредника, који води министарство, упућен је
Упитник електронским путем: 946 уписаних обвезника.Попуњени упитник доставило је 682 посредника.
Извршено је 2.595 службених саветодавних посета, у којима је донет 281 допис са препорукама о отклањању незаконитости/неправилности. Обавештавање јавности и привреде
реализовано је ажурним објављивањем релевантних информација на сајту Министарства, сарадњом са медијима и стручном и саветодавном подршком привредним субјектима.
Одржане су две обуке /радионице привредницима-посредницима у промету и закупу непокретности на тему „ Нејасноће у непосредном надзору над применом Закона о
спречавању прања новац и финансирању тероризма на којима је учествовало око 200 привредника-посредника у промету и закупу непокретности из Новог Сада, Суботице,
Сомбора, Ниша, Крагујевца и Београда.
Континуирано усавршавање инспектора
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У оквиру интерних обука спроведено је укупно 26 обука/радионица он лајн, услед примене антипандемијских мера на тему „Закон о општој безбедности производа“- измене и
допуне, “ Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености“, „Закон о заштити потрошача“ и обуке/састанци и то кроз комуникацију путем мејлова,
објашњења, достављених упутстава и он лајн обуке на тему “ Нове функционалности и унапређење система еИнспектор различитих корисничких нивоа.
Реализоване су и специјализоване обуке у оквиру актуелних пројеката у којима учествује тржишна инспекција и обуке у организацији Националне академије за јавну
управу.Запослени су били ангажовани за обуке и стручно усавршавање 23.552 инспектор сати.
Остварење плана и индикатора програмског буџета
33 области надзора (100% у односу на план);
23.265 инспекцијских надзора којима су обухваћене планиране области надзора - 12.182 редовних, 182 мешовита и 10.901 ванредни инспекцијски надзор;
Број изречених мера за упис у АПР и друге регистре 570 (циљна вредност 500);
73.887 комада кривотворених и пиратских производа повучених са тржишта (62% од плана);
53 % учешће редовних у укупном броју надзора (59% од плана);
2.595 службених саветодавних посета ( циљна вредност 2.000).
Ван промета је стављено 26.617 л деривата нафте ( циљна вредност 20.000л).
Вредност неусаглашених производа 43.480.062 рсд , односно небезбедних производа која се повлачи са тржишта/опозива од потрошача преко 2 милијарде рсд (укупна циљна
вредност повучених неусаглашених/опасних производа 100.000.000рсд).
Законом о буџету за 2021.годину опредељена су средства за спровођење Програмске активности ''Тржишна инспекција'' у укупном износу од 600.754.000 рсд а реализовано
590.847.812рсд (реализација 98%) и ИПА 2016 ПЈ 7070 2.795.000рсд а због пандемије реализовано 212.349рсд (реализација 8%) за извор 01. На основу остварених уштеда пројекат
је продужен до маја 2022.године.
Остали статистички подаци
Изречено 3.025 управних мера, поднето 1.439 захтева за покретање прекршајног поступка и 22 пријаве за привредни преступ, издато је 148 прекршајних налога, закључен је 51
споразум о признању прекршаја, изјављено је 8 жалби на решења тржишних инспектора, покренут је 21 поступак (16 притужби грађана и 5 сопствених иницијатива) по основу
Кодекса понашања државних службеника, од стране Одељења унутрашње контроле. Све притужбе су обрађене и подносиоцима достављени одговори (само 1 је била анонимна).
Области рада на које се односе поднете притужбе су у већини случајева приговори странака на поступање тржишних инспектора по њиховим представкама везаним за потрошачке
рекламације, са захтевом да тржишни инспектор утврди основаност рекламације, за шта није овлашћен. У поступку нису утврђене повреде радне дисциплине. ступку.
Министарство је у области трговине, услуга и политике конкуренције, континуирано ангажовано на стварању савременог пословног амбијента према европским стандардима,
што убрзава процес европских интеграција Србије, са позитивним ефектима на економију и стандард становништва.
У 2021. години, представници Министарства су активно радили на информисању и појашњењу мера донетих у циљу сузбијања епидемије изазване вирусом SARS-CoV-2. У
првом кварталу 2021. године одржан је састанак са руководиоцима трговинских ланаца, као и са представницима удружења малих трговаца, у циљу информисања трговаца о
изради Уредбе којом се ближе прописује облик и садржина обрасца, начин за доставу и чување података о трговини и трговинској мрежи. На састанку се дискутовало и о
проблемима са којима се сусрећу трговци. Припремљена је техничка спецификација за израду базе трговаца и трговинске мреже.Припремљен је и предлог IPA III пројекат за
даљи развој електронске трговине у Републици Србији, а урађен je Водич за трговце на мало који се може бесплатно преузети са званичног сајта Министарства трговине, туризма
и телекомуникација. https://mtt.gov.rs/download/vodic.pdf.
На основу Закона о трговини донети су: Правилник о класификацији трговинских формата, врсти преносивих продајних објеката и облицима трговине са покретних средстава и
опреме, Правилник о врсти робе за коју се истиче јединична цена и начину истицања и Правилник о садржини и облику потврде о обављању трговине личним нуђењем. Такође,
донет је Правилник о изгледу и садржини знакова забране продаје и служења алкохолних пића деци или малолетницима и штетности прекомерне употребе алкохолних пића, који
је предвиђен Законом о оглашавању.Такође jе урађена Анализа понашања малих и средњих предузећа у трговини у Републици Србији за време кризе изазване вирусом SARSCOV-2 у 2020. години. Истраживање је обухватило анализу утицаја кризе изазване вирусом Корона на економију Републике Србије и мере Владе, као и анализу модела
прилагођавања трговинских предузећа на новонасталу ситуацију, односно кризу.
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У просторијама Министарства инсталиран је Контакт центар за област унутрашње трговине и заштите потрошача, који ће пружати услугe информативно саветодавног
карактера. Грађани, односно потрошачи, привредици и предузетници са целе територије Републике Србије имаће могућност позивања, путем бесплатног телефонског броја, у
вези са својим потрошачким проблемима и ради пружања подршке у области унутрашње трговине.
Усвојене су: Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500 ” која има за циљ заштиту тржишта, односно спречавања деформација у формирању цена ове
најпродаваније врсте хлеба и Уредба о ограничењу висине цена основних животних намирница, која је за циљ имала заштиту тржишта, односно спречавања неконтролисаног
раста цена ових роба, а које су значајне за снадбевање потрошача, а нарочитно грађана нижих социјалних категорија;
Упркос епидемиолошкој ситуацији проузроковане вирусом Covid19, одржана три испитна рока за полагање стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности у
којима је 575 кандидата положило наведени испит, укупан број лица која су стекла наведено уверење је 4348.
Током 2021. године извршено 135 уписа у Регистар посредника, односно 135 привредних субјеката је отпочело да обавља делатност, чиме се показује стални раст броја привредних
субјеката у АПР-у који се баве пословима посредовања у промету и закупу непокретности. Укупан број уписаних и активних посредника у Регистру посредника је 1020, број
запослених 2770, просечан број запослених је 2,72 – што је позитиван показатељ.
Спроведен је Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у укупном износу од 8 милиона динара. Додељено је 11 субвенција привредним субјектима
за запошљавање лица код привредног субјекта који се бави традиционалним занатима и 22 субвенције привредним субјектима за промоцију производа и услуга традиционалних
заната. Као круна активности подршке одржана је Изложба старих заната на Авали под покровитељством Министарства трговине, туризма и телекомуникација.
У области заштите потрошача усвојен је Закон о заштити потрошача на седници Владе Републике Србије 24. јуна 2021. године и изгласан на заседању Народне скупштине
Републике Србије 09. септембра 2021. године. Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 88/21) почео је са применом 20. децембра 2021. године. У циљу уочавања
и отклањања непоштене пословне праксе и неправичних уговорних одредби у Сектору за заштиту потрошача воде се поступци за заштиту колективног интереса потрошача. У
2021. години поднето је четрнаест иницијатива за испитивање повреде колективног интереса потрошача и три захтева за покретање поступка заштите колективног интереса
потрошача. Донето је четрнаест закључака о покретању поступка колективне заштите потрошача, пет решења о постојању повреде, два решења којим је утврђено да нема повреде,
десет решења којим се обуставља поступак, два обавештења о непостојању основа да се води поступак. Сходно одредбама Закона о заштити потрошача и Правилника о раду тела
за вансудско решавање потрошачких спорова, на Листи тела за вансудско решавање потрошачких спорова, коју води Министарство (Сектор за заштиту потрошача), налази се
уписано 35 посредника. Континуирано се користи Национални регистар потрошачких приговора који је информатичка платформа за пријем приговора потрошача, врши се анализа
података, а потрошачи могу онлајн пријавити свој потрошачки проблем у виду приговора и исти проследити удружењу за заштиту потрошача на даље поступање. Сектор за
заштиту потрошача, поред креирања политике заштите потрошача, унапређења правног оквира заштите потрошача и усклађивања домаћег законодавства са директивама Европске
уније, праћења и анализе примене усклађених прописа у пракси, такође подржава рад и развој удружења и савеза удружења за заштиту потрошача, води поступак утврђивања
испуњености услова за упис у Евиденцију удружења и савеза удружења за заштиту потрошача и води Национални регистар потрошачких приговора. Ојачана је улога удружења
за заштиту потрошача, како у спровођењу законских решења и активности, тако и у креирању политике заштите потрошача. У Евиденцији удружења и савеза удружења за заштиту
потрошача, коју води Министарство, налази се 18 удружења за заштиту потрошача. У циљу унапређења положаја потрошача и јачања улоге удружења за заштиту потрошача
реализовано је девет програма удружења, који су одабрани на Конкурсу за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2020. годину, укупне
вредности 20.000.000,00 динара и то: три програма за Регион Београда, три програма за Регион Војводине, један програм за Регион Шумадије и Западне Србије и два програма за
Регион Источне и Јужне Србије. Након реализованих поменутих програма, спроведен је Конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за
2021. годину на тему: „Јачање заштите потрошача кроз унапређене механизме Закона о заштити потрошача“, укупне вредности 20.000.000,00 динара, на коме је одабрано осам
програма удружења потрошача, чија је реализација у току и то: један програм за Регион Шумадије и Западне Србије, један програма за Регион Јужне и Источне Србије и по три
програма за Регион Војводине и Регион Београда. Циљ Конкурса је да подржи програме које ће реализовати удружења за заштиту потрошача, а који ће допринети даљем
унапређењу заштите потрошача у Републици Србији, кроз активности информисања и едукације потрошача о њиховим правима, саветовања потрошача, пружања правне помоћи
потрошачима у решавању конкретног проблема, заступања потрошача у судским и вансудским поступцима, вођења електронске базе потрошачких приговора које обавезно
укључује и коришћење Националног регистра потрошачких приговора као информатичке платформе за пријем и решавање приговора потрошача и анализу података и
организовања информативног догађаја у циљу подизања свести јавности о правима потрошача (конференције за медије/округли столови/радионице/ потрошачки
сајмови/едукативне трибине и сл.). Према подацима којима располаже Сектор за заштиту потрошача, у току 2021. године, евидентирано је 23.469 приговора потрошача.
Посматрано са становишта врсте робе, највише приговора потрошача се односило на: обућу (16,45%), белу технику (9,18%), намештај/столарију и опрему за ентеријер (5,05%),
кућне апарате (4,74%), телевизоре (4,46%), одећу (4,44%), мобилне телефоне (4,43%). Када је реч о приговорима потрошача који се односе на пружене услуге највише приговора
се односило на: електронске комуникационе услуге (10,28%), услуге енергетике и водоснадбевања ( 7,44%), опште услуге (2,78%). Према предмету највише приговора се односило
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на: рекламацију (рок и начин одговора на рекламацију) (30,03%), несаобразност робе и услуге (29,10%), ускраћено право на одустанак од куповине (7,81%), испоруку робе/пружање
услуге (6,83%), рачун (неиздавање рачуна, висина и спецификација рачуна) ( 5,68%), ускраћено право на раскид уговора (4,78%). Континуирано се врши ажурирање интернет
странице www.zastitapotrosaca.gov.rs која је посвећена свим актерима у области заштите потрошача. Активно промовисање новог Закона о заштити потрошача у медијима имао је
за циљ упознавање јавности са законским новинама које унапређују систем заштите потрошача. Посебан акценат стављен је на увођење регистра „Не зови“, унапређење
механизама за вансудско решавање потрошачких спорова, брисање горњег цензуса за вредност спора који се може решити у вансудском поступку, увођење прекршајних налога,
унапређење рекламационог поступка, као и увођење прорачуна. Светски дан потрошача, одржан 15. марта 2021. године у тржном центру „Галерија“ у Београду под слоганом
„Моја куповина је и онлајн трговина“. Догађај је имао информативни и едукативни карактер, са циљем да се јавност информише о предностима електронске куповине у односу
на традиционалне облике. Догађају су присуствовали представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, представници удружења за заштиту потрошача, трговци
и потрошачи. У циљу побољшања професионалних капацитета државних службеника, унапређења знања и искуства, представници Сектора за заштиту потрошача присуствовали
су бројним видео конференцијама, едукативним семинарима и обукама, од којих 17 видео-конференција у организацији УНЦТАД-а, две студијске посете у оквиру ИПА 2016 Данској и ИПА 2018 - Пољској, радионици у оквиру Пројекта ИПА 2017 за безбедније производе, радионици о спречавању прања новца и финансирања тероризма у Србији, коју
подржава Шведска агенција за међународни развој и сарадњу, а спроводи Савет Европе (НРА), обукама организованим од стране Националне академије за јавну управу, обуци
експертске групе за електронску трговину о кључним ЕУ правилима е-трговине и повезаним правима заштите потрошача у оквиру ЦЕФТА-е, радионицама у оквиру ИПА 2018 o
Приручнику за е-трговину и о Европском потрошачком центру. 23. фебруара 2021. године одржан је селекциони састанак у вези имплементације Пројекта који се финансира из
ИПА 2018 фондова „Даље јачање заштите потрошача у Србији у новим тржишним условима“ и на основу истог изабран је Пројекат конзорцијума Словачке Републике, Пољске и
Савезне Републике Немачке. Реализација овог Пројекта започета је 09. јуна 2021. године у вредности од 1.5 милион ЕУР-а. 09. септембра 2021. године, у Клубу посланика у
Београду одржано је свечано отварање Пројекта на којем су присуствовали представници Делегације ЕУ, амбасадори, представници Министарства трговине, туризма и
телекомуникација, експерти са Пројекта и друге уважене личности. У току шестомесечне имплементације Пројекта започето је свих седам компоненти кроз реализацију
најзначајнијих активности. Неке од најзначајнијих активности у оквиру предвиђених компоненти су сарадња МТТТ-а са: Министарством просвете, науке и технолошког развоја
у циљу увођења теме заштите потрошача у наставни план и програм, Сталном конференцијом градова и општина у циљу активнијег учешћа локалне самоуправе у систему заштите
потрошача, удружењима и савезима удружења за заштиту потрошача, телима за вансудско решавање потрошачких спорова у циљу спровођења вансудског решавања
потрошачаких спорова, Привредном комором Србије у циљу подизања нивоа свести трговаца и е-трговаца у новим тржишним условима о правима и обавезама у области заштите
потрошача, Директоратом цивилног ваздухопловста Републике Србије ради припреме за прекограничну сарадњу уласком у Европску унију и друго. Организована је студијска
посета Пољској, односно релевантним институцијама у области заштите потрошача у току које је остварена изузетна сарадња са колегама из Пољске. На седници Владе Републике
Србије 03. новембра 2021. године усвојена је Преговарачку позицију за Поглавље 28 – Заштита потрошача и заштита здравља, након које је уследила процедура давања мишљења
одбора Народне скупштине Републике Србије на Преговарачку позицију за Поглавље 28. У оквиру PLAC III пројекта од стране изабраног експерта је спроведена анализа
недостатака (gap analysis) у вези Уредбе ЕУ 2017/2394 о сарадњи између националних надлежних органа одговорних за спровођење закона о заштити потрошача и ефикасним
начинима у решавању непоштене пословне праксе. Након гап-анализе, у сарадњи са PLAC III пројектом, одржана је радионица на којој су присуствовали представници
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Народне банке Србије и Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.
У области туризма, складу са усвојеним актима Владе Републике Србије, најважније активности које је реализовао Сектор за туризам: одобрена су средства за реализацију 60
пројеката изградње туристичке инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама, као и 128 пројеката промоције, едукације и тренинга у туризму; реалзована је
додела кредита за подстицање квалитета туристичке понуде. Одобрена су средства за реализацију 8 пројеката; такође, реализован је пројекат доделе ваучера за субвенционисано
коришћење услуга смештаја. Динамика реализације пројекта је била већа од планиране. Због великог интересовања грађана, Закључком Владе Републике Србије опредељена су
додатна средства из текуће буџетске резерве; реализован је и пројекат доделе субвенција туристичким агенцијама за организовано довођење страних туриста. Реализација
активности које је спровео Сектор за туризам, свакако, позитивно је утицала на број долазака туриста и број ноћења.
У циљу умањења негативних ефеката због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, предузет је низ мера:исплата
помоћи хотелима у укупном износу од 1.219.143.166,29 динара (294 хотела); исплата помоћи угоститељско туристичкој привреди: исплата, у износу од 2.032.000.000 динара
(12.154 привредна субјекта, укупно 65.760 запослених) и исплата, у износу од 2.032.000.000 динара (12.153 привредна субјекта, укупно 65.759 запослених); исплата помоћи
туристичким пратиоцима и водичима:исплата, у износу од 13.163.502,24 динара (336 водича и 90 пратилаца) и исплата, у износу од 13.163.502,24 динара (336 водича и 90
пратилаца);исплата помоћи ноћним баровима и клубовима, у износу од 36.097.799,00 динара (18 привредних субјеката); исплата помоћи туристичким агенцијама за осигурање
45.845.072,03 динара (167 агенција).
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У 2021. години, у првостепеном управном поступку разврставања угоститељских објеката за смештај у врсту, односно подврсту и категорију донето је укупно 176 решења, и то:
149 решења о утврђивању категорије и 27 решења о обустави поступка. Објекти су разврстани у следеће врсте и подврсте: 85 хотела, 55 гарни хотела, 1 апарт хотел, 1 камп, 4
туристичка насеља и 3 мотела. Тридесет и три објекта су новоотворена, односно први пут категорисана.
На основу Закона о туризму, Правилникa о стручном испиту за туристичког водича и туристичког пратиоца, као и расписаног огласа за полагање стручног испита за туристичког
водича и туристичког пратиоца, министарство је спровело полагање практичног дела стручног испита. Уверење о положеном стручном испиту стекло је 92 кандидата за
туристичког водича и 73 кандидата за туристичког пратиоца.У првостепеном управном поступку разврставања туристичког места у категорију донето је осам решења којима је
утврђено да Град Вршац, Град Крушевац, Град Крагујевац, Општина Сремски Карловци и Општина Аранђеловац испуњавају услове за туристичко место II категорије, а Општина
Куршумлија, Општина Бечеј и Град Сомбор за туристичко место III категорије.
У циљу унапређења билатералне сарадње у области туризма, покренуте су и у току су процедуре за Предлоге Закона о постизању Споразума о сарадњи у области туризма између
Владе Републике Србије и Владе Република: Казахстан, Потртугалије, Индије, Француске и Владе Републике Србије и Државе Израел.
Инспектори Сектора туристичке инспекције извршили су 12.506 контрола, од којих је 12.289 контрола завршенo (предузете су прописане мере) и 217 контрола је у току. Од 12.289
завршених контрола: 646 контролa делатности туристичких агенција (519 контрола организатора туристичких путовања, 100 контрола туристичких агенција посредника и 27
контрола туристичких путовања за сопствене потребе); 10.470 контрола угоститељске делатности (1.592 контролe угоститељских објеката за смештај и 8.878 контролa
угоститељских објеката за исхрану и пиће); 23 контролe услуга туристичких професија; 33 контролe услугa изнајмљивања возила; 63 контролe услугa скијалишта; 57 осталих
контрола, 207 контрола извршења решења и 787 контрола записником наложених мера за отклањање неправилности. Рад нерегистрованих субјеката је утврђен у 215 контрола, а
неиздавање рачуна у 108 контрола.
Инспектори су примили укупно 1.082 представке грађана: 503 за угоститељство и 579 за туристичке агенције. У поступку инспекцијског надзора су утврдили да је 338 представки
против туристичких агенција основано и од тога су у 81 случају агенције путницима вратиле уплаћена средства у укупном износу од 5.990.284,00 динара.
На основу извршених контрола туристички инспектори су предузели: 1.304 управне мере (61 решење о налагању отклањања недостатака, 796 записнички изречених мера за
отклањање неправилности, 230 решења о забрани обављања делатности и 217 закључака) и 559 прописаних казнених мера (549 захтева за покретање прекршајног поступка, 3
кривичне пријаве и 7 прекршајних налога).
У 2021. години, на предлог туристичких инспектора одузето је 15 лиценци за организовање туристичких путовања.
Туристички инспектори су извршили 383 службене саветодавне посете (18 по захтеву странке и 365 по плану). У 60 службених саветодавних посета инспектори су доставили
субјекту допис са препоруком за отклањање незаконитости, које су све у датом року отклоњене.
По захтеву надзираних субјеката, донета су два потврђујућа решења о законитом пословању.
У области нормативних послова и послова европских интеграција, спровођењем редовних активности у процесу преговора за приступање Европској унији и реализацијом
пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и средстава билатералних донатора, ефикасно су испуњаване преузете обавезе и коришћене могућности које се пружају у овој фази
ЕУ интеграције (вођење ПГ3 - Право пословног настањивања и слобода пружања услуга; вођење ПГ8 - Политика конкуренције; вођење ПГ28 - Заштита потрошача и заштита
здравља и вођење ПГ10 - Информационо друштво и медији. Процеси преговора са ЕУ су у различитим фазама, за ПГ3 је усвојена Преговарачка позиција, која је добила сагласност
10 држава чланица, за ПГ10 је Влада Републике Србије је усвојила Предлог преговарачке позиције 11.05.2021.године, на коју је позитивно мишљење дало је 12 држава чланица
Европске уније. ПГ28 - Влада је утврдила Предлог преговарачке позиције дана 3. новембра 2021. године, а ПП28 је усвојена у фебруару 2022. ПГ8 – ЕК је поставила 6 мерила за
отварање поглавља у делу државне помоћи, од којих је једно de facto испуњено (оперативна независност ККДП). Такође је спровођен велики број пројеката из ИПА фондова,
билатералних донатора, међународних организација, које доприносе усклађивању законодавства и спровођењу у области трговине, туризма и телекомуникација. Током
2021.године вршено је праћење извршавања обавеза у оквиру децентрализованог система управљања фондовима ЕУ и спровођења мера неопходних за успостављање и
одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Назив акта

Опис

I
Одлука о избору председника,
заменика председника и чланова
Управног одбора Регулаторне
агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге

II
Избор чланова Управног
одбора Регулаторне агенције
за електронске комуникације
и поштанске услуге

III
Народна
скупштина
усвојила

2.

Закон о изменама и допунама
Закона о електронском
документу, електронској
идентификацији и услугама од
поверења у електронском
пословању

Унапређење постојећег
оквира у складу са потребама
савременог електронског
пословања

Народна
скупштина
усвојила

52/21
24. мај

3.

Закон о заштити потрошача

Уређење заштите потрошача
у складу са правним
тековинама и усвојеним
новим директивама Европске
уније о потрошачким
правима, чиме се стварају
услови за ефикаснију заштиту

Народна
скупштина
усвојила

88/21
11. септембар

Ред.
бр.

1.

Статус

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
21/21
12. март

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа
JК или
ЈР

V
Стратегија
развоја
електронских
комуникација у
Републици
Србији од 2010
до 2020

VI
Да

VII

VIII
/

Стратегија
развоја
информационог
друштва у
Републици
Србији до 2020.
године
Стратегија
развоја
електронских
комуникација у
Републици
Србији од 2010.
до 2020. године
Стратегија
развоја и
подршке
индустрији
информациони
х технологија
Стратегија
развоја
трговине
Републике
Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве

Да

ЈК
ЈР

/

Да

ЈР

Образложење
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потрошача и заштиту
конкуренције, као и надзор

4.

Предлог Закона о услугама

Уређују се општа правила за
пружаоце услуга

5.

Предлог закона о широкопојасној
комуникационој инфраструктури
(ЈР)

Усаглашавање са Директивом
2014/61/ЕУ утицаће на
смањење трошкова
постављања широкопојасних
мрежа на подручју Републике
Србије, смањење
администартивних трошкова,
додатно поједностављење
процедура за добијање
потребних дозвола, као и
заједничко коришћење
постојећих расположивих
капацитета

/

/

6.

Предлог закона о електронским
комуникацијама (ЕРП, ЈР)

Усаглашавање са Европским
закоником електронских
комуникација, који је ступио
на снагу 20. децембра 2018.
године. Унапређење услова
пословања оператора
електронских комуникација у
Републици Србији као и
промовисање јачања
конкуренције на тржишту
електронских комуникација

/

/

/

/

економије са
акционим
планом за 2019.
и 2020. годину
Стратегија
развоја
трговине
Републике
Србије
/НПАА

Да

ЈР

Стратегија
развоја
електронских
комуникација у
Републици
Србији од 2010.
до 2020. године

Да

/

Стратегија
развоја
електронских
комуникација у
Републици
Србији од 2010.
до 2020.
године/НПАА

Да

/

Нацрт закона о
услугама
прослеђен je
Влади на
усвајање. У 2021.
години Влада га
није
усвојила/уврстила
на дневни ред.
Процедура ће се
наставити
Обзиром да се
упоредо радило и
на изради Нацрта
закона о
електронским
комуникацијама,
активности на
изради су
пролонгиране за
следећу годину, те
је наведена
законодавна
активности
предвиђена
Планом рада
Владе за 2022.
годину.
Нацрт закона није
упућен Влади на
усвајање јер су
неопходна
додатна
усаглашавања са
надлежним
органима.
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Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи у области
туризма између Владе Републике
Србије и Владе Републике Тунис

7.

Потврђивање и уређење
ступања на снагу Споразума о
сарадњи у области туризма
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Тунис

Стратегија
развоја туризма
Републике
Србије од 2016.
до 2025. године

Да

Текст Споразума
је у поступку
усаглашавања са
Владом Републике
Тунис, рокови
неивесни због
пандемије
COVID-19

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред. бр.

1.

2.

Назив акта

Правни основ

I
Стратегија развоја поштанских
услуга у Републици Србији у
периоду 2021-2025. година

II
Члан 4. став 1. тачка
2) Закона о
поштанским
услугама
(„Службени гласник
РС“, бр.77/19)

Стратегијa развоја трговине са
Акционим планом

Члан 38. Став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, број
30/18)

Опис

III
Стварање услова за
остваривање даљег напретка
у процесу прилагођавања
поштанског тржишта
Републике Србије тржишту
Европске уније, за
обезбеђивање одрживог
финансирања универзалне
поштанске услуге,
побољшање квалитета
поштанских услуга,
подизање ефикасности
поштанске мреже, као и
унапређење раста и развоја
поштанског тржишта и
услуга.
Утврђују се правци развоја
трговине у Републици Србији

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
68/21
7. јул

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
Стратегија
развоја
поштанских
услуга у Србији
за период од
2013. до 2016.
године/НПАА

VI
Да

VII
/

Стратегија
развоја трговине
Републике
Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве
економије са
акционим планом

Да

Урађен је предлог
стратегије, прошла је
јавну расправу, у
току је прикупљање
мишљења надлежн
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за 2019. и 2020.
годину
3.

Стратегија развоја
информационог друштва и
информационе безбедности у
Републици Србији за период од
2021. до 2026. године

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС̈”, број

Утврђују се правци развоја
информационог друштва и
информационе безбедности у
Републици Србији

4.

Стратегијa развоја трговине са
Акционим планом

Члан 38. Став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, број
30/18)

Утврђују се правци развоја
трговине у Републици Србији

5.

Уредба о утврђивању Програма
распореда и коришћења
субвенција за подршку раду
угоститељске и туристичке
привреде због потешкоћа у
пословању проузрокованих
епидемијом болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CоV-2

Утврђује се Програм
распореда и коришћења
субвенција за подршку раду
угоститељске и туристичке
привреде због потешкоћа у
пословању проузрокованих
епидемијом болести COVID19 изазване вирусом SARSCoV-2

6.

Уредба о утврђивању Програма
распореда и коришћења
субвенција за подршку раду
угоститељске и туристичке
привреде због потешкоћа у
пословању проузрокованих

Члан 123. тачка 3.
Устава Републике
Србије и члана 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон), а у вези са
чланом 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, број
149/20)
Члан 123. тачка 3.
Устава Републике
Србије и члана 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.

Утврђује се Програм
распореда и коришћења
субвенција за подршку раду
угоститељске и туристичке
привреде због потешкоћа у
пословању проузрокованих

/

Да

/

Стратегија
развоја трговине
Републике
Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве
економије са
акционим планом
за 2019. и 2020.
годину

Да

Урађен је предлог
стратегије, прошла је
јавну расправу, у
току је прикупљање
мишљења надлежн

11/21
12. фебруар

/

Не

Акт је донет ради
ублажавања
последица
проузрокованих
епидемијом болести
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV2

23/21
16. март

/

Не

Акт је донет ради
ублажавања
последица
проузрокованих
епидемијом болести
COVID-19 изазване

86/21
3. септембар

30/18)

/
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епидемијом болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CоV-2

7.

Уредба о утврђивању Програма
распореда и коришћења
субвенција за подршку раду
туристичких водича и
туристичких пратилаца због
потешкоћа у пословању
проузрокованих епидемијом
болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2

8.

Уредба о утврђивању Програма
распореда и коришћења
субвенција за подршку раду
угоститељске и туристичке
привреде због потешкоћа у
пословању проузрокованих
епидемијом болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CоV-2

55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон), а у вези са
чланом 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, број
149/20)
Члан 123. тачка 3.
Устава Републике
Србије и члана 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон), а у вези са
чланом 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, број
149/20)
Члан 123. тачка 3.
Устава Републике
Србије и члана 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон), а у вези са
чланом 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.

епидемијом болести COVID19 изазване вирусом SARSCoV-2

вирусом SARS-CoV2

Утврђује се Програм
распореда и коришћења
субвенција за подршку раду
туристичких водича и
туристичких пратилаца због
потешкоћа у пословању
проузрокованих епидемијом
болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2

23/21
16. март

/

Не

Акт је донет ради
ублажавања
последица
проузрокованих
епидемијом болести
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV2

Утврђује се Програм
распореда и коришћења
субвенција за подршку раду
угоститељске и туристичке
привреде због потешкоћа у
пословању проузрокованих
епидемијом болести COVID19 изазване вирусом SARS-

38/21
16. април

/

Не

Акт је донет ради
ублажавања
последица
проузрокованих
епидемијом болести
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV2

CoV-2
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годину („Службени
гласник РС”, број
149/20)
9.

Уредба о утврђивању Програма
распореда и коришћења
субвенција за подршку раду
туристичких водича и
туристичких пратилаца због
потешкоћа у пословању
проузрокованих епидемијом
болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2

10.

Уредбa о изменама Уредбе о
критеријумима за формирање
цена лекова за употребу у
хуманој медицини чији је режим
издавања на рецепт

Члан 123. тачка 3.
Устава Републике
Србије и члана 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон), а у вези са
чланом 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, број
149/20)
Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05‒
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12‒
УС, 72/12, 7/14‒УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон) и члан 58. став
1. Закона о лековима
и медицинским
средствима
(„Службени гласник
РС”, број 30/10,
107/12, 105/17-др.
закон и 113/17- др.
закон)

Утврђује се Програм
распореда и коришћења
субвенција за подршку раду
туристичких водича и
туристичких пратилаца због
потешкоћа у пословању
проузрокованих епидемијом
болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2

38/21
16. април
.

/

Не

Акт је донет ради
ублажавања
последица
проузрокованих
епидемијом болести
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV2

Доношењем ове уредбе
омогућило се усклађивањe
цена лекова са упоредивим
ценама лекова у упоредивим
земљама за 2020. годину и
усклађивање цена лекова са
променом курса динара на
дан 12. октобар 2020. године
(1 ЕУР = 117,5836 РСД).

48/21
13. мај

/

Да

Прописивање
критеријума за
формирање цена
лекова
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11.

Уредба о утврђивању Програма
подршке раду ноћних барова и
ноћних клубова због потешкоћа
у пословању проузрокованих
епидемијом болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CоV-2

12.

Уредба о условима и начину
доделе и коришћења средстава за
подстицање унапређења
организованог туристичког
промета на територији
Републике Србије

13.

Уредба о утврђивању
Канцеларије за информационе

Члан 123. тачка 3.
Устава Републике
Србије и члана 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон), а у вези са
чланом 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
149/20 и 40/21)
Члан 123. тачка 3.
Устава Републике
Србије и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),

Утврђује се Програм
подршке раду ноћних барова
и ноћних клубова због
потешкоћа у пословању
проузрокованих епидемијом
болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CоV-2,

51/21
21. мај

Уредбом о условима и
начину доделе и коришћења
средстава за подстицање
унапређења организованог
туристичког промета на
територији Републике Србије
утврђују се начин доделе и
коришћења средстава за
подстицање унапређења
организованог туристичког
промета на територији
Републике Србије

59/21
11. јун

Члан 37. Закона о
електронском

Уредбом је утврђено да
Канцеларија за

86/21
3. септембар

/

Стратегија
развоја туризма

/

Не

Акт је донет ради
ублажавања
последица
проузрокованих
епидемијом болести
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV2

Не

У плану рада Владе
уредба је планирана
као Уредба о
условима и
начину доделе и
коришћења
средстава за
подстицање
унапређења
организованог
туристичког
промета страних
туриста
на територији
Републике
Србије
Акт је донет ради
ублажавања
последица
проузрокованих
епидемијом болести
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV2

Не

Уредба је донета на
основу законских
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технологије и електронску
управу као пружаоца
квалификоване услуге од
поверења

14.

Уредба о обавезној производњи
и промету хлеба од брашна „Т500“

15.

Уредба о измени уредбе о
понуди заменског путовања за
туристичко путовање које је
отказано или није реализовано
услед болести COVID-19

документу,
електронској
идентификацији и
услугама од
поверења у
електронском
пословању
(„Службени гласник
РС”, бр. 94/17 и
52/21)
Члан 39. Закона о
трвини ("Сл. гласник
РС", бр. 52/19)

Члан 123. тачка 3.
Устава Републике
Србије, а у вези са
Законом о туризму
(„Службени гласник
РС”, број 17/19)

информационе технологије и
електронску управу
испуњава услове за пружање
услуге управљања
квалификованим средством
за креирање електронског
потписа на даљину

Уредба има за циљ заштиту
тржишта, односно
спречавања деформација у
формирању цена ове
најпродаваније врсте хлеба
која је јако важна за
снадбевање потрошача, а
нарочитно нижих социјалних
категорија. У структури цене
хлеба највећи део трошкова
односи се на брашно тако да
се цене формирају у складу
са кретањем цена брашна.
Малопродајна цена са
урачунатим ПДВ-ом не сме
прећи цену од 46,00 динара
по векни хлеба.
Предметном изменом
предвиђено је да заменска
путовања, путник може да
искористи најкасније до 31.
децембра 2022. године.

измена које су
извршене у мају
2021. године.

106/21
9.новембар

/

Не

Уредба је донета у
циљу спречавања
поремећаја на
тржишту и
отклањања штетних
последица
поремећаја на
тржишту у погледу
снабдевања
основних животних
намирница

109/21
19. новембар

/

Не

Акт је донет ради
ублажавања
последица
проузрокованих
епидемијом болести
COVID-19

114/21
30.новембар

/

Не

Уредба је донета у
циљу спречавања
поремећаја на
тржишту и

Уколико се путник одлучи за
повраћај износа који је
уплатио, повраћај уплаћених
средстава најкасније до 1.
фебруара 2023. године

16.

Уредба о ограничавању висине
цена основних животних
намирница

Члан 39. Закона о
трвини ("Сл. гласник
РС", бр. 52/19)

Овом уредбом се у циљу
спречавања поремећаја на
тржишту и отклањања
штетних последица
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17.

Уредба о измени Уредбе о
ограничавању висине цена
основних животних намирница

Члан 39. Закона о
трвини ("Сл. гласник
РС", бр. 52/19)

18.

Уредба о измени Уредбе о
ограничавању висине цена
основних животних намирница

Члан 39. Закона о
трвини ("Сл. гласник
РС", бр. 52/19)

поремећаја на тржишту у
погледу снабдевања робом,
ограничавају произвођачке
цене и цене у трговини на
велико и мало основних
животних намирница, тако да
не прелазе ниво цена тих
производа на дан 15.
новембар 2021. године
Доношење ове уредбе је
имало за циљ заштиту
тржишта, односно
спречавања неконтролисаног
раста цена ових роба која су
јако важне за снадбевање
грађана, а нарочито
сиромашнијих слојева
потрошача
Доношење ове уредбе је
имало за циљ заштиту
тржишта, односно
спречавања неконтролисаног
раста цена ових роба која су
јако важне за снадбевање
грађана, а нарочито
сиромашнијих слојева
потрошача

отклањања штетних
последица
поремећаја на
тржишту у погледу
снабдевања
основних животних
намирница

116/21
2.децембар

119/21
10. децембар

/

Не

/

Не

Уредба је донета у
циљу спречавања
поремећаја на
тржишту и
отклањања штетних
последица
поремећаја на
тржишту у погледу
снабдевања
основних животних
намирница
Уредба је донета у
циљу спречавања
поремећаја на
тржишту и
отклањања штетних
последица
поремећаја на
тржишту у погледу
снабдевања
основних животних
намирница
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19.

Уредба о условима и начину
доделе и коришћења средстава за
подстицање унапређења
туристичког промета домаћих
туриста на територији Републике
Србије

20.

Уредба о условима и начину
доделе и коришћења средстава за
подстицање унапређења
организованог туристичког
промета страних туриста на
територији Републике Србије

21.

Акциони план за спровођење
Стратегије развоја дигиталних
вештина у Републици Србији за
период 2020-2024. године, за
период спровођења у 2021.

Члан 28. Тачка 10) а у
вези са чланом 29.
Став 3. Закона о
туризму („Службени
гласник РС”, број
17/19) и члан 42. Став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
Закон)
Члан 29. Став 3, а у
вези са чланом 28.
Тачка 10) Закона о
туризму („Службени
гласник РС”, број
17/19), и члана 42.
Став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-испр.,
101/07, 65/08,
16/11,68/12-одлука
УС и 72/12, 7/14одлука УС и 44/14,
30/18– др. Закон)
Члан 38. Став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, број
30/18) и Стратегија
развоја дигиталних
вештина у Републици
Србији за период
2020-2024. Година
(„Службени гласник
РС”, број 21/20)

Уређују се услови и начин
доделе и коришћења
средстава за подстицање
унапређења туристичког
промета домаћих туриста на
територији Републике Србије

Утврђују се услови и начин
доделе и коришћења
средстава за подстицање
унапређења организованог
туристичког промета страних
туриста на територији
Републике Србије

/

125/21
17. децембар

Стратегија
развоја туризма

Да

/

Стратегија
развоја туризма

Да

Стратегија
развоја
дигиталних
вештина у
Републици
Србији за период
2020-2024.
године

Да

Уредба је донета од
стране Владе под
другим називом:
Уредба о условима и
начину доделе и
коришћења
средстава за
подстицање
унапређења
организованог
туристичког промета
на територији
Републике Србије,
„Службени гласник
РС”, број 59/21 од
11.06.2021. године“
–веза реди број 8
Акциони план за
спровођење
Стратегије развоја
дигиталних вештина
у Републици Србији
за период 20202024.године, за
период спровођења у
2021.години није
донет, с обзиром да
је током рада на
Акционом плану,
уочена потреба за
ревидирањем
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22.

Уредба о условима, начину
доделе и коришћења средстава за
подстицање развоја и унапређења
руралног туризма и
угоститељства

23.

Уредба о уступању одузете робе
без накнаде

24.

25.

активности и мера,
као и алокације
финансијских
средстава потребних
за реализацију плана
Уредба није донета
јер су Законом о
изменама допунама
Закона о буџету РС
средства за наведене
намене преусмерена
за другу намену
Припремљена је
радна верзија уредбе
која се шаље на
мишљења
надлежним
институцијама

Утврђују се услови, начин
доделе и коришћења
средстава за подстицање
развоја и унапређења
руралног туризма и
угоститељства

Стратегија
развоја туризма

Да

Члан 59. став 8.
Закона о трвини („Сл.
Гласник РС“, бр.
52/19)

Ближе се уређује начин и
услови под којим ће се
уступати
одузета роба без накнаде

Да

Уредба o минималним
техничким условима за
обављање трговине на продајном
месту

Члан 26. Став 2.
Закона о трговини
(„Службени гласник
РС”, број 52/19) и
члан 42. Став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр.55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11,68/12-одлука
УС и 72/12, 7/14одлука УС и 44/14,
30/18– др. Закон)

Ближе се уређују минимални
технички услови за обављање
трговине на продајном месту

Стратегија
развоја трговине
Републике
Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве
економије са
акционим планом
за 2019. и 2020.
годину
Стратегија
развоја трговине
Републике
Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве
економије са
акционим планом
за 2019. и 2020.
годину

Да

Припремљена је
радна верзија уредбе
која се шаље на
мишљења
надлежним
институцијама

Уредба o облику и садржини
обрасца, начину за доставу и
чување података о трговини и
трговинској мрежи

Члан 44. Став 6.
Закона о трговини
(„Службени гласник
РС”, број 52/19) и
члан 42. Став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр.55/05, 71/05-

Ближе се уређују облик и
садржина обрасца, начин за
доставу и чување података о
трговини и трговинској
мрежи

Стратегија
развоја трговине
Републике
Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве
економије са

Да

Предлог уредбе је
послат на мишљења
Министарству
финансија,
Канцеларији за
информационе
технологије и еуправу,
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испр., 101/07, 65/08,
16/11,68/12-одлука
УС и 72/12, 7/14одлука УС и 44/14,
30/18– др. Закон)

26.

Уредба о условима које мора да
испуњава здравствена установа
за пружање угоститељских
услуга трећим лицима

Члан 42. Став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др.
Закон) и члан 27.
Став 6. Закона о
угоститељству
(„Службени гласник
РС”, број 17/19)

акционим планом
за 2019. и 2020.
годину

Прописују се технички,
економски, тржишни и други
услови које мора да испуњава
здравствена установа која
пружа услуге смештаја и
исхране трећим лицима

Стратегија
развоја туризма

Да

Републичком
секретаријату за
јавне политике и
Републичком
секретаријату за
законодавство.
Добијена су
позитивна
мишљења, осим од
Републичког
секретаријата за
законодавство, од
којег је усмено дато
образложење да се
уредбом не може
одложити примена
Закона о трговини,
из којих разлога је
неопходно да се
прво обезбеде
техничке
могућности за
достављање податка
успсотављањем
информационог
система и тек након
тога је могуће
донети уредбу.
Услед законске
обавезе да се подаци
о здравстеним
установама уносе у
централни
информациони
систем у области
угоститељства и
туризма (Е-туриста),
то је сврсисходно да
се предметнa уредба
донесе након
надоградње
одређених
техничких елемента
и пуне
имплементације
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27.

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о ближим условима за
пружање квалификованих услуга
од поверења

Члан 31. Закона о
електронском
документу,
електронској
идентификацији и
услугама од
поверења у
електронском
пословању
(„Службени гласник
РС”, бр. 94/17 и
52/21)

Унапређење прописа који
ближе уређује рад пружалаца
квалификованих услуга од
поверења

Стратегија
развоја
информационог
друштва у
Републици
Србији до 2020.
године

Да

ЦИС-а, а у циљу
усаглашавања са
правилником који
уређује начин
уношења, рада,
вођења и коришћења
ЦИС-а.
Предлог уредбе је
припремљен,
међутим уредба још
није усвојена с
обзиром да је током
консултација са
другим
заинтересованим
органима утврђено
да су због важности
и осетљивости
питања
идентификације на
даљину потребне
додатне анализе
модела који ће у
највећој мери
омогућити
безбедност и
поузданост
идентификације.
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28.

Уредбa o утврђивању подручја
бање

Члан 3. Став 1.
Закона о бањама
(„Службени гласник
РС”, бр. 80/92 и 67/93
– др. Закон) и члана
42. Став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16 /11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
и 44/14 и 30/18 – др.
Закон)

Утврђује се подручје које се
сматра бањом у циљу
унапређења, коришћења и
располагања простором у
којима постоји природни
лековити фактор

Стратегија
развоја туризма

Да

29.

Програм за развој електронске
трговине у Републици Србији са
Акционим планом за период
2022-2023. године (ЈР)

Члан 38. Став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, број
30/18)

Сет мера и активности које се
односе на унапређење и даљи
развој електронске трговине
и дигиталне економије
Републици Србији

Стратегија
развоја трговине

Да

30.

Одлука о одређивању робе за
чији је увоз, извоз, односно

Члан 43. Став 1.
Закона о Влади

Преглед свих аката који
представљају услов за увоз,

Споразум о
стабилизацији и

Да

9/21
5. фебруар

Сагласно члану 3.
Закона о бањама
Влада Републике
Србије, на предлог
општине и других
заинтересованих
субјеката, утврђује
подручје које се
сматра бањом.
Министраство не
може
самоиницијативно
да покрене овај
поступак и како у
периоду 2021.
године није било
предлога за
проглашење неког
простора за бању, то
није било могуће ни
припремити предлог
уредбе.
Програм за развој
електронске
трговине у
Републици Србији са
Акционим планом за
период 2022-2023.
годину (ЈР) није
усвојен јер је
предвиђено да мере
и активности које би
се нашле у Програму
буду
имплементиране у
Стратегију развоја
трговине у
Републици Србији
која ће бити донета
2022.године, у делу
који се односи на
развој електронске
трговине
/
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31.

транзит прописано прибављање
одређених исправа

(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12одлука УС, 72/12,
7/14-одлука УС,
44/14 и 30/18– др.
Закон) и члан 14.
Став 1. И 2. Закона о
спољнотрговинском
пословању
(„Службени гласник
РС”, бр. 36/09, 36/11др. Закон, 88/11 и
89/15-др. Закон)

извоз односно транзит робе,
наведени су органи надлежни
за њихово издавање, законска
регулатива којом се
прописује њихово
прибављање, спискови роба
чији увоз, извоз односно
транзит подлеже обавези
прибављања тих аката
(дозволе, одобрења, исправе,
сагласности и сл.), као и роба
чији је увоз забрањен. Врши
се усклађивање
номенклатуре важеће одлуке
са Уредбом о усклађивању
номенклатуре царинске
тарифе за 2022. Годину

Одлука о образовању
Међуресорне радне групе за
уређење и развој Овчарскокабларске клисуре

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, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
Закон)

Образована је Међуресорна
радна група за уређење и
развој Овчарско-кабларске
клисуре са задатком да
разматра поједина питања и
даје предлоге и мишљења из
области туризма, животне
средине и ифраструктуре.

придруживању
између
Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике
Србије, са друге
стране
Споразум о
слободној
трговини између
Републике
Србије и држава
ЕФТА
Споразум о
слободној
трговини у
централној
Европи, ЦЕФТА
Резолуција
Савета
безбедности УН
1540 (2004)
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније
15/21
19. фебруар

/

Не

Влада РС је донела
Одлуку о
формирању наведене
радне групе, а у
циљу обнове
предела изузетних
одлика „Овчарскокабларске клисураˮ,
ради адекватне
валоризације
постојећих ресурса и
остваривања
економскодруштвене користи.
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32.

Одлука о утврђивању
националне контролне листе
робе двоструке намене

Члан 5. Закона о
извозу и увозу робе
двоструке намене
(„Службени гласник
РС”, бр. 95/13 и
77/19) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14- УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Усаглашавање националне
контролне листе робе
двоструке намене са
контролном листом ЕУ

28/21
25. март

33.

Одлука о највишим ценама
лекова за употребу у хуманој
медицини, а чији је режим
издавања на рецепт

Члан 58. став 1.
Закона о лековима и
медицинским
средствима
(„Службени гласник
РС“, бр. 30/10,107/12
и 105/17-др. закон и
113/17 – др. закон) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05-

Утврђују се највише цене на
велико за нове лекове за
хуману употребу који се
издају на рецепт и стварају
услови да се на тржиште
Републике Србије пусте у
промет нови лекови који су
добили дозволу за стављање
у промет од Агенције за
лекове и медицинска
средства Србије

48/21
13. мај

Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између
Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике
Србије, са друге
стране
Споразум о
слободној
трговини између
Републике
Србије и држава
ЕФТА
Споразум о
слободној
трговини у
централној
Европи, ЦЕФТА
Резолуција
Савета
безбедности УН
1540 (2004)
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније/
НПАА
Стратегија
развоја трговине
Републике
Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве
економије са
акционим планом
за 2019. и 2020.

Да

/

Да

/
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исправка,
101/07,65/08,16/11,68/
12-УС и 72/12, 7/14УС и 44/14 и 30/18 –
др. закони)

годину

34.

Одлука о образовању
Међуресорне радне групе за
уређење и развој Овчарскокабларске клисуре

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, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон

Образована је Међуресорна
радна група за уређење и
развој Овчарско-кабларске
клисуре са задатком да
разматра поједина питања и
даје предлоге и мишљења из
области туризма, животне
средине и ифраструктуре.

35.

Одлука о образовању
Националног савета за опоравак
и развој туризма Републике
Србије

Члан 33. ст. 2. и 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Образован је Национални
савет за опоравак и развој
туризма Републике Србије и
утврђени његови задаци,
састав и начин рада.

51/21
21. мај

56/21
4. јун

/

Не

/

Да

Влада РС је донела
Одлуку о
формирању наведене
радне групе, а у
циљу обнове
предела изузетних
одлика „Овчарскокабларске клисураˮ,
ради адекватне
валоризације
постојећих ресурса и
остваривања
економскодруштвене користи.
/
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Одлукa о изменама и допунама
Одлуке о највишим ценама
лекова за употребу у хуманој
медицини, а чији је режим
издавања на рецепт

Чл. 58. став 1. Закона
о лековима и
медицинским
средствима
(„Службени гласник
РС”, број 30 /10 и
107/12) 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, 72/12,
7/14-УС,44/14 и
30/18-др закон)

Доношењем ове одлуке на
тржиште Републике Србије
пуштено је у промет 225
нових лекова за употребу у
хуманој медицини чији је
режим издавања на рецепт, a
који су добили дозволу за
стављање у промет од
Агенције за лекове и
медицинска средства Србије.
Доношењем ове одлуке
извршено је усклађивање
података са подацима из
Списка цена лекова и
повећала се конкуренција
лекова, укупна понуда и
снабдевеност тржишта.

90/21
17. септембар

37.

Одлука о образовању
Националног савета за опоравак
и развој туризма Републике
Србије

Образован је Национални
савет за опоравак и развој
туризма Републике Србије и
утврђени његови задаци,
састав и начин рада.

109/21
19. новембар

38.

Oдлукa о образовању Стручне
групе за смањење
административних баријера за
постављање радио базних
станица мобилне телефоније

Члан 33. ст. 2. и 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)
Члана 33. став 2. и 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука
УС, 72/12, 7/14одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Смањење административних
баријера за постављање
радио базних станица
мобилне телефоније

120/21
10. децембар

36.

Не

Измене и допуне су
донете због потребе
усклађивања
података са
подацима са Списка
цена лекова (225
нових лекова
пуштено у промет),
повећање
конкуренције лекова
и обезбеђивање
снабдевености
тржишта.

/

Да

У плану рада за
2021. годину, грешка
у правном основуније правни основ
члан 45. став 3.
Закона о туризму (''
Службени гласник
РС '' број 17/19)

/

Не

Уклањање
административних
баријера за
постављање радио
базних станица
мобилне телефоније
у сврху подбољшања
степена ефикасности
постављања радио
базних станица
мобилне телефоније
и постизања вишег
квантита и бољег
квалитета мобилне
телефоније

/

719

39.

Одлукa о изменама и допунама
Одлуке о највишим ценама
лекова за употребу у хуманој
медицини, а чији је режим
издавања на рецепт

Чл. 58. став 1. Закона
о лековима и
медицинским
средствима
(„Службени гласник
РС”, број 30 /10 и
107/12) 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, 72/12,
7/14-УС,44/14 и
30/18-др закон)

40.

Одлука о утврђивању
Националне контролне листе
наоружања и војне опреме

Члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18) и члан
4. Закона о извозу и
увозу наоружања и
војне опреме
(„Службени гласник
РС”, број 107/14) и

41.

Закључак 05 Број: 401-114/2021
од 11. јануара 2021. године

Члан 8. Закона о
буџету Републике

Доношењем ове одлуке
створили се услови да се на
тржиште Републике Србије
пусти у промет 62 нова лека
за употребу у хуманој
медицини чији је режим
издавања на рецепт, a који су
добили дозволу за стављање
у промет од Агенције за
лекове и медицинска
средства Србије, извршило се
усклађивање података из
одобрених измена, односно
допуна дозвола за стављање
лека у промет (варијације) са
подацима из Списка цена
лекова. Такође, повећала се
конкуренција лекова, укупна
понуда и снабдевеност
тржишта.
Усаглашавање Националне
контролне листе наоружања
и војне опреме са Листом
наоружања и војне опреме
ЕУ

Програмом се уређује
распоред и коришћење

/

Не

Измене и допуне су
донете због потребе
усклађивања
података са
подацима са Списка
цена лекова (62 нова
лека добила дозволу
за стављање у
промет) повећање
конкуренције лекова
и обезбеђивање
снабдевености
тржишта.

/

Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између
Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике
Србије, са друге
стране
Резолуција
Савета
безбедности УН
1540 (2004)
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније/
НПАА

Да

Релевантна ЕУ листа
наоружања и војне
опреме није мењана
у 2021. години

/

Стратегија
развоја туризма

Да

/

125/21
17. децембар

720

42.

Закључак 05 Број: 11-201/2021 од
14. јануара 2021. године

43.

Закључак 05 Број: 401-480/2021
од 21. јануара.2021. године

44.

Закључак 05 Број:332-712/2021
од 28. јануар 2021. године

Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, брoj
149/20, 40/21 100/21)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14- УС,
44/14 и 30/18- др
закон)

субвенција и дотација
намењених за пројекта
развоја туризма у 2021.
години

На основу члана 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12одлука УС, 72/12,
7/14-одлука УС и
44/14)
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, брoj
149/20) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр.
55/05, 71/05-исправка
101/07, 65/08, 16/11,
68/12- УС, 72/12,
7/14- УС, 44/14 и
30/18- др закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 - одлука
УС, 72/12, 7/14 -

Потреба закључења новог
Колективног уговора који је
усаглашен са одредбама
Закона о раду и Општим
колективним уговором

4/21
20. јануар

Стратегија
развоја
поштанских
услуга у Србији
за период од
2017. до 2020.
године

Да

Уређује се распоред и
коришћење средстава
субвенција за ЈП
„Скијалишта Србијеˮ за 2021.
годину

/

Стратегија
развоја туризма

Да

/

Усвајање Стратегијског
маркетинг плана као
документа којим се, на
основу Стратегије развоја
туризма Републике Србије од
2016. до 2025. године
(„Службени гласник РС”, бр.

/

Стратегија
развоја туризма

Да

/

721

45.

Закључак 05 Број: 4011342/2021-1 од 11. фебруара
2021. године

46.

Закључак 05 Број: 345-640/2021
од 11.фебруара 2021. године

47.

Закључaк 05 Број: 401-1828/2021
од 4. марта 2021. године

одлука УС, 44/14 и
30/18 - др. закон), а у
вези са чланом 10.
став 2. Закона о
туризму („Службени
гласник РС”, број
17/19)

98/16), утврђују циљеви,
програми и планови раста и
развоја туризма, инвестиције
у туризму, планови
маркетинга и
конкурентности, као и мере
за њихово спровођење, за
одређену туристичку
дестинацију

Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, брoj
149/20) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
На основу члана 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12одлука УС, 72/12,
7/14-одлука УС и
44/14)

Програмом распореда и
коришћења субвенција за
подршку хотелске индустрије
Србије због потешкоћа у
пословању проузрокованих
епидемијом болести COVID19 изазване вирусом SARSCoV-2 утврђује се распоред и
коришћење субвенција за
подршку хотелске индустрије
Србије због потешкоћа у
пословању проузрокованих
епидемијом болести COVID19 изазване вирусом SARSCoV-2
У тачки 6. Контрола и
ревизија, Стратегије
утврђено je да контролу и
праћење реализације
постављених циљева
Стратегије прати
Министарство трговине,
туризма и телекомуникација,
извршавање законских
обавеза ( Закон о планском
систему Републике Србије,
'' Службени гласник РС '',
број 30/2018)
Сагласност Министарству
трговине, туризма и
телекомуникација да закључи
уговор са Фондацијом EXIT,
којим ће се уредити права и
обавезе уговорних страна у

Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, број
149/20) и члан 43.
став 3. Закона о

/

/

Не

Акт је донет ради
ублажавања
последица
проузрокованих
епидемијом болести
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV2

/

Стратегија
развоја
поштанских
услуга у Србији
за период од
2017. до 2020.
године

Да

/

/

Стратегија
развоја туризма

Да

/

722

48.

Закључак 05 Број: 40120968/2021 од 11. марта 2021.
године

49.

Закључак 05 Број: 401-2354/2021
од 18. марта.2021. године

50.

Закључак 05 Број: 401-2365/2021
од 18. марта 2021. године

Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12–
УС и 72/12, 7/14– УС
и 44/14, 30/18- др.
закон)

циљу подршке реализације
Егзит фестивала

Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, брoj
149/20) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр.
55/05, 71/05-исправка
101/07, 65/08, 16/11,
68/12- УС, 72/12,
7/14- УС, 44/14 и
30/18- др закон)
Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, број
149/20) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12–
УС и 72/12, 7/14– УС
и 44/14, 30/18- др.
закон)

Уређује се распоред и
коришћење субвенција из
буџета Републике Србије за
„Парк Палић“ д.о.о.за 2021.
годину

/

Стратегија
развоја туризма

Да

/

Програмом се уређује
распоред и коришћење
средстава субвенција за
„Тврђава Голубачки градˮ
д.о.о. за 2021. годину

/

Стратегија
развоја туризма

Да

/

Закон о буџету
Републике Србије за
2021. годину
(„Службени гласник
РС“, број 149/20)

Усвојен Програм распореда и
коришћења субвенција
намењених за пројекте
очувања и развоја
традиционалних заната у
2021. години којим се пружа

/

/

Не

Акт је донет због
потребе јачања
очувања и развоја
традиционалних
заната и ублажавања
последица насталих
723

конкретна подршка
привредним субјектима у
циљу очувања старих заната
и подстицања њиховог
развоја
51.

Закључак 05 Број: 3372307/2021-01
од 18. марта 2021.године

52.

Закључак 05 Број:337-2308/20211од 18. марта 2021. године

53.

Закључак 05 Број: 3372626/2021-2 од 25. марта 2021.
године

услед пандемије
изазване вирусом
Ковид 19

Члан 19. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РСˮ, број
32/13) и члана 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/2018 –
др.закон)
Члан 19. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РСˮ, број
32/13) и члана 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/2018 –
др.закон)

Меморандум о разумевању
омогућава унапређење
билатералне сарадње
Републике Србије и
Републике Грчке у области
телекомуникација,
поштанских услуга,
информационе безбедности
и квалификованих услуга од
поверења

/

/

Не

Министарство за
дигиталну управу
Републике Грчке је
доставило
иницијативу за
закључивање
наведеног
меморандума у циљу
развијања
билатералне сарадње
у области
поштанских услуга

Меморандум о разумевању о
смањењу међународних
тарифа за роминг
електронских
комуникационих услуга би
отворио могућност
смањивања роминг тарифа,
за размену искустава у
развоју широкопојасне
инфраструктуре, заједничку
реализацију бројних
пројеката у области сервиса
који користе 5Г технологију,
итд.

/

/

Не

Чл. 5. и 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени

Прихватају се основе сарадње
две стране и спремност да
унапређују билатералну
сарадњу у области туризма у
условима изазваних

/

/

Не

Успостављање
сарадње на пољу
електронских
комуникационих
услуга омогућиће
раст економије кроз
развој нових сервиса
и отвореност за
инвестиције,
стварање услова за
отварање нових
радних места,
повећање
продуктивности
постојећих процеса
рада, прихода и
брзину поврата
инвестиција
Због унапређења
билатералне сарадње
у области туризма у
условима изазваних
пандемијом вируса
724

54.

Закључак 05 Број 337-2893/20211 од 1. априла 2021.године

55.

Закључак 05 Број:345-2905/2021
од 7. априла 2021. године

гласник РС”, број
пандемијом вируса COVID 32/13), и члана 43.
19 и наводе се принципи
став 3. Закона о
сарадње
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/2018 –
др.закон)
Чл. 43. став 3. Закона Утврђивање основа за
о Влади („Службени
вршење преговора и
гласник РСˮ, бр.
закључивање билатералних
55/05, 71/05 –
споразума-регулишу се
исправка, 101/07,
општи и трговински односи
65/08, 16/11, 68/12 –
са Владом Уједињеног
УС, 72/12, 7/14 – УС, Краљевства Велике
44/14 и 30/2018 –
Британије и Северне Ирске
др.закон) и члан 6.
Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора(„Службени
гласник РСˮ, број
32/13)
Члан 45. стaв 1.
Министарство спроводи
Уредбе о
Јавну расправу o Предлогу
методологији
Стратегије развоја
управљања јавним
поштанских услуга у
политикама, анализи
Републици Србији за период
ефеката јавних
2021-2025.године, како би се
политика и прописа и стручна јавност, привредни
садржају
субјекти и друга
појединачних
заинтересована лица
докумената јавних
упознала са Предлогом
политика („Службени стратегије развоја
гласник РС“, број
поштанских услуга у
8/19) и члана 41.
Републици Србији за период
Пословника Владе
2021-2025.године и својим
(„Службени гласник
коментарима и сугестијама
РС”, бр. 61/06 –
допринели унапређењу
пречишћен текст,
садржине овог документа
69/08, 88/09, 33/10,

COVID -19 са
Републиком Грчком
је потписана
Заједничка изјава,
29. марта 2021.
године.

/

Стратегија
индустријске
политике
Рeпублике
Србије 20212030.
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније

Да

/

/

/

Да

/

725

56.

Закључак 05 Број: 3373189/2021-2 од 8. априла
2021.године

57.

Закључак 05 број: 335-3368/2021
од 15. априла 2021. године

69/10, 20/11, 37/11,
30/13, 76/14 и 8/19др.пропис)
Чл. 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/2018 –
др.закон) и члан 6.
Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора(„Службени
гласник РСˮ, број
32/13)
Члан 26. став 3.
Закона о извозу и
увозу робе двоструке
намене („Службени
гласник РС”, бр.
95/13 и 77/19) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Утврђивање основа за
вршење преговора и
закључивање билатералних
споразума-регулише се
привремено важење
Споразума и заједничких
декларација

Преглед извозно-увозне
контроле робе двоструке
намене, пружања брокерских
услуга и услуга техничке
помоћи за 2019. годину

/

43/21
28. август

Стратегија
индустријске
политике
Рeпублике
Србије 20212030.
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније

Да

/

Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између
Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике
Србије, са друге
стране
Споразум о
слободној
трговини између
Републике
Србије и држава
ЕФТА
Споразум о
слободној
трговини у
централној
Европи, ЦЕФТА
Резолуција
Савета
безбедности УН

Да

/
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1540 (2004)
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније

58.

Закључак 05 број: 335-3365/2021
од 15. априла 2021. године

Члан 28. став 3.
Закона о извозу и
увозу наоружања и
војне опреме
(„Службени гласник
РС”, број 107/14) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Преглед извозно-увозне
контроле наоружања и војне
опреме, пружању брокерских
услуга и услуга техничке
помоћи за 2019. годину.

43/21
28. август

Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између
Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике
Србије, са друге
стране
Споразум о
слободној
трговини између
Републике
Србије и држава
ЕФТА
Споразум о
слободној
трговини у
централној
Европи, ЦЕФТА
Резолуција
Савета
безбедности УН
1540 (2004)
Национални
програм за
усвајање правних

Да

/

727

тековина
Европске уније
59.

Закључак 05 Број: 3374118/2021-1 од 6. маја 2021.
године

60.

Закључак 05 Број: 3374272/2021-3 од 11. маја 2021.
године

61.

Закључак 05 Број: 3374475/2021-1 од 20. маја 2021.
године

Чл. 5. и 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон

Закључком је утврђена
основа за споразум који је
закључен са УАЕ у мају
2021. године.

/

Европска комисија је у
Извештају о скринингу за
Поглавље 10 –
Информационо друштво и
медији закључила да је
Република Србија довољно
припремљена за преговоре о
овом поглављу и
препоручила отварање
приступних преговора са
Србијом о Поглављу 10

/

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

Закључком је Влада дала
сагласност да се разменом
обавештења изврши
међусобно признавање
потврда о извршеној
вакцинацији против COVID19 са Чешком Републиком
Закључком је утврђена
основа за споразум који је
закључен са Грчком у јуну
2021. године.

/

Уређује се распоред и
коришћење средстава
субвенција Јавног предузећа

/

71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и
30/18 – др.закон)

62.

Закључак 05 Број: 3374475/2021-1 од 20. маја 2021.
године.

Члан 5. и 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13)

63.

Закључак 05 Број: 401-4608/2021
од 20. маја 2021. године

Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени

Стратегија
развоја
информационог
друштва у
Републици
Србији до 2020.
године
/

Не

Закључак је донет
ради олакшаног
кретања грађана
двеју земаља у
условима пандемије.

Не

Документ је усвојен
након спроведене
захтевне процедуре
која обухвата
разматрање
документа од стране
Европске комисије,
Народне скупштине
и цивилног друштва
у оквиру
Националног
конвента о ЕУ
Закључак је донет
ради олакшаног
кретања грађана
двеју земаља у
условима пандемије.

Стратегија
развоја
информационог
друштва у
Републици
Србији до 2020.
године
Стратегија
развоја
информационог
друштва у
Републици
Србији до 2020.
године

Не

Не

Закључак је донет
ради олакшаног
кретања грађана
двеју земаља у
условима пандемије,
а споразумом је
извршено
признавање потврда
о вакцинацији пре
почетка туристичке
сезоне.

Стратегија
развоја туризма

Да

/
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гласник РС”, брoj
149/19) и члана 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. бр.

„Стара планина“ за 2021.
годину

55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др.закон)

64.

Закључак 05 Бр.337-4507/2021-1
од 20. маја 2021. године

65.

Закључак 05-Број: 0374888/2021-1 од 27. маја
2021.године

66.

Закључак 05 Број: 337-5752/2021
од 16. јуна 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС
44/14 и 30/18 – др.
закон) и члана 42.
став 7. Споразума о
слободној трговини
између држава EFTA
и Републике Србије
(„Службени гласник
РС – Међународни
уговори”, бр. 6/10,
19/15-7 и 12/18-33)
Чл. 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05,71/05-исправка,
101/7, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон) и чл.3. и 5.
Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора(„Службени
гласник РСˮ, број
32/13)
Члан 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник

Одлуком се у Споразум о
слободној трговини између
држава EFTA и РС мења
Протокол Б и предвиђа да се,
у сврху спровођења
Споразума, одредбе ПЕМ
Конвенције примењују тако
да се увек позива на
последњу верзију Конвенције
на снази, а поред важећих
правила садржаних у ПЕМ
Конвенцији уводе се и
правила која се алтернативно
примењују на билатералној и
прелазној основи, до ступања
на снагу ревидиране ПЕМ
Конвенције.
Прихватање платформи за
разговоре/иступања
делегација РС на заседањима
мешовитих/заједничких
међувладиних тела
(комитета/комисија)

/

Споразум о
слободној
трговини између
држава EFTA и
РС,
ЕРП

Не

Увођење
алтернативних ПЕМ
правила о пореклу у
споразум о
слободној трговини
између држава
ЕФТА и РС

/

Стратегија
индустријске
политике
Рeпублике
Србије 20212030.
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније

Да

/

Закључком је Влада дала
сагасност да се изврши
међусобно признавање

/

Стратегија
развоја
информационог

Не

Закључак је донет
ради олакшаног
кретања грађана
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РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18
– др.закон)

67.

Закључак 05 Број: 337-5943/2021
од 24. јуна 2021.године

68.

Закључак 05 Број: 018-5948/2021
од 24. јуна 2021. године

69.

Закључак 05 Број:53-5946/2021-1
од 1. јула 2021.године

Чл. 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05,71/05-исправка,
101/7, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон) и чл.3. и 5.
Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора(„Службени
гласник РСˮ, број
32/13)
Чл. 5. и 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13), и члана 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”,
55/05,71/05-исправка,
101/7, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

потврда о извршеној
вакцинацији против COVID19 са Румунијом.

друштва у
Републици
Србији до 2020.
године

Прихватање платформи за
разговоре/иступања
делегација РС на заседањима
мешовитих/заједничких
међувладиних тела
(комитета/комисија)

Прихватају се основе сарадње
две стране и спремност да
унапређују билатералну
сарадњу у области туризма и
наводе се принципи сарадње

Сагласност Владе да се врши
имунизација страних туриста
против болести COVID-19
изазване вирусом SARSCoV-2, а у циљу заштите
становништва у свим
деловима Републике Србије
од наведене болести

/

/

/

двеју земаља у
условима пандемије.

Стратегија
индустријске
политике
Рeпублике
Србије
20212030.
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније

Да

Стратегија
развоја туризма

Не

Због унапређења
билатералне сарадње
у области туризма са
Републиком
Српском је потписан
Меморандум о
разумевању, 16. јула
2021. године у
Београду и
Бањалуци

Не

Акт је донет ради
ублажавања
последица
проузрокованих
епидемијом болести
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV2

/

/
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70.

Закључак 05 Број 337-6180/2021
од 1. јула 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС
44/14 и 30/18 – др.
закон), Закон о
потврђивању
Споразума о измени
и приступању
Споразуму о
слободној трговини у
Централној Европи ЦЕФТА 2006
(,,Службени гласник
РС-међународни
уговори", број
88/2007)

Основна питања која се
регулишу Одлуком су
смањење трошкова извоза и
увоза, смањење гужви на
прелазима и олакшавање
трговинске размене.
Укидањем наплате појединих
административних такси и
накнада, процедура извоза и
увоза би била
поједностављена и
ефикаснија.

/

/

Не

71.

Закључак 05 Број: 337-6411/2021
од 9. јула 2021. године

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

Закључком је Влада дала
ноту да се изврши међусобно
признавање потврда о
извршеној вакцинацији
против COVID-19 са
Републиком Казахстан.

/

/

Не

исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18
– др.закон)

Смањење трошкова
за привреднике
укидањем појединих
административних
такси и накнада, као
и последично
убрзање протока
робе и олакшање
процедура извоза и
увоза доводи до
раста трговинске
размене, нарочито
извоза Србије, што
би довело до раста
привредне
активности и БДП.
То би водило расту
наплате ПДВ и
осталих пореза, што
би надокнадило
евентуални пад
буџетских прихода,
настао укидањем
наплате
административних
такси и накнада
Закључак је донет
ради олакшаног
кретања грађана
двеју земаља у
условима пандемије.
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72.

Закључак 05 Број: 0116880/2021-1од 22. јула 2021.
године

Члан 41. став 3.
Пословника Владе
(„Службени гласник
РС”, бр. 61/06пречишћен текст,
69/08, 88/09, 33/10,
69/10, 20/11, 37/11,
30/13, 76/14 и 8/19 др. пропис)

Спроводи се јавна расправа о
Нацрту закона о
електронским
комуникацијама и одређује
Програм јавне расправе о
Нацрту закона о
електронским
комуникацијама

73.

Закључак 05 Број: 037-6634/2021
од 23. јула 2021.године

Прихватање платформи за
разговоре/иступања
делегација РС на заседањима
мешовитих/заједничких
међувладиних тела
(комитета/комисија)

74.

Закључак 05 Број: 401-6849/2021
од 23. јула 2021. године

Чл. 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05,71/05-исправка,
101/7, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон) и чл.3. и 5.
Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора(„Службени
гласник РСˮ, број
32/13)
Члан 2. Уредбе о
утврђивању
Програма распореда
и коришћења
субвенција за
подршку раду
ноћним баровима и
ноћним клубовима
због потешкоћа у
пословању
проузрокованих
епидемијом болести
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CоV2(„Службени гласник
РС”, број 51/21) и
члана 43. став 3.

Утврђује се висина средстава
коју остварују ноћни клубови
и барови, који испуњавају
услове прописане Уредбом о
утврђивању Програма
распореда и коришћења
субвенција за подршку раду
ноћним баровима и ноћним
клубовима због потешкоћа у
пословању проузрокованих
епидемијом болести COVID19

Не

/

/

/

Стратегија
индустријске
политике
Рeпублике
Србије
20212030.
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније

Да

/

Не

Спроведена је јавна
расправа о Нацрту
закона о
електронским
комуникацијама у
периоду од 23.07.23.08.2021. године.
После завршене
јавне расправе Нацрт
закона је упућен на
мишљење
надлежним органима

Акт је донет ради
ублажавања
последица
проузрокованих
епидемијом болести
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV2

732

75.

Закључак 05 Број: 345-6755/2021
од 23. јула 2021. године

76.

Закључак 05 Број 337-6898/202101 од 23. јула 2021. године

Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон), а у вези са
Стратегијом развоја
мрежа нове
генерације до 2023.
године („Службени
гласник РС” број
33/18)

Члан 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18
– др.закон)

Стварање услова за развој
иницијалне мреже за
тестирање нових технологија

Закључком је Влада дала
саглсност да изврши
међусобно признавање
потврда о извршеној
вакцинацији против COVID19 које издају надлежни
органи или установе Арапска Република Египат,
Грузија, Краљевина Мароко,
Република Јерменија,
Република Кипар, Република
Либан, Република Молдавија,
Република Сан Марино,
Република Тунис, Република
Хрватска, Сиријска Арапска

/

/

Стратегија
развоја
информационог
друштва у
Републици
Србији до 2020.
године

Не

Закључак је донет
како би се
омогућило даље
коришћење радиофреквенција у
одређеним радиофреквенцијским
опсезима за
развијање
иницијалне мреже за
тестирање нових
технологија у циљу
омогућавања
дигиталног развоја
потребног за
укључивање
Републике Србије на
Дигитално
јединствено
тржиште

Не

Закључак је донет
ради олакшаног
кретања грађана
земаља у условима
пандемије.

733

77.

Закључак 05 Број: 400-7159/2021
од 29. јула 2021.године

Члан 27. Став 3.
Закона о
електронским
комуникацијама
(„Службени гласник
РС”, бр. 44/10, 60/13
– УС, 62/14 и 95/18 –
др. Закон) и члана 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
Закон)

78.

Закључак 05 Број: 337-7917/2021
од 26. августа 2021. године

Члан 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18
– др.закон)

79.

Закључак 05 Број: 037-7951/2021
од 2. септембра 2021.године

Чл. 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05,71/05-исправка,
101/7, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон) и чл.3. и 5.
Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора(„Службени
гласник РСˮ, број
32/13)

Република и Словачка
Република
Финансијски извештаји
Регулаторне агенције за
електронске комуникације и
поштанске услуге за 2020.
годину

Закључком је Влада дала
сагласност да изврши
међусобно признавање
потврда о извршеној
вакцинацији против COVID19 које издају надлежни
органи или установе Индије.

/

Прихватање платформи за
разговоре/иступања
делегација РС на заседањима
мешовитих/заједничких
међувладиних тела
(комитета/комисија)

/

/

Не

Стратегија
развоја
информационог
друштва и
информационе
безбедности у
Републици
Србији за период
од 2021. до 2026.
године
Стратегија
индустријске
политике
Рeпублике
Србије
20212030.
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније

Не

Да

Управни одбор
Регулаторне
агенције за
електронске
комуникације и
поштанске услуге
доноси годишњи
финансијски
извештај Агенције
који подлеже
ревизији од стране
независног
овлашћеног
ревизора, и који се
са извештајем
овлашћеног
ревизора доставља
Влади
Закључак је донет
ради олакшаног
кретања грађана
двеју земаља у
условима пандемије.

/

734

80.

Закључак 05 Број: 401-7980/2021
од 02. септембра 2021. године

81.

Закључак 05 Bрој: 030-8114/2021
од 02.септембра 2021. године

Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21), члан 61. став
3. Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС” бр. 15/16 и 88/19)
и члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18- др.
закон)
Члан 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18
– др.закон)

Програм о распореду и
коришћењу средстава
субвенција ЈП „Емисиона
техника и везе” Београд за
2021. годину

/

/

Не

ЈП „Емисиона
техника и везе“ које
користи средства из
буџета, дужно да за та
средства предложи
посебан програм, који
садржи намену и
динамику коришћења
средстава. Посебан
програм се сматра
донетим када на
њега сагласност да
Влада

Закључком је Влада даје
сагласност да се технички
систем за издавање, употребу
и валидацију дигиталних
зелених сертификата –
потврда о извршеној
вакцинацији и резултатима
тестирања Републике Србије,
из ког завод за јавно здравље
основан за територију
Републике Србије за потребе
грађана издаје дигиталне
зелене сертификате – потврде
о извршеној вакцинацији и
резултатима тестирања на
основу Правилника о
имунизацији и начину
заштите лековима
(„Службени гласник РС”, бр.
88/17, 11/18, 14/18, 45/18,
48/18 – др. правилник, 58/18,
104/18, 6/21 и 52/21), усклади
са системом Европске уније
за издавање, употребу и

/

Стратегија
развоја
информационог
друштва и
информационе
безбедности у
Републици
Србији за период
од 2021. до 2026.
године

Не

Закључак је донет
ради усклађивања
техничког система за
издавање потврда о
вакцинацији са
системом ЕУ.

735

82.

Закључак 05 Број: 337-8326/2021
од 9. септембра 2021. године

Члан 43 став 3.
Закона о Влад и
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18
– др.закон)

83.

Закључак 05 Број: 037-8420/2021
од 16. септембра 2021.године

84.

Закључак 05 Број: 119-8414/2021
од 16.септембар 2021.год.

Чл. 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05,71/05-исправка,
101/7, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон) и чл.3. и 5.
Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора(„Службени
гласник РСˮ, број
32/13)
На основу члана 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 -УС,
44/14 и 30/18др.закон )

валидацију дигиталних ковид
сертификата (EU Green Pass)
Закључком је Влада дала
саглсност да изврши
међусобно признавање
потврда о извршеној
вакцинацији против COVID19 које издају надлежни
органи или установе СР
Немачке
Прихватање платформи за
разговоре/иступања
делегација РС на заседањима
мешовитих/заједничких
међувладиних тела
(комитета/комисија)

/

Стратегија
развоја
информационог
друштва и
информационе
безбедности у
Републици
Србији за период
од 2021. до 2026.
године
Стратегија
индустријске
политике
Рeпублике
Србије
20212030.
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније

Учешће на Конгресу
представља међународну
обавезу наше државе, као
чланице UPU-а, која
произилази из Устава и
других обавезујућих аката
UPU-а, којима је наша
држава приступила.

/

/

/

Не

Закључак је донет
ради олакшаног
кретања грађана
двеју земаља у
условима пандемије.

Да

/

Да

/

736

85.

Закључак 05 Број: 119-8414/2021
од 16. септембар 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18др.закон )

Влада доноси закључак,
којим овлашћује Горана
Брадића, амбасадора
Републике Србије у
Швајцарској Конфедерацији,
да потпише акта усвојена на
XXVII Конгресу Светског
поштанског савеза одржан у
Абиџану (Обала Слоноваче),
у периоду од 9. до 27. августа
2021. године,

/

/

Не

86.

Закључак 05 Број: 037-8693/2021
од 21. септембра 2021.године

Прихватање платформи за
разговоре/иступања
делегација РС на заседањима
мешовитих/заједничких
међувладиних тела
(комитета/комисија)

/

Стратегија
индустријске
политике
Рeпублике
Србије
20212030.
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније

Да

87.

Закључак 05 Број: 037-8882/2021
од 30. септембар 2021. године

Чл. 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05,71/05-исправка,
101/7, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон) и чл.3. и 5.
Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора(„Службени
гласник РСˮ, број
32/13)
Чл. 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05,71/05-исправка,
101/7, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон) и чл.3. и 5.
Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора(„Службени
гласник РСˮ, број
32/13)

Прихватање платформи за
разговоре/иступања
делегација РС на заседањима
мешовитих/заједничких
међувладиних тела
(комитета/комисија)

/

Стратегија
индустријске
политике
Рeпублике
Србије
20212030.
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније

Да

Имајући у виду да се
27. Конгрес
Светског
поштанског савеза
одржао хибридно,
донета акта су се од
стране држава
чланица
потписивала у Берну
(Швајцарска). Овим
закључком је
овлашћен амбасадор
да иста потпише у
Берну.
Хрватска страна
одложила заседање
до даљег због
неповољне ситуације
изазване пандемијом
Ковид 19

/

737

88.

Закључак 05 Број: 337-8972/2021
од 30. септембра 2021 године

Члан 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18
– др.закон)

89.

Закључак 05 Број:337-9209/20211 од 7. октобра 2021. године

На основу члана 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 -УС,
44/14 и 30/18др.закон )

Закључком је Влада дала
сагласност да изврши
међусобно признавање
потврда о извршеној
вакцинацији против COVID19 које издају надлежни
органи или установе
Кнежевинe Андорe,
Републикe Аустријe,
Краљевинe Белгијe,
Републикe Естонијe, Ирскe,
Републике Исландa,
Републикe Италијe,
Републике Кабо Верде,
Републикe Литванијe,
Кнежевинe Лихтенштајн,
Републике Малте, Украјине,
Републике Финске,
Републике Француске,
Краљевине Холандије,
Швајцарске Конфедерације и
Краљевине Шпаније и
дозволи улазак у Републику
Србију лицима која поседују
потврде које издају надлежни
органи или установе
наведених држава, без
негативног RT-PCR теста на
присуство вируса SARSCоV-2 или антиген FIA
RAPID теста
Споразум између Републике
Србије и Сувереног
Малтешког Реда, треба да
омогући унапређење
билатералне сарадње у
области поштанских услуга
између Републике Србије и
Сувереног Малтешког Реда.

/

Стратегија
развоја
информационог
друштва и
информационе
безбедности у
Републици
Србији за период
од 2021. до 2026.
године

Не

Закључак је донет
ради олакшаног
кретања грађана
земаља у условима
пандемије.

/

/

Не

На иницијативу
Сувереног
Малтешког реда
усвојен је Споразум
између Републике
Србије и Сувереног
војног болничког
реда Светог Јована
од Јерусалема,
Родоса и Малте у
циљу унапређења
билатералне сарадње
у области
поштанских услуга.
738

90.

Закључак 05 Број: 40110098/2021 од 3. новембра 2021.
године

Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, брoj
149/20) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Програмом распореда и
коришћења субвенција за
подршку раду туристичких
агенција због потешкоћа у
пословању проузрокованих
епидемијом болести COVID19 изазване вирусом SARSCoV утврђује се распоред и
коришћење субвенција за
подршку раду туристичких
агенција због потешкоћа у
пословању проузрокованих
епидемијом болести COVID19 изазване вирусом SARSCoV-2

/

Стратегија
развоја туризма

Да

91.

Закључак 05 Број: 03710078/2021 од 3. новембра
2021.године

Прихватање платформи за
разговоре/иступања
делегација РС на заседањима
мешовитих/заједничких
међувладиних тела
(комитета/комисија)

/

Стратегија
индустријске
политике
Рeпублике
Србије
20212030.
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније

Да

92.

Закључак 05 Број: 33710813/2021 од 25. новембра 2021.
године

Чл. 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05,71/05-исправка,
101/7, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон) и чл.3. и 5.
Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора(„Службени
гласник РСˮ, број
32/13)
Чл. 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05,71/05-исправка,
101/7, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон) и члан 6.
Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора(„Службени

Стратегија
индустријске
политике
Рeпублике
Србије
20212030.
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније

Да

Утврђивање основа за вођење
преговора и закључивање
билатералних споразума

/

739

гласник РСˮ, број
32/13)
Потврђивање
сарадње у области
туризма између
Владе Републике
Србије и Владе
Републике

93.

Закључак 05 Број: 33711491/2021 од 9. децембра 2021.
године

94.

Закључак 24 Број: 11911553/2021 од 9. децембра 2021.
године

Чл. 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05,71/05-исправка,
101/7, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)

95.

Закључак 05 Број: 40111488/2021 од 9. децембра 2021.
године

Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2022.
годину („Службени
гласник РС”, брoj
110/21) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр.
55/05, 71/05-исправка
101/07, 65/08, 16/11,
68/12- УС, 72/12,
7/14- УС, 44/14 и
30/18- др закон)

Меморандум о разумевању о
сарадњи у области туризма
између Министарства
трговине, туризма и
телекомуникација Републике
Србије и Министарства
туризма Републике Кубе

Разматрање привредних
кретања, предлога и
пројеката за унапређење
привредне, индустријске,
трговинске, финансијске
сарадње,
сарадње у области
енергетике, туризма,
пољопривреде, повећања
извоза, инвестиционих
улагања, сарадња међу
регионима,
привредним коморама и
пословним круговима и др.
Програмом распореда и
коришћења субвенција,
трансфера и дотација
намењених за пројекта
развоја туризма у 2022.
години утврђује се распоред
и коришћење субвенција и
дотација намењених за
пројекте развоја туризма у
2022. години

/

Стратегија
развоја туризма
Републике
Србије за период
од 2016. до 2025.
године

Да

/

Не

Стратегија
развоја туризма

Не

Уместо Спразума по
Предлогу закона о
потврђивању
Споразума о
сарадњи у области
туризма између
Владе Републике
Србије и Владе
Републике Кубе,
потписан је
Меморандум, у
децембру 2021.
године у Хавани (Р.
Куба).
Потреба да се у име
Владе одреди
министар финансија
да координира
активности дп
закључивања
Споразума о
економској,
трговинској и
техничкој сарадњи
измешу Владе
Републике Србије и
Владе Краљевине
Бахреина
Акт је садржан у
Плану рада Владе за
2022. годину, али
имајући у виду
раније доношење
Закона о буџету РС
за 2022. годину,
обезбеђене су
могућности за
доношење
предметног акта

740

96.

Закључак 05 Број: 40111487/2021 од 9. децембра.2021.
године

Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, брoj
149/20, 40/21 100/21)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14- УС,
44/14 и 30/18- др
закон)

Програмом се уређује
распоред и коришћење
субвенција и дотација
намењених за пројекта
развоја туризма у 2021.
години

Стратегија
развоја туризма

Да

97.

Закључак 05 Број: 40111758/2021 од 16. децембра.2021.
године

Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, број
149/20) и члан 43.
став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12–
УС и 72/12, 7/14– УС
и 44/14, 30/18- др.
закон)

Програмом се уређује
распоред и коришћење
средстава субвенција за
„Тврђава Голубачки градˮ
д.о.о. за 2021. годину

Стратегија
развоја туризма

Да

98.

Закључак 05 Број: 33712080/2021 од 23.12.2021. године

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

Закључком је Влада дала
саглсност да изврши
међусобно признавање
потврда о извршеној
вакцинацији против COVID19 које издају Републике
Кубе и Исламске Републике
Мауританије

Стратегија
развоја
информационог
друштва и
информационе
безбедности у
Републици
Србији за период
од 2021. до 2026.
године

Не

исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18
– др.закон)

Закључак је донет
ради олакшаног
кретања грађана
двеју земаља у
условима пандемије.

741

Закључак о давању сагласности
Владе да Јавном предузећу
„Емисиона техника и везе”,
Београд престане право
коришћења на непокретностима
на којима је ванкњижни носилац
права коришћења, а које као деo
дистрибутивно
електроенергетске мреже,
представљају добро од општег
интереса – мрежу

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 одлука УС, 72/12,
7/14 - одлука УС,
44/14 и 30/18 - други
закон), Члан 27. став
1. а у вези са чланом
21. став 1. Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС”, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16 - други
закон, 108/16, 113/17
и 95/18) и чл. 17.
став1. и 128. Закона о
енергетици
(„Службени гласник
РС”, бр. 145/14 и
95/18 – др. закон)

Давање сагласности да
Јавном предузећу „Емисиона
техника и везе”, Београд
престане право коришћења
на непокретностима на
којима је ванкњижни
носилац права коришћења, а
које као деo дистрибутивно
електроенергетске мреже,
представљају добро од
општег интереса – мрежу

Стратегија
развоја
електронских
комуникација у
Републици
Србији од 2010.
до 2020. године

Да

Закључак није
упућен Влади на
усвајање јер су
неопходна додатна
усаглашавања са
надлежним органима

100.

Закључак о уступању одузете
робе без накнаде („АП”)

Члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18) и члан
59. став 5. Закона о
трговини („Службени
гласник РС”, број
52/19)

Уступање робе чија продаја
није могућа без накнаде
државним органима,
установама социјалне
заштите, васпитнообразовним установама
културе, хуманитарним
организацијама и другим
корисницима хуманитарне
помоћи као и за друге
оправдане сврхе

Стратегија
развоја трговине
Републике
Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве
економије са
акционим планом
за 2019. и 2020.
годину

Да

О уступању одузете
робе без накнаде
уместо закључцима
одлучивано је
решењима која
према агенди из
Инструкције нису
релевантна за ову
тебелу

101.

Закључак којим се прихвата
текст ЦЕФТА Додатног
протокола 7 о решавању спорова
(ЕРП)

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18), Закон

Прихвата се текст Додатног
протокола 7 о решавању
спорова у ЦЕФТА стварају се
формални услови за усвајање
Додатног протокола 7 на
Заједничком Комитету
ЦЕФТА, чиме се успоставља
механизам за решавање и

Споразум о
слободној
трговини између
Републике
Србије и држава
ЕФТА
Споразум о
слободној

Да

Закључак није донет
зато што су
преговори о тексту
ЦЕФТА Додатног
протокола 7 о
решавању спорова
још увек у току

99.

742

о закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13) и Закон о
потврђивању
Споразума о измени
и приступању
Споразуму о
слободној трговини у
Централној Европи ЦЕФТА 2006
(„Службени гласник
РС”, број 88/07)

превазилажење нецаринских
баријера, што доприноси
олакшавању трговине и
дубљој економској
интеграцији региона

трговини у
централној
Европи, ЦЕФТА
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније
Акциони план
спровођења
програма Владе
(АПСПВ)/ НПАА

102.

Закључак о припреми и
реализацији учешћа Републике
Србије на међународним
сајмовима и иложбама (осим
ЕКСПО Дубаи 2020)

Члан 43, став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закони)

Припрема и реализација
учешћа Републике Србије на
међународним сајмовима и
иложбама (осим ЕКСПО
Дубаи 2020)

Стратегија
индустријске
политике
Рeпублике
Србије 20212030.
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније

Да

Закључке за
међународне
изложбе у Народној
Републици Кини ,
уместо
Министарства,
радио је Генерални
секретаријат Владе

103.

Закључак Владе о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума о сарадњи у области
туризма између Владе Републике
Србије и Владе Белизеа

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон) и чл. 5. и 6.
Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13)

Прихватају се основе
сарадње Владе Републике
Србије и Владе Белизеа и
спремност две стране да
унапређују билатералну
сарадњу у области туризма и
наводе се принципи сарадње

Стратегија
развоја туризма

Да

Текст Споразума је у
поступку
усаглашавања са
Владом Белизеа,
рокови неизвесни
због пандемије
COVID-1

743

104.

Закључак о утврђивању Основе
за закључивање Споразума о
сарадњи у области туризма
између Владе Републике Србије
и Владе Републике Кубе

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18- др.
закон) и чл. 5. и 6.
Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13)

Прихватају се основе
сарадње Владе Републике
Србије и Владе Републике
Кубе и спремност две стране
да унапређују билатералну
сарадњу у области туризма и
наводе се принципи сарадње

Стратегија
развоја туризма

Да

Уместо Споразума
потписан је
Меморандум у
децембру 2021.
године у Хавани (Р.
Куба).

105.

Закључак о прихватању Основе
за закључивање Меморандума о
разумевању о сарадњи у области
туризма између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Хрватске

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18- др.
закон) и чл. 5. и 6.
Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13)

Уређује се спремност да две
стране унапређују
билатералну сарадњу у
области туризма и наводе се
принципи сарадње

Стратегија
развоја туризма

Да

Текст Меморандума
је у поступку
усаглашавања са
Владом Републике
Хрватске, рокови
неизвесни због
пандемије COVID-1

106.

Закључак о прихватању Основе
за закључивање Меморандума о
разумевању о сарадњи у области
туризма између Владе Републике
Србије и Владе Краљевине
Камбоџе

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 -др.
закон) и чл. 5. и 6.
Закона о
закључивању и

Уређује се спремност да две
стране унапређују
билатералну сарадњу у
области туризма и наводе се
принципи сарадње

Стратегија
развоја туризма

Да

Текст Меморандума
је у поступку
усаглашавања са
Владом Краљевине
Камбоџе, рокови
неизвесни због
пандемије COVID19

744

извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13)
107.

Закључак о прихватању Основе
за закључивање Меморандума о
разумевању о сарадњи у области
туризма између Владе Републике
Србије и Владе Државе Kатар

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон) и чл. 5. и 6.
Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13)

Уређује се спремност да две
стране унапређују
билатералну сарадњу у
области туризма и наводе се
принципи сарадње

Стратегија
развоја туризма

Да

Текст Меморандума
је у поступку
усаглашавања са
Владом Државе
Kатар, рокови
неизвесни због
пандемије COVID19

108.

Закључак о прихватању Основе
за закључивање Меморандума о
разумевању о сарадњи у области
туризма између Владе Републике
Србије и Владе Доминиканске
Републике

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18- др.
закон) и чл. 5. и 6.
Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13)

Уређује се спремност да две
стране унапређују
билатералну сарадњу у
области туризма и наводе се
принципи сарадње

Стратегија
развоја туризма

Да

Текст Меморандума
је у поступку
усаглашавања са
Владом
Доминиканске
Републике, рокови
неизвесни због
пандемије COVID19

109.

Закључак о утврђивању Основе
за закључивање Споразума о
сарадњи у области туризма

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

Прихватају основе сарадње
Владе Републике Србије и
Владе Светог Китса и Невиса
и спремност две стране да
унапређују билатералну

Стратегија
развоја туризма

Да

Текст Споразума је у
поступку
усаглашавања са
Владом Светог
Китса и Невиса,
745

између Владе Републике Србије
и Владе Светог Китса и Невиса

65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон) и чл. 5. и 6.
Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13)

сарадњу у области туризма и
наводе се принципи сарадње

рокови неизвесни
због пандемије
COVID-19

110.

Закључак о утврђивању Основе
за закључивање Споразума о
сарадњи у области туризма
између Владе Републике Србије
и Владе Републике Тунис

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18- др.
закон) и чл. 5. и 6.
Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13)

Прихватају се основе
сарадње Владе Републике
Србије и Владе Републике
Тунис и спремност две
стране да унапређују
билатералну сарадњу у
области туризма и наводе се
принципи сарадње

Стратегија
развоја туризма

Да

Текст Споразума је у
поступку
усаглашавања са
Владом Републике
Тунис, рокови
неивесни због
пандемије COVID19

111

Закључак о прихватању Основе
за закључивање Меморандума о
разумевању о сарадњи у области
туризма између Владе Републике
Србије и Владе Демократске
Народне Републике Алжир

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон) и чл. 5. и 6.
Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени

Уређује се спремност да две
стране унапређују
билатералну сарадњу у
области туризма и наводе се
принципи сарадње

Стратегија
развоја туризма

Да

Текст Меморандума
је у поступку
усаглашавања са
Владом Народне
Демократске
Републике Алжир,
рокови неизвесни
због пандемије
COVID-19

746

гласник РС”, број
32/13)
112

Закључак о утврђивању Основе
за закључивање Споразума о
сарадњи у области туризма
између Владе Републике Србије
и Владе Републике Казахстан

Чл. 5. и 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС и
44/14)

Прихватају се основе
сарадње две стране и
спремност да унапређују
билатералну сарадњу у
области туризма и наводе се
принципи сарадње

Стратегија
развоја туризма
Републике
Србије за период
од 2016. до 2025.
године

Не

113

Закључак о утврђивању Основе
за закључивање Споразума о
сарадњи у области туризма
између Владе Републике Србије
и Владе Републике Португалије

Чл. 5. и 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС и
44/14)

Прихватају се основе
сарадње две стране и
спремност да унапређују
билатералну сарадњу у
области туризма и наводе се
принципи сарадње

Стратегија
развоја туризма
Републике
Србије за период
од 2016. до 2025.
године

Не

114.

Закључак о утврђивању Основе
за закључивање Споразума о
сарадњи у области туризма
између Владе Републике Србије
и Владе Републике Индије

Чл. 5. и 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник

Прихватају се основе
сарадње две стране и
спремност да унапређују
билатералну сарадњу у
области туризма и наводе се
принципи сарадње

Стратегија
развоја туризма
Републике
Србије за период
од 2016. до 2025.
године

Не

Због унапређења
билатералне сарадње
у области туризма са
Републиком
Казахстан покренута
је процедура
потписивања
Споразума. Текст
Споразума је у
поступку
усаглашавања са
Владом Републике
Казахстан, рокови
неивесни због
пандемије COVID19
Због унапређења
билатералне сарадње
у области туризма са
Републиком
Португалијом
покренута је
процедура
потписивања
Споразума. Текст
Споразума је у
поступку
усаглашавања са
Владом Републике
Португалије, рокови
неивесни због
пандемије COVID19
Због унапређења
билатералне сарадње
у области туризма са
Републиком
Индијом покренута
је процедура
потписивања
Споразума. Текст
Споразума је у
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РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС и
44/14)

115.

Закључак о утврђивању Основе
за закључивање Споразума о
сарадњи у области туризма
између Владе Републике Србије
и Владе Републике Француске

Чл. 5. и 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС и
44/14)

Прихватају се основе
сарадње две стране и
спремност да унапређују
билатералну сарадњу у
области туризма и наводе се
принципи сарадње

Стратегија
развоја туризма
Републике
Србије за период
од 2016. до 2025.
године

Не

116.

Закључак о утврђивању Основе
за закључивање Споразума о
сарадњи у области туризма
између Владе Републике Србије
и Владе Државе Израел

Чл. 5. и 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС и
44/14)

Прихватају се основе
сарадње две стране и
спремност да унапређују
билатералну сарадњу у
области туризма и наводе се
принципи сарадње

Стратегија
развоја туризма
Републике
Србије за период
од 2016. до 2025.
године

Не

поступку
усаглашавања са
Владом Републике
Индије, рокови
неивесни због
пандемије COVID19
Због унапређења
билатералне сарадње
у области туризма са
Републиком
Француском
покренута је
процедура
потписивања
Споразума. Текст
Споразума је у
поступку
усаглашавања са
Владом Републике
Француске, рокови
неивесни због
пандемије COVID19
Због унапређења
билатералне сарадње
у области туризма са
Државом Израел
покренута је
процедура
потписивања
Споразума. Текст
Споразума је у
поступку
усаглашавања са
Владом Државе
Израел, рокови
неивесни због
пандемије COVID19
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ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред. бр.

Референтни
документ/НПАА

Број „Службеног
гласника РС”,
датум

По плану
(Да/Не)

Назив акта

Правни основ

I
Правилник о измени и допунама
Правилника о утврђивању Плана
издавања пригодних поштанских
марака и мотива редовних
издања поштанских марака

II
Члан 74. став 3.
Закона о поштанским
услугама
(„Службени гласник
РС”, бр. 77/19

III
Стратегија развоја
поштанских услуга у Србији
за период 2017-2020. године

2.

Правилник о измени и допунама
правилника о утврђивању Плана
издавања пригодних поштанских
марака и мотива редовних
издања поштанских марака

Члан 74. став 3.
Закона о поштанским
услугама
(„Службени гласник
РС”, бр. 77/19

Стратегија развоја
поштанских услуга у Србији
за период 2017-2020. године

30/2021
26. март

Не

3.

Правилник о измени правилника
о ближим условима за
отпочињање делатности
поштанских услуга

члан 63. Став 4.
Закона о поштанским
услугама
(„Службени гласник
РС”, бр. 77/19

Стратегија развоја
поштанских услуга у Србији
за период 2017-2020. године

30/21
26. март

Не

4.

Правилник о измени и допунама
правилника о утврђивању Плана
издавања пригодних поштанских
марака и мотива редовних
издања поштанских марака

Члан 74. став 3.
Закона о поштанским
услугама
(„Службени гласник
РС”, бр. 77/19

Стратегија развоја
поштанских услуга у Србији
за период 2017-2020. године

36/2021
9. април

Не

5.

Правилник o класификацији
трговинских формата, врсти
преносивих продајних објеката и
облицима трговине са покретних
средстава и опреме

Члан 14. став 4.
Закона о трговини
(„Службени гласник
РС”, број 52/19)

Стратегија развоја трговине
Републике Србије
Национални програм за
сузбијање сиве економије са
акционим планом за 2019. и
2020. годину

39/21
21. април

Да

1.

IV
15/2021
8. фебруар

V
Не

Образложење
VI
Накнадно
достављена
иницијатива за
објављивањем
пригодне поштанске
марке.
Накнадно
достављена
иницијатива за
објављивањем
пригодне поштанске
марке.
Основни разлог за
доношење овог
правилника је
потреба да се измени
и допуни члан 20.
Правилника о
ближим условима за
обављање
делатности
поштанских услуга.
Накнадно
достављена
иницијатива за
објављивањем
пригодне поштанске
марке.
/
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6.

Правилник о врсти робе за коју
се истиче јединична цена и
начину истицања

Члан 35. став 10.
Закона о трвини
("Сл. гласник РС",
бр. 52/19)

/

39/21
21. април

Не

7.

Правилник о садржини и облику
потврде о обављању трговине
личним нуђењем

Члан 16. став 4.
Закона о трвини
("Сл. гласник РС",
бр. 52/19)

/

39/21
21. април

Не

8.

Одлука о формирању
Националног савета за развој
туризма Републике Србије

Члан 45. став 3.
Закона о туризму
(„Службени гласник
РСˮ, број 17/19)

Образован је Национални
савет за опоравак и развој
туризма Републике Србије и
утврђени његови задаци,
састав и начин рада

41/21
23. април

Да

9.

Правилник о утврђивању Плана
издавања пригодних поштанских
марака и мотива редовних
издања поштанских марака

Члан 74. став 3.
Закона о поштанским
услугама
(„Службени гласник
РС”, бр. 77/19

Стратегија развоја
поштанских услуга у Србији
за период 2017-2020. године

51/21
21. мај

Не

10.

Правилник о утврђивању Плана
расподеле радио-фреквенција за
рад у радио-фреквенцијском
опсегу 694-790 МHz

Члан 84. Закона о
електронским
комуникацијама
(„Службени гласник
РС”, бр. 44/10, 60/13
- УС, 62/14 и 95/18 –
др. закон)

Стратегија развоја
електронских комуникација у
Републици Србији од 2010.
до 2020. године
Стратегија развоја мрежа
нове генерације до 2023.
године

52/21
24. мај

Да

11.

Правилник о изменама и допуни
Правилника о садржини
регистра туризма и
документацији потребној за
регистрацију и евиденцију

Члан 44. Закона о
поступку
регистрације у
Агенцији за
привредне регистре

Стратегија развоја туризма

62/21
17. јун

НЕ

Правилник је донет
у циљу спречавања
поремећаја на
тржишту и
отклањања штетних
последица
поремећаја на
тржишту
Правилник је донет
у циљу спречавања
поремећаја на
тржишту и
отклањања штетних
последица
поремећаја на
тржишту
/

Накнадно
достављене
иницијативе за
објављивањем
пригодних
поштанских марака.
/

Усаглашавање са
напред наведеним
изменама и
допунама.правилник
а о гаранцији
750

(„Службени гласник
РС”, брoj 99/11)

путовања и
рангирању лиценци

12.

Правилник о измени
Правилника о условима и
начину рангирања лиценце
организатора путовања у
различите категорије, начину
промене категорије лиценце,
садржини захтева за издавање и
обнављање лиценце, као и o
условима и начину издавања
свечане форме лиценце

Члан 56. Закона о
туризму („Службени
гласник РС”, брoj
17/19)

Стратегија развоја туризма

62/21
17. јун

Не

Ближе уређивање
области категорије
лиценци
туристичких
агенција
организатора
туристичких
путовања, бројним
актерима туристичке
привреде да наставе
са обављањем
делатности и тиме
допринесу бржем
опоравку сектора
који је претрпео
велике губитке

13.

Правилник о изменама и допуни
правилника о врсти, висини и
условима гаранције путовања,
висини депозита у зависности од
категорије лиценце, начину
активирања, намени средстава,
као и о другим условима које
мора да испуни организатор
путовања

Члан 61. Закона о
туризму („Службени
гласник РС”, број
17/19),

Стратегија развоја туризма

62/21
17. јун

Не

Ближе уређивање
области гаранције
путовања, посебно
начин и поступак
издавања банкарске
гаранције, као и
основ за утврђивање
висине лимита
покрића, а у циљу
омогућавања
бројним актерима
туристичке привреде
да наставе са
обављањем
делатности и тиме
допринесу бржем
опоравку сектора
који је претрпео
велике губитке
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14.

Правилник о изменама и допуни
правилника о врсти, висини и
условима гаранције путовања,
висини депозита у зависности од
категорије лиценце, начину
активирања, намени средстава,
као и о другим условима које
мора да испуни организатор
путовања

15.

Правилник о изменама и
Члан 47. Закона о
допунама Регистра
електронском
квалификованих средстава за
документу,
креирање електронских потписа и електронској
електронских печата
идентификацији и
услугама од поверења у
електронском
пословању („Службени
гласник РС”, бр. 94/17 и
52/21)
Правилник о изменама и
Члан 46. Закона о
допунама Правилника о
електронском
условима које мора да испуњава документу,
квалификовано средство за
електронској
креирање електронског потписа идентификацији и
односно печата и условима које услугама од поверења у
мора да испуњава именовано
електронском
тело
пословању („Службени
гласник РС”, бр. 94/17 и
52/21)
Правилник о изгледу и
Члан 49. Закон о
садржини знака забране продаје
оглашавању
и служења алкохолних пића
(„Службени гласник
деци или малолетницима и знака РС”, бр. 6/16 и 52/19који упућује на штетност
др. закон)

16.

17.

Члан 61. Закона о
туризму („Службени
гласник РС”, број
17/19),

Стратегија развоја туризма

64/21
25. јун

Не

/

64/21
25. јун

Не

/

64/21
25. јун

Не

Правилник је донет
ради ближег
уређења законских
измена које су
усвојене у мају 2021.
године.

66/21
30. јун

Да

/

Стратегија развоја трговине
Републике Србије
Национални програм за
сузбијање сиве економије са

Ближе уређивање
области гаранције
путовања, посебно
начин и поступак
издавања банкарске
гаранције, као и
основ за утврђивање
висине лимита
покрића, а у циљу
омогућавања
бројним актерима
туристичке привреде
да наставе са
обављањем
делатности и тиме
допринесу бржем
опоравку сектора
који је претрпео
велике губитке
Правилник је донет
ради ближег
уређења законских
измена које су
усвојене у мају 2021.
године.
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прекомерне употребе
алкохолних пића

акционим планом за 2019. и
2020. годину

18.

Правилник о допунама
Правилника о начину уношења,
рада, вођења и коришћења
централног информационог
система и његовој садржини и
врсти података

Члан 16. став 1.
Закона о
угоститељству
(„Службени гласник
РС”, број 17/19)

Стратегија развоја туризма

67/21
2. јул

Не

19.

Правилник о измени и допунама
правилника о утврђивању Плана
издавања пригодних поштанских
марака и мотива редовних
издања поштанских марака

Члан 74. став 3.
Закона о поштанским
услугама
(„Службени гласник
РС”, бр. 77/19

Стратегија развоја
поштанских услуга у Србији
за период 2021-2025. године

70/2021
13. јул

Не

20.

Правилник о изменама и допуни
Правилника о условима за
пружање услуге квалификоване
електронске доставе и садржају
потврде о пријему и достави
електронске поруке

74/21
23. јул

Не

Правилник је донет
ради ближег
уређења законских
измена које су
усвојене у мају 2021.
године

21.

Правилник о измени
Правилника о условима и
начину рангирања лиценце
организатора путовања у
различите категорије, начину
промене категорије лиценце,
садржини захтева за издавање и
обнављање лиценце, као и o

74/21
23. јул

Не

Ближе уређивање
области категорије
лиценци
туристичких
агенција
организатора
туристичких
путовања, бројним
актерима туристичке

Члан 55. Закона о
/
електронском
документу,
електронској
идентификацији и
услугама од поверења у
електронском
пословању („Службени
гласник РС”, бр. 94/17 и
52/21)
Члан 56. Закона о
Стратегија развоја туризма
туризму („Службени
гласник РС”, брoj
17/19)

Усаглашавање
правилника са
одредбама чл 10. и
11. Закон о
електронској управи
(„Службени гласник
РС”, број 27/18), као
и наставак на изради
пуне примене и
функционисања
сервиса (Е-туриста)
Накнадно
достављена
иницијатива за
објављивањем
пригодне поштанске
марке.
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условима и начину издавања
свечане форме лиценце

привреде да наставе
са обављањем
делатности и тиме
допринесу бржем
опоравку сектора
који је претрпео
велике губитке

22.

Правилник о измени и допунама
правилника о утврђивању Плана
издавања пригодних поштанских
марака и мотива редовних
издања поштанских марака

Члан 74. став 3.
Закона о поштанским
услугама
(„Службени гласник
РС”, бр. 77/19)

Стратегија развоја
поштанских услуга у Србији
за период 2021-2025. године

90/21
17. септембар

Не

Накнадно
достављена
иницијатива за
објављивањем
пригодне поштанске
марке
Накнадно
достављена
иницијатива за
објављивањем
пригодне поштанске
марке
/

23.

Правилник о измени и допунама
правилника о утврђивању Плана
издавања пригодних поштанских
марака и мотива редовних
издања поштанских марака

Члан 74. став 3.
Закона о поштанским
услугама
(„Службени гласник
РС”, бр. 77/19

Стратегија развоја
поштанских услуга у Србији
за период 2021-2025 године

109/21
19.новембар

Не

19.

Правилник о утврђивању Плана
издавања пригодних поштанских
марака и мотива редовних
издања поштанских марака

Стратегија развоја
поштанских услуга у Србији
за период 2019-2020. године

125 /21
17. децембар

Да

20.

Правилник o уништавању,
начину и условима продаје
одузете робе

Члан 74. став 3.
Закона о поштанским
услугама
(„Службени гласник
РС”, бр. 77/19
Члан 59. став 9.
Закона о трговини
(„Службени гласник
РС”,број 52/19)

Стратегија развоја трговине
Републике Србије
Национални програм за
сузбијање сиве економије са
акционим планом за 2019. и
2020. годину

/

Да

Припремљена је
радна верзија
Правилника која се
шаље на мишљења
надлежним
институцијама

21.

Правилник o минималним
техничким условима за трговину
на откупним местима

Члан 26. став 3.
Закона о трговини
(„Службени гласник
РС”, број 52/19)

Стратегија развоја трговине
Републике Србије
Национални програм за
сузбијање сиве економије са
акционим планом за 2019. и
2020. годину

/

Да

22.

Правилник о минималним
техничким условима за
изградњу, уређење и опремање
ловно туристичких објеката и

Члан 63. Закона о
угоститељству

Стратегија развоја туризма

/

Да

Планирано је да се
кроз измене и
допуне Закона о
трговини уреди ова
област, тако да неће
бити потребно
доношење овог
правилника
Услед проглашене
пандемије COVID19 изазване вирусом
SARS-CoV-2, није
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стандардима, условима и начину
пружања и коришћења услуга
ловног туризма

(„Службени гласник
РС”, број 17/19)

било могуће
одржати редовне
састанке, у циљу
здравствене заштите
запослених, из ког
разлога текст
правилника још увек
није у потпуности
припремљен

23.

Правилник о ближим условима у
погледу простора и опреме које
мора да испуњава туристичка
агенција која непосредно пружа
услуге путнику

Члан 50. став 4.
Закона о туризму
(„Службени гласник
РСˮ, број 17/19)

Стратегија развоја туризма

/

Да

24.

Правилник о изгледу значке и
одговарајућој врсти одеће, обуће
и опреме туристичког
инспектора

Члан 120. став 2.
Закона о туризму
(„Службени гласник
РС”, број 17/19)

Стратегија развоја туризма

/

Да

Услед проглашене
пандемије услед
COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV2, није било могуће
одржати редовне
састанке са
представницима
туристичких
агенција, које је ово
министарство имало
намеру да укључи у
поступку израде
предметног
правилника, са
циљем давања
предлога и сугестија.
Мађутим, у циљу
здравствене заштите
свих актера, такве
састанке није било
могуће одржати, из
ког разлога текст
правилника још увек
није у потпуности
припремљен
С обзиром да су
нормативне
активности биле
усмерене на
приоритетне
активности које су
се односиле на мере
подршке
угоститељско755

туристичкој
привреди, услед
последица пандемије
ковид, а да је
постојећи правилник
и даље на снази, то
се може очекивати
доношење
предметног
правилника у
наредном периоду
25.

Правилник о стандардима за
категоризацију угоститељских
објеката за смештај

Члан 24. став 1.
Закона о
угоститељству
(„Службени гласник
РС", број 17/19)

Стратегија развоја туризма

/

Да

26.

Правилник о ближим условима и
начину уплате средстава од
продатог туристичког путовања,
начину уређивања међусобних
односа организатора путовања и
посредника, као и однос
организатора путовања и
посредника према путнику

Члан 83. став 1.
Закона о туризму
(„Службени гласник
РС”, број 17/19)

Стратегија развоја туризма

/

Да

Оформљена је радна
група, коју поред
представника
Министарства чине
и представници
привреде. Међутим,
услед проглашене
пандемије COVID19 изазване вирусом
SARS-CoV-2, није
било могуће
одржати редовне
састанке, у циљу
здравствене заштите
чланова радне групе,
из ког разлога текст
правилника још увек
није у потпуности
припремљен
Имајући у виду да се
током 2021. године,
приступило изради
новог модула еТуристе, којим ће се
свеобухватно
уредити предметна
област, то је било
сврсисходно да се
сачека пуна
имплементација тог
новог система
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27.

Правилник о условима и начину
обављања угоститељске
делатности, начину пружања
угоститељских услуга,
разврставању угоститељских
објеката, минимално- техничким
условима за уређење и опремање
угоститељских објеката у
зависности од начина
услуживања и врсти услуга које
се претежно пружају у
угоститељском објекту и ван
угоститељског објекта, у
покретном објекту, у домаћој
радиности и у сеоском
туристичком домаћинству

Члан 36. став 1.
Закона о
угоститељству
(„Службени гласник
РС”, број 17/19)

Стратегија развоја туризма

/

Да

28.

Правилник о минималним
техничким условима за
изградњу, уређење и опремање
објеката наутичког туризма и
стандардима за категоризацију
марина

Члан 50. Закона о
угоститељству
(„Службени гласник
РСˮ, број 17/19)

Стратегија развоја туризма

/

Да

29.

Правилник о стручном испиту за
туристичког водича и
туристичког пратиоца

Члан 94. став 1.
Закона о туризму
(„Службени гласник
РС”, број 17/19)

Стратегија развоја туризма

/

Да

Оформљена је радна
група, коју поред
представника
Министарства чине
и представници
привреде. Међутим,
услед проглашене
пандемије COVID19 изазване вирусом
SARS-CoV-2, није
било могуће
одржати редовне
састанке, у циљу
здравствене заштите
чланова радне групе,
из ког разлога текст
правилника још увек
није у потпуности
припремљен.
оформљена је радна
група, коју поред
представника
министарства чине и
представници
привреде. Међутим,
услед проглашене
пандемије COVID19 изазване вирусом
SARS-CoV-2, није
било могуће
одржати редовне
састанке, у циљу
здравствене заштите
чланова радне групе,
из ког разлога текст
правилника још увек
није у потпуности
припремљен
Имајући у виду да је
у периоду током
2019-2021. године
започет процес
полагања стручног
испита за водиче и
пратиоце и да исти
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30.

Правилник о категоризацији
туристичких места

Члан 25. став 3.
Закона о туризму
(„Службени гласник
РС”, број 17/19)

Стратегија развоја туризма

/

Да

31.

Правилник о начину израде
планских докумената, као и
студије оправданости за
проглашење туристичког
простора

Члан 6. став 2.
Закона о туризму
(„Службени гласник
РС”, број 17/19)

Стратегија развоја туризма

/

Да

није окончан услед
проглашене
пандемије COVID19 изазване вирусом
SARS-CoV-2, у фази
трајања испитног
пороцеса није било
сврсисходно да се
доноси нов
правилник
Имајући у виду да је
у изради предметног
правилника било
нужно консултовати
представнике
јединица локалних
самоуправа, услед
проглашене
пандемије COVID19 изазване вирусом
SARS-CoV-2, није
било могуће
одржати састанке,
из ког разлога текст
правилника још увек
није у потпуности
припремљен
Одуком Владе РС
("Службени гласник
РС", бр. 86/19, 8/20)
формирана је Радна
група за подршку
проглашења
туристичког
простора. Имајући у
виду да су у напред
наведеној радној
групи представници
министарстава и
других институција,
као и представници
ЈЛС, од којих се
очекивало да дају
значајне сугестије за
припрему
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32.

Правилник о условима које
треба да испуни туристичка
агенција која продаје услуге
посредством интернета, као и
начин електронске продаје
туристичког путовања, излета и
других услуга у туризму

Члан 65. став 6.
Закона о туризму
(„Службени гласник
РС”, број 17/19)

Стратегија развоја туризма

/

Да

предметног
правилника у вези са
елеметнима које
нови правилник
треба да садржи, то
услед пандемије
Ковид 19, није било
могуће одржати
радне састанке у
претходном периоду
Предметна област је
делимично уређенаЗакон о електронској
трговини ("Сл.
гласник РС", бр.
41/2009, 95/2013 и
52/2019), али и
Законом о заштити
потрошача ("Сл.
гласник РС", бр.
88/2021) , који је
почео да се
примењује
20.12.2021. године и
којим се уређује
трговина на даљину,
а предвиђа се
доношење
подзаконских аката
у вези са одустанком
од уговора на
даљину.Уједно,
током 2022. године
очекује се примена
одредби закона
којим се уређује
електронско
фактурисање и
издавање
електронских
фактура .
Имајући напред
наведено у виду,
показало се као
сврсисходно да се
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33.

Правилник о ближим условима
које треба да испуни
дестинацијска менаџмент
компанија (DMC и
професионални организатор
конгреса (PCO), начин рада,
организовања, као и услове и
поступак за остваривање права
на коришћење скраћеница DMC
и PCO

Члан 69. став 2.
Закона о туризму
(„Службени гласник
РС”, број 17/19)

Стратегија развоја туризма

/

Да

34.

Правилник о облику и садржини
уверења и легитимације
туристичког водича и
туристичког пратиоца, као и о
начину и условима издавања и
роковима важења

Члан 94. став 2.
Закона о туризму
(„Службени гласник
РС”, број 17/19)

Стратегија развоја туризма

/

Да

35.

Правилник о облику, садржини
и начину вођења евиденције
уговора о посредовању, као и
уговора закључених са трећим
лицима којима је поверено
извршење услуга из програма
путовања, евиденцији програма
путовања, продатих туристичких
путовања, издатих гаранција
путовања, уношење података у
централни информациони
систем, као и начин достављања

Члан 69. став 1.
Закона о туризму
(„Службени гласник
РС”, број 17/19)

Стратегија развоја туризма

/

Да

привремено одложи
доношење овог
правилника
Услед проглашене
пандемије COVID19 изазване вирусом
SARS-CoV-2, није
било могуће
одржати редовне
састанке, у циљу
здравствене заштите
запослених, из ког
разлога текст
правилника још увек
није у потпуности
припремљен.
Имајући у виду да је
у периоду 20192021. године започет
процес полагања
стручног испита за
водиче и пратиоце и
да исти није окончан
услед проглашене
пандемије COVID19 изазване вирусом
SARS-CoV-2, у
фази трајања
испитног пороцеса
није било
сврсисходно да се
доноси нов
правилник
Имајући у виду да се
током 2021. године
приступило изради
новог модула еТуристе, којим ће се
свеобухватно
уредити предметна
област, то је било
сврсисходно да се
сачека пуна
имплементација тог
новог система
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података из евиденција од
стране туристичке агенције

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

Назив

I
Координација и спровођење
политике у области спољних
послова

Резултат

II
Пораст спољнотрговинске
размене, посебно извоза;
отварање страних тржишта за
робе и услуге из Републике
Србије, са позитивним
ефектима на прилив страних
директних инвестиција, раст
БДП и запошљавање

шифра
извора
финансира
ња

Износ
остварења/
извршења
III

01

923.401.320,06 РСД

Референтни
документ

IV
Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике
Србије, са друге
стране
Споразум о
слободној
трговини између
Републике Србије
и држава ЕФТА
Споразум о
слободној
трговини у
централној
Европи, ЦЕФТА
Резолуција Савета
безбедности УН
1540 (2004)
Национални
програм за
усвајање правних

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
Да

VI
/
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тековина
Европске уније
ЕРП
Акциони план
спровођења
програма Владе
(АПСПВ)
Стратегија
индустријске
политике
Рeпублике Србије
2021-2030.
1.ПА.1

Мултилатерални економски
односи са иностранством

Интензивирање и јачање
трговинске сарадње са ЕУ,
ЦЕФТА и ЕФТА и повећање
спољнотрговинске размене и
прилива СДИ, као и унапређена
економска и трговинска
сарадња. Улазак Републике
Србије у СТО, чиме се
испуњава један од услова за
окончање приступних
преговора са ЕУ у оквиру
Поглавља 30. Усвојен ЦЕФТА
Додатни протокол 6 о трговини
услугама. Отворени преговори
о ЦЕФТА Додатном протоколу
7 о решавања спорова.
Спроведене обавезе из
Акционог плана о Заједничком
регионалном тржишту.
Закључени споразуми о
узајамном подстицању и
заштити улагања. Издате
дозволе по појединачним
спољнотрговинским пословима
у области контролисане робе

01

81.385.155,60 РСД

Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике
Србије, са друге
стране
Споразум о
слободној
трговини између
Републике Србије
и држава ЕФТА
Споразум о
слободној
трговини у
централној
Европи, ЦЕФТА
Резолуција Савета
безбедности УН
1540 (2004)
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније
ЕРП
Акциони план
спровођења

Да

/

762

програма Владе
(АПСПВ)

1.ПА.2

1.ПК.1

Билатерални економски односи
са иностранством

Учешће Републике Србије на
Међународној специјализованој
изложби „ЕXPO 2020 – Дубаи”

Закључени споразуми о
економској и трговинској
сарадњи
Закључени споразуми о
слободној трговини
Закључени уговори о учешћу на
међународним сајмовима и
изложбама
Одржана заседања
међувладиних мешовитих тела
(комитети/комисија)
Израђени материјали о
билатералној
спољнотрговинској и
економској сарадњи РС са
односним земљама
Одржани билатерални сусрети
и посете
Израђени предлози основа за
вођење преговора и
закључивање споразума
Израђене платформе за
разговоре, извештаји,анализе и
информација
Унапређење билатералних
односа, као и промоција и
позиционирање Републике
Србије као модерне земље
окренуте иновацијама и
технолошком развоју, са
великим потенцијалом за
улагање у напредне
технологије.

01

40.659.413,06 РСД

01

801.356.751,40 РСД

Стратегија
индустријске
политике
Рeпублике Србије
2021-2030.
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније

Да

/

Стратегија
индустријске
политике
Рeпублике Србије
2021-2030.
Национални
програм за
усвајање правних
тековина
Европске уније

Да

/
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2.

2.ПА.1

Телекомуникације и
информационо друштво

Развијено и уређено тржиште
комуникационих услуга
Повећана употреба ИКТ
Развијен пословни ИКТ сектор
Повећана укљученост жена у
ИКТ сектор

01

3.075.407.344,10
РСД

Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици
Србији до 2020.
године
Стратегија развоја
електронских
комуникација у
Републици
Србији од 2010.
до 2020. године
Стратегија развоја
мрежа нове
генерације до
2023. године
Стратегија развоја
дигиталних
вештина у
Републици
Србији за период
2020-2024. године

Да

Уређење и надзор електронских
комуникација и поштанског
саобраћаја

У току 2021. године,
инспекција за поштанске услуге
је поступала у 433 инспекцијскa
предмета. Највећи број
предмета, односно
инспекцијских надзора, је
извршен као ванредни,
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзори. Поред
наведених непосредних,
теренских инспекцијских
надзора, инспекција за
поштанске услуге је такође,
поступајући по представкама
корисника, вршила и посредне

01

126.659.172,54 Р
СД

Стратегија развоја
електронских
комуникација у
Републици
Србији од 2010.
до 2020. године
Стратегија развоја
поштанских
услуга у Србији
за период од 2017.
до 2020. године
Стратегија развоја
мрежа нове
генерације до
2023. године

Да

/

/
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и канцеларијске инспекцијске
надзоре (на основу тријаже,
процене пристиглих
представки), услед актуелне
епидемиолошке ситуације,
изазване пандемијом вируса
COVID-19, упућивањем налога
за изјашњење на наводе из
представке.
У оквиру сарадње са другим
органима и инспекцијама,
инспекција за поштанске услуге
је заједно са тржишном
инспекцијом, МУП-ом и
другим надлежним органима,
интензивно учествовала у
реализацији Ходограма о
сузбијању недозвољене
трговине путем интернета. С
тим у вези, обављено преко 70
координираних и заједничких
инспекцијских са другим
надлежним инспекцијама и
службама у оквиру којих су
прибављени подаци и докази о
нерегистрованим привредним
субјектима који се баве
недозвољеном трговином и
повредом права интелектуалне
својине, а који су робу купљена
преко интернета, купцима
достављали преко поштанских
оператора у виду откупних
пошиљака. Описаним радњама
су избегавали обавезе према
држави у смислу неплаћених
дажбина у виду царина и
пореза.
2.ПА.2

Подршка програмима цивилног
друштва у области
информационог друштва и
електронских комуникација

Подржани програми
међународних такмичења у
областима рачунарства,
информатике, математике и
физике и едукације за децу и

Стратегија развоја
и подршке
индустрији
информационих
технологија

01

19.990.191,71 РСД

Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици
Србији до 2020.

Да

/

765

родитеље о безбедном
коришћењу интернета и
савремених технологија

2.ПА.3

Одржавање и развој АМРЕС

Наставак континуираног
развоја и проширење обима
пружања услуга
Информационо-комуникационе
установе „Академска мрежа
Републике Србије – АМРЕС“

01

135.000.000 РСД

2.ПА.4

Развој информационог друштва

Укљученост свих грађанa
Републике Србије, што се
посебно односи на укљученост
социјалних група са посебним
потребама, регионални развој и
јачање локалних иницијатива;
Развој знања и вештина
повезаних са ИКТ и јачање

01

88.288.001,43 РСД

године
Стратегија развоја
електронских
комуникација у
Републици
Србији од 2010.
до 2020. године
Стратегија развоја
и подршке
индустрији
информационих
технологија
Стратегија развоја
дигиталних
вештина у
Републици
Србији за период
2020-2024. године
Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици
Србији до 2020.
године
Стратегија развоја
електронских
комуникација у
Републици
Србији од 2010.
до 2020. године
Стратегија развоја
и подршке
индустрији
информационих
технологија
Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици
Србији до 2020.
године
Стратегија развоја
електронских
комуникација у

Да

/

Да

/
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улоге ИКТ у систему
образовања;
Стално улагање у истраживање
и иновације, да би се
потенцијали које доноси ИКТ
препознали, сагледали и на

2.ПА.5

Развој ИКТ инфраструктуре у
установама образовања, науке и
културе

88.288.001,43

01

265.298.724,80
РСД

2.ПК.1

Развој информационокомуникационе инфраструктуре
основним и средњим школама у
РС – „Повезане школе”- Фаза II

Унапређена информационокомуникациона
инфраструктура у свим
основним и средњим школама у
Републици Србији

01

2.073.006.253,62
РСД

Републици
Србији од 2010.
до 2020. године
Стратегија развоја
и подршке
индустрији
информационих
технологија
године
Стратегија развоја
дигиталних
вештина у
Републици
Србији за период
2020-2024. године
Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици
Србији до 2020.
године
Стратегија развоја
електронских
комуникација у
Републици
Србији од 2010.
до 2020. године
Стратегија развоја
и подршке
индустрији
информационих
технологија
Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици
Србији до 2020.
године
Стратегија развоја
електронских
комуникација у
Републици
Србији од 2010.
до 2020. године

Да

/

Да

/
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2.ПК.2

2.ПК3

Дигитализација туристичке
понуде Србије

Припремљена инфраструктурна
комуникациона и апликативна
база за спровођење дугорочних
циљева дигитализације
туристичких локација

01

367.165.000 РСД

Изградња широкопојасне
комуникационе инфраструктуре у
руралним пределима РС-ФАЗА 1

Око 80.000 домаћинстава у 500
сеоских насеља битребало до
краја 2023. добити
широкопојасну комуникациону
инфраструктуру за брзи
интернет.
Од новембра 2020. године до
јула 2021. године потписани су
уговори за укупно 400 насеља
из три јавна позива са следећим
операторима електронских
комуникација: Предузеће за
телекомуникације Телеком
Србија а.д, Друштво за
телекомуникације Орион
телеком д.о.о, Привредно
друштво за телекомуникације
Сат-Тракт д.о.о, А1 Србија
д.о.о. и Serbia Broadband –
Српске кабловске мреже д.о.о.
Београд

56

49.848.743,51 РСД

11

24.343.899,26 РСД

Стратегија развоја
и подршке
индустрији
информационих
технологија
Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици
Србији до 2020.
године
Стратегија развоја
електронских
комуникација у
Републици
Србији од 2010.
до 2020. године
Стратегија развоја
и подршке
индустрији
информационих
технологија
Стратегија развоја
информационог
друштва у
Републици
Србији до 2020.
године
Стратегија развоја
електронских
комуникација у
Републици
Србији од 2010.
до 2020. године
Стратегија развоја
и подршке
индустрији
информационих
технологија

Да

/

Не

Закључен је Споразум
о донацији (Техничка
помоћ) између
Републике Србије,
Министарствo
трговине, туризма и
телекомуникација, и
Европске банке за
обнову и развој Широкопојасни
интернет у руралним
подручјима у Србији
(број WB22-SRB-DII01), којим су одобрена
бесповратна средства
техничке помоћи у
процењеном износу од
1.700.000 ЕУР.
Уговором о зајму
(Пројекат изградње
широкопојасне
комуникационе
768

инфраструктуре у
руралним пределима)
између Републике
Србије и Европске
банке за обнову и
развој – ЕБРД,
одобрен је зајам у
износу од 18.000,00
ЕУР, за финансирање
Пројекта. закључен је
и Споразумом о
донацији (Техничка
помоћ) између
Републике Србије,
Министарствo
трговине, туризма и
телекомуникација, и
Европске банке за
обнову и развој Широкопојасни
интернет у руралним
подручјима у Србији
(број WB22-SRB-DII01), којим су одобрена
бесповратна средства
техничке помоћи у
процењеном износу од
1.700.000 ЕУР.

3.

Развој трговине и заштите
потрошача АП

Обезбеђен већи ниво заштите
потрошача у Републици Србији
и унапређен систем заштите
потрошача у складу са
стандардима и праксом ЕУ
(поднето је четрнаест
иницијатива за испитивање
повреде колективног интереса
потрошача и три захтева за
покретање поступка заштите
колективног интереса
потрошача. Донето је четрнаест
закључака о покретању
поступка колективне заштите

01

929.600.688,40
РСД

56

86.139.605,06 РСД

Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве
економије са
акционим планом
за 2019. и 2020.
годину

Да

/

769

3.ПА.1

Координација послова европских
интеграција, управљање
пројектима и уређење
законодавног оквира

3.ПА.2

Администрација и управљање

3.ПА.3

Тржишна инспекција „АП”

потрошача, пет решења о
постојању повреде, два решења
којим је утврђено да нема
повреде, десет решења којим се
обуставља поступак, два
обавештења о непостојању
основа да се води поступак).
Обезбеђена ефикасна
координација послова
европских интеграција из
надлежности и Министарства и
отворена преговорачка
поглавља са ЕУ. Успешно
програмирани и спроведени
пројекти финансирани из ЕУ
фондова и других извора

01

30.044.078,19 РСД

Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве
економије са
акционим планом
за 2019. и 2020.
годину

Да

/

Успостављен и примењен
унапређен оквир организационе
и кадровске структуре

01

197.755.388,75
СД

Р

Да

/

У циљу усклађивања
активности трговаца са
прописима и спречавања
непоштене тржишне утакмице,
заштите потрошача и
уређивања тржишта
повлачењем неусаглашених и
небезбедних производа,
односно смањења
броја/вредности
неусаглашених, небезбедних и
кривотворених производа на
тржишту остварени су следећи
резултати:
Број изречених мера за упис у
АПР и друге регистре 570
(циљна вредност 500)

01

590.847.812,01
СД

Р

Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве
економије са
акционим планом
за 2019. и 2020.
годину
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве
економије са
акционим планом
за 2019. и 2020.
годину

Да

/

770

3.ПА.4

Уређење сектора трговине,
услуга и политике конкуренције

Количина кривотворених и
пиратских производа која се
повлачи са тржишта (ком.)
68.598 ком. (57% реализација
плана)
Вредност
неусаглашених/небезбедних
производа која се повлачи са
тржишта/опозива од потрошача
43.480.062 РСД и преко 2
милијарде РСД вредност
опозваних производа од
потрошача по добровољним
мерама привредних субјеката
(циљна вредност 100.000.000
РСД)
Количина деривата повучена са
тржишта 26.617 литара.( циљна
вредност 20.000л)
У оквиру повећања
ефикасности надзора остварени
су следећи резултати:
Проценат извршених редовних
надзора 53 % (циљна вредност
90%, реализација 59 %),
имајући у виду координиране
ванредне надзоре примене
противпандемијских мера и
ванредне надзоре у вези
посебних уредби у погледу
максимирања цена хлеба и
основних животних намирница.
Урађен je Водич за трговце на
мало. Успостављен је Контакт
центар за област унутрашње
трговине и заштите потрошача.
На основу Закона о трговини и
Закона о оглашавању донетa су
подзаконска акта. У току
наведеног периода донете су
уредбе којима се ограничавају
цене у трговини на велико и
мало основних животних
намирница Урађени су:
Извештај о кретању куповне

01

54.823.311,73 РСД

Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве
економије са
акционим планом
за 2019. и 2020.
годину

Да

/

771

3.ПА.5

Подстицаји за развој националног
бренда Србије и очување старих
заната

3.ПА.6

Јачање заштите потрошача „АП

3.ПА.7

Подршка програмима удружења
потрошача и вансудском

моћи и животног стандарда
становништва у Републици
Србији – потрошачка корпа,
Преглед најважнијих
макроекономских показатеља у
Републици Србији, Преглед
малопродајних цена и индекса
производа важних за стандард
становништва у Републици
Србији. Спроведена су три
Испитна рока за полагање
стручног испита за посреднике
при чему је 575 кандидата
положило је испит. Унапређен
је Регистар посреника.
Спроведен Конкурс за доделу
субвенција за очување и развој
традиционалних заната у 2021.
години. Додељене субвенције у
укупном износу од 8 милиона
динара. Додељено 11
субвенција привредним
субјектима за запошљавање
лица код привредног субјекта
који се бави традиционалним
занатима и 22 субвенције
привредним субјектима за
промоцију производа и услуга
традиционалних заната.
Услуга на изради и одржавању
портала Србија као врста
подстицаја за развој
националног бренда Србије.
Унапређење правно и
институционалног оквира
заштите потрошача у
Републици Србији.
Извршено 32% Акционог
плана за реализацију Стратегије
заштите потрошача за период
2019-2024. године
Ојачани капацитети удружења
потрошача:

01

8.175.000 РСД

01

27.779.248,72 РСД

01

19.963.500 РСД

Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве
економије са
акционим планом
за 2019. и 2020.
годину

Да

/

Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве
економије са
акционим планом
за 2019. и 2020.
годину
Стратегија развоја
трговине

Да

/

Да
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решавању потрошачких спорова
„АП”

3.ПК.1

ИПА 2014 – Сектор
конкурентности

3.ПК.2

ИПА 2016 – Подршка у форми
твининг пројекта - Спровођење
права интелектуалне својине

- подржано осам програма
удружења потрошача, чија је
реализација у току, а који су
одабрани на јавном конкурсу за
финансирање програма од
јавног интереса у области
заштите потрошача;
- повећана заштита потрошача
кроз пружање информација,
савета и правне помоћи у
решавању потрошачких
проблема (укупан број
примљених потрошачких
приговора је 23.469).
У складу са Правилником о
раду тела за вансудско
решавање потрошачких
спорова на Листи тела за
вансудско решавање
потрошачких спорова, коју
води Министарство, налази се
35 тела за вансудско решавање
потрошачких спорова.
15. јула 2021. године
организовано је свечано
затварање пројекта. У току
2021.реализована студијска
путовања и одржано је 15
радионица за представнике
КЗК- а путем Webex
апликације. Урађен је
економетријски приручник и
превод уџбеника о закону
о конкуренцији.
У циљу јачања капацитета
тржишне инспекције за
спровођење права
интелектуалне својине,
нарочито у делу продаје
кривотворене робе путем
интернета, повезаности са
опасним прозводима,
унапређење базе података о
прекршиоцима, унапређење
методологије израчунавања

Републике Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве
економије са
акционим планом
за 2019. и 2020.
годину

56

01

0 РСД

212.349 РСД

Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве
економије са
акционим планом
за 2019. и 2020.
годину

Да

/

Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве
економије са
акционим планом
за 2019. и 2020.
годину

Да

Пројекат почео 01. 02.
2019. године.У
условима пандемије,
реализовани су сви
индикатори Пројекта
ИПА 2016-Заштита и
спровођење права
интелектуалне својине
а по основу уштеда
пројекта продужен до
маја 2022.године
773

3.ПК.3

Пројекат ИПА 2017 – Помоћ
приступању ЕУ

3.ПК.4

ИПА 2018 Јачање заштите
потрошача у Србији као одговор
на нове изазове на тржишту „АП”

финансијских ефеката
кривотворења на привреду РС,
примени најбољих пракси ЕУ,
увођењем посебних приручника
за органе сповођења.
Успостављен портал
Јединствене електронске
контактне тачке на коме се
могу наћи сви неопходни
кораци за почетак и обављање
услужних делатности

Одржано је свечано отварање
Пројекта у трећем кварталу као
део компоненте Пројекта која
има за сврху његову
видљивост, на којем су
присуствовали представници
Делегације ЕУ, амбасадори,
представници Министарства
трговине, туризма и
телекомуникација, експерти са
Пројекта и друге уважене
личности.
Израђен је рекламни материјал
који је имао за циљ подизање
видљивости Пројекта и његов
визуелни идентитет у виду
лифлета, бележница, фасцикли,
оловака, памучних торби, УСБ
тастера и др;
Одржана је радионица о еПриручнику, приликом које су
представљени ризици у етрговини;
Одржана је радионица о
Европском потрошачком
центру, његовом свакодневном
функционисању, као и о улози
у националном и европском
контексту;

56

0 РСД

01

0 РСД

56

86.139.605,06 РСД

01

0 РСД

Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве
економије са
акционим планом
за 2019. и 2020.
годину
Стратегија развоја
трговине
Републике Србије
Национални
програм за
сузбијање сиве
економије са
акционим планом
за 2019. и 2020.
годину

Да

Да

Пројекат је другим
ребалансом буџета
избрисан ('' Службени
гласник РС 100/21 од
26. октобра 2021.
године.
У финансијском плану
и у Буџету је под
називом ИПА 2017неалоцирана средства)
Реализација Пројекта
ИПА 2018 Даље
јачање заштите
потрошача у Србији у
новим тржишним
условима започета је у
другом кварталу 2021.
године, услед
новонастале ситуације
након избијања
пандемије Covid-19,
затварања граница и
увођења превентивних
мера.

774

Одржани су састанци са
представницима Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја, Сталном
конференцијом градова и
општина, удружењима за
заштиту потрошача и телима за
вансудско решавање
потрошачких спорова,
Привредном комором Србије,
Директоратом цивилног
ваздухопловства Републике
Србије ради унапређења
система заштите потрошача;
Организована је студијска
посета Пољској и релевантним
институцијама у области
заштите потрошача.
4.

Уређење и развој у области
туризма

У области туризма у 2021. години
укупан број долазака туриста у
Републику Србију је износио
2.591.293 (раст од 42,4% у односу
на исти период 2020), од чега су
домаћи чинили 1.720.054 (раст од
25,2%), односно учествовали су са
66,4% у укупним доласцима. Број
долазака страних туриста износио
је 871.239 (раст од 95,5% у односу
на исти период 2020), што
представља учешће од 33,6% у
укупним доласцима туриста.
Девизни прилив од туризма је у
порасту (1.596 милиона евра), у
односу на 2020. годину (1.084
милиона евра).

01

7.890.245.709,98
РСД

Стратегија развоја
туризма

Да

/

У облати рада туристичке
инспекције у 2021. години је
извршено 12.506 надзора, од
чега је завршено 12.289 и 217 у
току.
Од 12.289 завршених надзора,
646 надзора у делатности
туристичких агенција, 10.470 у
угоститељској делатности, 23
надзора услуга туристичких
професија, 33 надзора услуга

775

изнајмљивања возила, 63
надзора услуга скијалишта, 57
осталих надзора, 994 контролна
надзора.
Предузете 1.304 управне и 559
казнених мера.
Нерегистровани субјекти
утврђени у 215 контрола,
неиздавање рачуна у 108
контрола.
Извршене 383 службене
саветодавне посете, у којима је
достављено 60 дописа са
препорукама за отклањање
незаконитости.

4.ПА.1

Туристичка инспекција

Укупно 12.506 извршених
надзора, од чега 12.289
завршених и 217 у току.
Од 12.289 завршених надзора,
646 надзора у делатности
туристичких агенција, 10.470 у
угоститељској делатности, 23
надзора услуга туристичких
професија, 33 надзора услуга
изнајмљивања возила, 63
надзора услуга скијалишта, 57
осталих надзора, 994 контролна
надзора.
Предузете 1.304 управне и 559
казнених мера.
Нерегистровани субјекти
утврђени у 215 контрола,
неиздавање рачуна у 108
контрола.
Извршене 383 службене
саветодавне посете, у којима је
достављено 60 дописа са
препорукама за отклањање
незаконитости.

01

136.245.468,29
РСД

Стратегија развоја
туризма

Да

/
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4.ПА.2

Подршка реализацији ЕГЗИТ
фестивала

4.ПА.3

Подстицаји за изградњу
инфраструктуре и
супраструктуре у туристичким
дестинацијама

У складу са Закључком Владе
05 Број: 401-1828/2021 од 4.
марта 2021. године и
закључиеним уговором
Министарства са Фондацијом
EXIT, ради уређења права и
обавеза уговорних страна у
вези коришћења средстава
опредељених за подршку
одржавању ЕГЗИТ фестивала,
Фондацији EXIT су пренета
средства планирана
средства.Број посетилаца ове
манифестације износио је
преко 180.000.
У складу са Закључком Владе
РС 05 Број: 401-114/2021 од 11.
јануара 2021. године
о усвајању Програма распореда
и коришћења субвенција,
трансфера и дотација
намењених за пројекте развоја
туризма у 2021. години и
Закључком Владе РС 05 Број:
401-11487/2021 од 9.
децембра.2021. године о
усвајању Програма о изменама
допунама Програма распореда
и коришћења субвенција,
трансфера и дотација
намењених за пројекте развоја
туризма у 2021. години
одобрена су средства
субвенција и трансфера за
реализацију 60 пројеката
изградње инфраструктуре и
супраструктуре у туристичим
дестинацијама.
У складу са Уредбом о
условима и начину доделе и
коришћења кредитних
средстава за подстицање
квалитета туристичке понуде
(„Службени гласник РС“, број
6/19) , која је донета за

01

01

35.000.000 РСД

853.155.436,62
РСД

Стратегија развоја
туризма

Да

/

Стратегија развоја
туризма

Да

/
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4.ПА.4

Истраживање тржишта,
управљање квалитетом,
унапређење туристичких
производа и конкурентности у
туризму

4.ПА.5

Подршка раду ЈП „Скијалишта
Србијеˮ

4.ПА.6

Подршка раду ЈП „Стара
планинаˮ

4.ПА.7

4.ПА.8

трогодишњи период, одобрена
су средства за реализацију 8
пројеката за подстицање
квалитета туристичке понуде
У Сектору за туризам по
планираној динамици обављени
су послови који се односе на
спровођење Закона о туризму и
Стратегије развоја туризма
Републике Србије, као и други
послови прописани актом о
унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Министарству трговине,
туризма и телекомуникација
Извршен је пренос средстава ЈП
„Скијалишта Србије“ за
исплату зарада запослнима у
Ски центру Брезовица

01

169.870.514,88
РСД

Стратегија развоја
туризма

Да

/

01

20.000.000 РСД

Стратегија развоја
туризма

Да

/

Извршен је пренос средства ЈП
„Стара планина“. Остварене
вредности индикатора су ниже
од планираних због епидемије
болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2

01

10.000.000 РСД

Стратегија развоја
туризма

Да

/

Подршка раду „Парк Палићˮ
д.о.о.

Извршен је пренос средстава
кориснику у износу 10.000.000
динара. По спроведеном
поступку јавне набавке и
извршеним радовима
неутрошена средства су
враћена у буџет Републике
Србје.

01

7.079.116,20 РСД

Стратегија развоја
туризма

Да

/

Подстицаји за пројекте
промоције, едукације и тренинга
у туризму

Одобрена су средства
субвенција, трансфера и
дотација за реализацију 128
пројеката. Подаци о
индикаторима: број посетилаца
манифестација које су
суфинансиране, и број
посетилаца едукација и
тренинга у туризму(мушког и

01

110.881.721,80
РСД

Стратегија развоја
туризма

Да

/
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4.ПА.9

Подршка раду Туристичке
организације Србије

4.ПА.10

Подршка раду „Тврђава
Голубачки градˮ д.о.о

4.ПК.1

Ваучери за интензивирање
коришћења туристичке понуде
Републике Србије

женског пола) у овом тренутку
нису доступне јер је
реализација пројеката у току.
Извршен је пренос средстава
Туристичкој организацији
србије. Све планиране
вредности индикатора: број
организованих догађаја, број
публикованих информација о
Србији као дестинацији, број
организованих тура упознавања
и инспекција , број новинара и
организатора путовања на
турама упознавања и
инспекцијама дестинације су
остварени у мањем обиму због
епидемије болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2.
Извршен је пренос средстава
д.о.о. „Тврђава Голубачки град“
Што се тиче индикатора: број
посетилаца комплекса
планирана вредност је износила
120.000, а остварена вредност је
130.000 посетилаца, упркос
пандемији. Планирана
вредност индикатора
Инфраструктурно опремање и
стављање у функцију осталих
атракција у комплексу (шетне
стазе, видиковци...) је износила
50%, остварена вредност је
55%. Планиране активности су
се спроводиле у отежаним
околностима проузрокованих
епидемијом болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2.
На основу Уредбе о условима и
начину доделе и коришћења
средстава за подстицање
унапређења туристичког
промета домаћих туриста на
територији Републике Србије
(„Службени гласник РСˮ, број

01

450.000.000 РСД

Стратегија развоја
туризма

Да

/

01

9.979.267,97 РСД

Стратегија развоја
туризма

Да

/

01

696.483.569 РСД

Стратегија развоја
туризма

Да

/
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156/20) закључен је уговор о
пословној сарадњи између
Министарства трговине,
туризма и телекомуникација и
ЈП „Пошта Србијеˮ којим је
регулисано подношење пријава
за ваучере на шалтерима ЈП
„Пошта Србијеˮ и њихова
дистрибуција корисницима у
2021. години. Пријављивање
потенцијалних корисника за
доделу ваучера на шалтерима
ЈП „Пошта Србијеˮ је завршено
08.2.2021. године, с обзиром да
је с тим даном евидентиран
100.000-ти корисник. По
извршеном III пресеку стања
поднетих захтева за доделу
ваучера код ЈП „Пошта Србијеˮ
закључно са 15.2.2021. године,
са надлежним министарствима
и институцијама извршена је
размена података о
корисницима који испуњавају
услове за доделу ваучера и
извршено је штампање
одобрених ваучера.
Због великог интересовања,
Законом о изменама Закона о
буџету РС за 2021. годину
(„Службени гласник РСˮ, број
40/2021 од 22.04.2021. године),
одобрена су додатна средства у
износу од 100.000.000,00
динара за подстицање
унапређења туристичког
промета домаћих туриста на
територији Републике Србије,
чиме је омогућено коришћење
још 20.000 ваучера.
Пријављивање потенцијалних
корисника за доделу ваучера на
шалтерима ЈП „Пошта Србијеˮ
је завршено 10.5.2021. године,
након чега су ваучери
780

4.ПК.2

Превенција и ублажавање
последица насталих услед
болести COVID- 19 изазване
вирусом SARS-CoV-2

одштампани. Решењем Владе
Републике Србије о употреби
средстава текуће буџетске
резерве 05 Број: 401-6279/2021
од 01.7.2021. године обезбеђена
су недостајућа средства
потребна за финансирање
пројекта доделе ваучера за
субвенционисано коришћење
услуге смештаја у
угоститељским објектима у
Републици Србији, у укупном
износу од 150.000.000,00
динара у циљу подстицања
унапређења туристичког
промета домаћих туриста на
територији Републике Србије,
чиме је омогућено коришћење
додатних 30.000 ваучера.
Пријављивање потенцијалних
корисника за доделу ваучера на
шалтерима ЈП „Пошта Србијеˮ
је завршено 6.7.2021. године,
након чега су ваучери
одштампани. Највећи број
подносилаца захтева за доделу
ваучера у 2021. години био је из
категорије пензионера 53,48%,
затим 33,62% из категорије
запослених са примањима која
не прелазе 70.000 динара и
11,27% из категорије
нeзапослених лица. Извршена
је рефундација средстава
угоститељима на име
искоришћених ваучера за
субвенционисано коришћење
услуга смештаја у 2021. години.
1.Закључком 05 број: 40110098/2021 од 03. новембра
2021. године, Влада Републике
Србије усвојила је Програм
распореда и коришћења
субвенција за подршку раду

01

5.391.413.041,82
РСД

Стратегија развоја
туризма

Да

/

781

туристичких агенција
организатора туристичких
путовања због потешкоћа у
пословању проузрокованих
епидемијом болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2.
Право на коришћење
бесповратних средстава имала
су привредна друштва, друга
правна лица или предузетници,
регистрована у одговарајућем
регистру и која поседују
лиценцу организатора
путовања. Субвенције су се
додељивале туристичким
агенцијама, организаторима
туристичког путовања, на име
покрића трошкова у вези
обезбеђења гаранције
путовања. Поднето је укупно
170 захтева, 167 захтева је
испунило услове прописане
овим програмом, а 3 захтева су
одбијена. Укупан износ
средстава одобрен агенцијама
за ове намене износи
45.845.072,03 динара.
2. У складу са Уредбом којом
се утврђује Програм распореда
и коришћења субвенција за
подршку раду угоститељске и
туристичке привреде због
потешкоћа у пословању
проузрокованих епидемијом
болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2
(„Службени гласник РС”, бр.
11/21, 23/21 38/21), укупно
пренета средства износила су
два пута по 2.012.000.000
динара.

782

Средства су исплаћена у
периоду од два узастопна
месеца (јул и август 2021.
године), за сваки месец у
висини од 30.900,24 динара по
сваком запосленом за кога је
привредни субјект исплатио
зараду за месец децембар 2020.
године и поднео одговарајућу
пореску пријаву.
3.Влада РС донела је Уредбу о
утврђивању Програма
распореда и коришћења
субвенција за подршку раду
ноћним баровима и ноћним
клубовима због потешкоћа у
пословању проузрокованих
епидемијом болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CоV-2.
("Службени гласник РС", број
51/21). Предметним Програмом
предлаже се, као мера подршке
очувања рада ноћних барова и
ноћних клубова, исплатa
бесповратних средстава у
висини, коју ће, по основу ове
Уредбе и исказане
заинтересованости привредних
субјеката, који испуњавају
услове, да утврди Влада
Републике Србије, посебним
актом. Jaвни позив је трајао од
22. маја до 5. јуна. По окончању
јавног позива, Влада РС је
донела Закључак 05 Број: 4016849/2021 од 23. јула 2021.
године којим се утврђује
висина средстава коју остварују
ноћни клубови и барови, који
испуњавају услове прописане
наведеном Уредбом, а која
износи 6% од годишњег
783

промета на који се плаћа ПДВ
за период од 1. априла 2019.
гоидине до 31. марта 2020.
године, што укупно, за 18
привредних субјеката, износи
36.097.799 динара, колико
износи и висина додељене
помоћи.
4.Актом Владе Републике
Србије 05 Број 110-1981/2021
од 11. марта 2021. године,
донета је Уредба којом се
утврђује Програм распореда и
коришћења субвенција за
подршку раду туристичких
водича и туристичких
пратилаца због потешкоћа у
пословању проузрокованих
епидемијом болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2
(„Службени гласник РС”, бр.
23/21 и 38/21).
Јавни позив за доделу
субвенција за подршку раду
туристичких водича и
туристичких пратилаца због
потешкоћа изазваних
пандемијом COVID-19
објављен је 01.06.2021. године
на званичном сајту
Министарства трговине,
туризма и телекомуникација.
Рок за подношење захтева био
је од 2. јуна закључно са 16.
јуном 2021. године.
На основу Јавнoг позива
поднето је 559 захтева за
коришћење субвенција. Након
обраде пристиглих захтева,
одобрено је 336 захтева за
субвенције за туристичке
водиче и 90 захтева за
784

субвенције за туристичке
пратиоце којима су одобране
субвенције у износу од укупно
26.327.004,48 РСД. Исплате
субвенција извршене су 16. јула
и 16. августа 2021. године.
5. Закључком Владе Републике
Србије 05 Број: 401-1342/2021-1
од 11. фебруара 2021. године
усвојен је Програм распореда и
коришћења субвенција за
подршку раду хотелске
индустрије Србије због
потешкоћа у пословању
проузрокованих епидемијом
болести COVID-19 изазване
вирусом SARSCoV-2. На
основу наведеног акта расписан
је Јавни позив за доделу
субвенција за подршку раду
хотелске индустрије Србије
због потешкоћа у пословању
проузрокованих епидемијом
болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CоV-2, који је
објављен 24. фебруара 2021.
године.
С тим у вези поднето је 326
захтева за коришћење
субвенција. Од укупног броја
поднетих захтева, прихваћено
је 294. Потраживања на основу
поднетих захтева иницијално су
износила 10.397.800 евра. У
складу са условима Јавног
позива, а након провере
поднетих захтева, одобрено је
10.369.800 евра, што
помножено са средњим курсом
динара НБС на дан 6. априла
износи укупно 1.219.143.165,66
динара, колико и износе
одобрена средства. Одобрена
785

средства су у месецу априлу
уплаћена корисницима.
4.ПК.3

Подстицаји унапређењу
рецептивне туристичкоугоститељске понуде

На основу Уредбе о условима и
начину доделе и коришћења
средстава за подстицање
унапређења организованог
туристичког промета на
територији Републике Србије
(„Службени гласник РСˮ, број
59/21) на сајту Министарства
трговине, туризма и
телекомуникација објављено је
Обавештење којим се
туристичке агенције,
организатори туристичког
путовања, информишу да могу
остварити право на субвенцију
за подстицање унапређења
организованог туристичког
промета страних туриста.. У
2021. години поднето je укупно
15 захтева. Комисија са
задатком да врши увид у све
поднете захтеве за реализацију
средстава субвенција и
документацију, разматрала је
захтевe и констатовала да три
захтевa агенција испуњавају
услове прописану Уредбом и
тиме су стекли право на доделу
субвенција за унапређење
организованог туристичког
промета на територији
Републике Србије. Ова три
захтева достављена су од
стране две агенције и добили су
субвенцију за организовано
туристичко путовање, у
укупном износу од 1.170 eвра,
у динарској противвредности
по средњем курсу Народне
банке Србије на дан обрачуна.
Подаци о броју долазака
страних туриста у агенцијском

01

137.573,40 РСД

Стратегија развоја
туризма

Да

/
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аранжману у 2021. години као и
подаци о броју ноћења страних
туриста у агенцијском
аранжману у истом периоду
биће познати у последњем
кварталу 2022. године, будући
да наведене податке
Републички завод за статистику
објављује једном годишње у
Статистичком годишњаку.

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

2. Министар

Маја Поповић

3. Делокруг

На основу члана 10. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20) Министарство
правде обавља послове државне управе који се односе на: кривично законодавство и законодавство
о привредним преступима и прекршајима; припрему закона којим се уређује право својине и друга
стварна права; облигационе односе; наслеђивање; поступак пред судовима; управни спор;
организацију и рад правосудних органа; правосудни испит; стручно усавршавање носилаца
правосудних функција и правосудних професија; судске вештаке, преводиоце и тумаче; извршење
кривичних санкција; рехабилитацију, амнестију и помиловање; изручење; прикупљање података о
извршеним кривичним делима против човечности и других добара заштићених међународним
правом; доношење решења о предаји окривљених лица Међународном кривичном суду, а на основу
правноснажних и извршних судских одлука; припрему прописа у вези са програмом заштите у
кривичном поступку; координацију служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела;
адвокатуру и друге правосудне професије; бесплатну правну помоћ; судску стражу; статистику и
аналитику рада правосудних органа и правосудних професија; одржавање, развој и координисање
правосудног информационог система; међународну правну помоћ; управљање одузетом имовином
проистеклом из кривичног дела; припрему прописа о поступку пред Уставним судом и правном
дејству одлука Уставног суда; припрему прописа у области борбе против корупције; усклађује
међународну сарадњу у области борбе против корупције; припрему прописа о црквама и верским
заједницама; регистар цркава и верских заједница; припрему прописа о заштити података о

787

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

личности и тајности података; надзор над применом прописа који уређују тајност
података; програмирање, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из
средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи из
делокруга тог министарства; координацију активности осталих институција у оквиру свог
делокруга у процесу програмирања, спровођења и праћења спровођења пројеката који се
финансирају из средстава развојне помоћи, као и друге послове одређене законом. Министарство
правде – Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама обавља послове државне управе и
стручне послове који се односе на: афирмацију и развој слободе вероисповедања; сарадњу државе
с црквама и верским заједницама и унапређење њиховог положаја у друштву; афирмисање верских
основа и садржаја српског националног идентитета; помоћ у заштити верских компонената у
културном и етичком идентитету националних мањина; поклоничка путовања, ходочашће и друге
облике верског туризма; сарадњу државе са епархијама Српске православне цркве у иностранству;
развој и афирмисање вредности религијске културе; подршку развоју верског образовања и помоћ
при укључивању у систем образовања; пружање подршке и помоћи у сакралном градитељству и у
заштити црквеног културног наслеђа; пружање помоћи у заштити правног и друштвеног положаја
цркава и верских заједница, остваривању њихових законом утврђених права, уређивању и
побољшању социјално-материјалног положаја носилаца вере (свештеномонаштво, верски
службеници, ђаци и студенти верских школа), као и друге послове одређене законом.
Управа за извршење кривичних санкција; Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама;
Дирекција за управљање одузетом имовином

НАРАТИВ
У делокругу који се односи на међународну правну помоћ формирано је 9.762 предмета (4.679 у кривичним и 5.083 у грађанским стварима). Предмети су формирани како по
захтевима правосудних и других органа Републике Србије којима се тражи правна помоћ од надлежних иностраних правосудних и других органа, тако и по захтевима иностраних
правосудних и других органа којима се тражи правна помоћ од правосудних и других органа Републике Србије. Око 30% тиче се предмета изручења, преузимања и уступања
кривичног гоњења, извршења кривичних предуда са и без трансфера, међународне отмице деце, уверења о прописима и реципроцитета, док се око 70% предмета тиче достављања
и осталих видова правне помоћи (саслушање сведока и странака, извођење доказа, коришћење видео-конференцијске везе, размена обавештења и друго). Више је било захтева
других држава да им Република Србија пружи правну помоћ, него захтева Републике Србије према другим државама. Када су у питању државе са којима се одвија међународна
правна помоћ, најинтензивнија сарадња је и даље са земљама у региону, пре свега са Републиком Хрватском, Босном и Херцеговином и Црном Гором, а када се ради о осталим
европским земљама сарадња је наjинтензивнија са СР Немачком, Аустријом и Италијом.
У делокругу који се односи на сарадњу са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију решени су сви примљени захтеви Тужилаштва и одбране за достављање
документације и података потребних за поступке пред Механизмом за међународне кривичне трибунале, даване гаранције за привремено пуштање на слободу окривљених и
осуђених лица и у свему поштоване одлуке Судског већа којима је одобрено њихово привремено пуштање на слободу. Оптуженим и осуђеним држављанима Републике Србије и
члановима њихових породица је пружана материјална помоћ у складу са Одлуком о условима за доделу материјалне помоћи оптуженима и осуђенима пред МКТЈ и члановима
њихових породица.
Министарство је наставило да ради на извештавању и координисању активности у процесу европских интеграција, активно се учествовало у спровођењу Споразума о
стабилизацији и придруживању (ССП), као и у Преговарачком процесу.
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У оквиру ССП процеса, Министарство правде је било координатор или учествовало у раду следећих тела: Одбор за стабилизацију и придруживање, Пододбор за правду, слободу
и безбедност, Пододбор за економска и финансијска питања и статистику. Учествовало је и у изради свих релевантних извештаја (Извештаја о напретку РС, Извештаја о
спровођењу Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније, итд.).
Преговарачки процес се, пре свега, огледао у руковођењу радом Преговарачке групе за Поглавље 23: „Правосуђе и основна права“ кроз одржавање редовних кварталних састанака
Координационог тела за спровођење Акционог плана за Поглавље 23 (одржана 3 састанка), те су израђени квартални и полугодишњи извештаји о спровођењу наведеног акционог
плана. Министарство је активно учествовало и у раду других преговарачких група, од којих истичемо Преговарачку групу за Поглавље 24: „Правда, слобода и безбедност“.
Уз подршку пројекта „ЕУ за правду“, пружена је подршка Координационом телу за спровођење Акционог плана за Поглавље 23, кроз припрему извештаја, препорука
Координационог тела и организовања састанака. Развијен је нови Механизам раног упозоравања који има за циљ унапређење спровођења Акционог плана за Поглавље 23.
Спроведене су обуке за извештавање свих одговорних институција за спровођење Акционог плана за Поглавље 23.
Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама је материјално помагала цркве и верске заједнице, кроз програм „Сарадња државе са црквама и верским заједницама“,
реализујући осам програмских активности као и административне активности и трошкове органа које доприносе реализацији програма.
Са успехом је спроведен пројекат „Подршка за градњу и обнову верских објеката“. Пошло се од реалних показатеља да у Србији треба задовољити растуће потребе грађана за
верским обредима, верском поуком, образовним, социјално-хуманитарним и другим црквеним активностима. Грађани су вишеструко повећали своја издвајања за изградњу те
врсте објеката, али ту активност треба посматрати у контексту већег повратка народа вери и егзактног податка да Србија има знатно мањи број сакралних здања на одређен број
становника него већина земаља у окружењу и Европи. Уважавајући такво стање, Управа је финансијски помагала изградњу и реконструкцију 121 верског објекта цркава и верских
заједница.
Процењујући да се у црквама и верским заједницама стварају и обнављају изузетне културно-уметничке вредности, реализована је програмска активност „Унапређење верске
културе, верских слобода и толеранције“. Будући да највећи број цркава и верских заједница у Републици Србији има разгранату мрежу културних установа и динамичне културне
програме, након спроведеног конкурса, извршен је избор најважнијих и пружена помоћ културним установама и издавачким пројектима у оквиру Српске православне цркве,
Римокатоличке цркве, Исламске заједнице, традиционалних протестантских цркава и др. Опредељена су средства за финансирање штампања 75 књига и помоћ при одржавању
више значајних манифестација. Корисници дотација били су и библиотеке, музеји, као културне установе од највећег значаја. Подстицана је и издавачка делатност у оквиру којих
се штампа више листова и часописа, издају врхунска филозофско-теолошка дела и публикације неопходне ради успешног вршења духовне мисије.
Реализујући програмску активност „Заштита верског културног и националног идентитета“ и полазећи од реалне и доказане чињенице да свештенство и монаштво има пресудну
улогу у очувању националног идентитета у државама насталим из претходне Југославије и дијаспори, Управа је унапређивала сарадњу са епархијама СПЦ у региону и пружала
редовну помоћ у циљу очувања духовне и културне самобитности српског народа. У том смислу Управа је одобрила редовну помоћ за 323 свештеника, монаха и монахиња.
Материјални статус и друштвени положај српских свештеника у Федерацији БиХ је тежак, јер најчешће службују у крајевима из којих се иселио знатан део православног живља
чиме су лишени прихода из којих издржавају себе и своје породице. Материјални положај свештеника у Републици Хрватској је у одређеној мери бољи, али ће несигурност
свештеника постојати све док се не створе услови за масовнији повратак прогнаног народа у своје домове и запошљавање оних који су се вратили. Друштвени положај и
материјално стање српског свештенства у Црној Гори одређени су идеолошком дистанцом државе према Цркви и прикривеном или отвореном сарадњом са групом која је основала
канонски непризнату Црногорску православну цркву, тако да је дошло до проблема који су ескалирали у децембру 2019. год. усвајањем Закона о слободи вероисповести, којим
се покушава обесправити Српској православној цркви право над власништвом и коришћењем објеката који су изграђени пре 1920. год. Тај проблем и поред позитивних тенденција
није до краја решен и СПЦ ће покушати у наредном периоду да своје вишевековна права на територији Црне Горе потврди и оствари. Епископи и свештеници Аутономне охридске
архиепископије у Републици Северној 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. Помоћ је пружена
за изградњу и реконструкцију 27 верских објеката, парохијских домова и манастирских конака Српске православне цркве. Управа је током 2021. године помагала рад богословија
СПЦ - „Свети Петар Цетињски“ са Цетиња, „Св. Три јерарха“ у манастиру Крка, „Св. Петра Дабробосанског у Фочи, као и Српске православне опште гимназије „Катарина
Кантакузина Бранковић“ из Загреба. У области образовања важно је навести и доделу стипендија студентима ПБФ „Св. Василије Острошки“ у Фочи.
Настављена је реализација програмске активности „Подршка високом теолошком образовању“. Додељене су стипендије најбољим студентима свих теолошких факултета. Услед
проблема са пандемијом и ограничења буџета током 2021. године обустављене су неке од досадашње активности, попут међународне сарадње студената и професора ПБФ у
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Београду. Пружена је помоћ Православном богословском факултету, Теолошко-катехетском институту, Факултету исламских наука и Факултету за исламске студије. Настојећи
да допринесе развоју верског образовања, Током 2021. године реализована је програмска активност „Подршка средњем теолошком образовању“. Финансиране су богословије
Српске православне цркве, Класична гимназија Римокатоличке цркве, медресе Исламске заједнице и одржавана настава складу са упутствима и инструкцијама надлежних
здравствених институција.
Сагледавајући тешке околносту у којима живе све категорије становништва у том делу наше државе, Управа је кроз програмску активност „Помоћ свештенству и монаштву на
Косову и Метохији“ обезбеђивала редовну помоћ. Владајућа албанска политичка структура и албанско становништво сматра их непожељним, јер 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. 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. Из тих разлога се Управа определила редовну месечну помоћ за 242 монаха и
верска службеника.
Реализујући програмскu активност „Подршка свештеницима, монасима и верским службеницима“ у пограничним и економски неразвијеним подручјима Управа је уплатама
месечних помоћи настојала да обезбеди социјалну сигурност најугроженијих 309 свештеника, монаха и верских службеника. Будући да је број парохија у градовима и економски
развијенијим 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. Пројектном активношћу „Пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за свештенике и верске службенике“, а спроводећи Уредбу о уплати доприноса за пензијско
и инвалидско и здравствено осигурање за свештенике и верске службенике (''Службени гласник РС'', број 46/12), у складу са обезбеђеним финансијским средствима Законом о
буџету Републике Србије за 2021. годину, Управа је уплатила оба вида осигурања за 2.397 свештеника и верских службеника.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.
1.

2.

Опис

Статус

Назив акта
I
Закон о изменама и допунама
Закона о утврђивању порекла
имовине и посебном порезу

II
Законом се прецизира значење
израза; прецизира се одредба
којом се прописује пореска
основица за посебан порез

III
Народна
скупштина
усвојила

Закон о националној бази
података за спречавање и борбу
против тероризма

Законом се уређује
успостављање и садржина
јединствене националне базе
података за спречавање и борбу
против тероризма, приступ,
коришћење и заштита података,
надзор и контрола над
спровођењем закона, као и
друга питања од значаја за
њено функционисање и развој.

Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
18/21
1. март

59/21
11. јун

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа
JК или ЈР

V
/

VI
Не

VII
/

Национална
стратегија за
спречавање и
борбу против
тероризма за
период 2017–
2021. година

Да

ЈР

Образложење
VIII
Због
почетка
примене
овог
закона, било је
неопходно
прецизирати
одредбе
/

790

3.

Закон о изменама и допунама
Закона о судијама

4.

Закон о допуни Закона о
Високом савету судства

5.

Закон о изменама и допунама
Закона о спречавању корупције

Законом је предвиђено да се
поверавање предмета у рад
судији заснива на сложености
предмета
која
обухвата
објективне критеријуме: број
странака и осталих учесника у
поступку; да Етички одбор, као
стално радно тело Високог
савета судства, одлучује о томе
који су поступци опречни
достојанству и независности
судије и штетни по углед суда.
Законом је предвиђено да
Етички одбор буде стално радно
тело Високог савета судства.

Народна
скупштина
усвојила

76/21
28. јул

/

Да

/

/

Народна
скупштина
усвојила

76/21
28. јул

НПАА

Не

/

Прецизира се одредба о
обављању послова, односно
делатности јавног
функционера; допуњена је
одредба у вези са евиденцијом
коју води Агенција за
спречавање коурпције о
уделима или акцијама које има
јавни функционер или члан
породице; измењене су и
допуњене казнене одредбе.

Народна
скупштина
усвојила

94/21
27. септембaр

/

Не

ЈР

Предузимају се
неопходни
кораци у
испуњавању
активности из
Ревидираног
акционог плана
за Поглавље 23 ‒
Правосуђе и
основна права.
Разлози за
измене и допуне
закона садржани
су у Препоруци
XII Другог
извештаја о
усклађености
Републике
Србије у
Четвртом кругу
евалуације Групе
држава за борбу
против
корупције
Савета Европе
(GRECO), чији је
Република
Србија члан. У
наведеној
препоруци из
предметног
извештаја из
октобра 2020.
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6.

Стратегија развоја система
извршења кривичних санкција
у РС до 2027.године са
Акционим планом

7.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о уређењу
судова

Прописују се циљеви развоја
система извршења кривичних
санкција са мерама и
показатељима учинка, као и
план праћења спровођења и
извештавање о спроведеним
мерама и постигнутим
циљевима који су утврђени
Стратегијом
Усклађивање са правним
тековинама ЕУ у вези са
успостављањем минималних
стандарда за остваривање права
жртава и сведока; предвиђа се
увођење судијских помоћника
за пружање подршке и помоћи
жртвама и сведоцима
кривичних дела.

У процедури

/

/

/

Да

ЈР

/

/

Да

/

године, изречене
су конкретне
примедбе на
Закон, које би
требало
уважити, а у
циљу да би се
наведена
препорука
сматрала
испуњеном у
целини.
Јавна расправа
трајала је до 9.
фебруара 2022.
године и
Стратегија није
могла бити
усвојена по
плану у 2022.
години.
Измене и допуне
закона биће
извршене до
фебруара 2023.
године - до када
је неопходно да
Закон о уређењу
судова буде
усклађен са
Актом о
промени Устава.
предложеним
изменама, у
складу са
описима из
Плана рада
Владе, није се
приступило
имајући у виду
да је процењено
да је те измене и
допуне
целисходније
извршити у
792

оквиру
свеобухватних
измена и допуна
Закона о
уређењу судова
или доношења
новог закона
ради
усклањивања са
променама
Устава.
8.

Закон о допуни Закона о
ванпарничном поступку

Усклађивање са другим
законима у којима се
примењује овај поступак

9.

Предлог Закона о изменама и
допунама Закона о јавном
тужилаштву

Изменама се прописују
дисциплински прекршаји у
делу који се односи на
одговорност јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца за
неовлашћено саопштавање
медијима информација о
текућим или планираним
кривичним истрагама

Народна
скупштина
усвојила

/

/

Да

/

/

/

/

Да

/

Закон је донет у
фебруару 2022.
године и
објављен у
Сл.Гласнику
бр.14/22
Измене и допуне
закона биће
извршене до
фебруара 2023.
године - до када
је неопходно да
Закон о јавном
тужилаштву
буде усклађен са
Актом о
промени Устава.
предложеним
изменама, у
складу са
описима из
Плана рада
Владе, није се
приступило
имајући у виду
да је процењено
да је те измене и
допуне
целисходније
извршити у
оквиру
свеобухватних
измена и допуна
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Закона о јавном
тужилаштву или
доношења новог
закона ради
усклањивања са
променама
Устава.
10.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о основама
својинско-правних односа

Испуњавање обавеза из
Споразума о стабилизацији и
придруживању у погледу
стицања права својине у
Републици Србији држављана
држава чланица Европске уније
Регулисање поступка
посредовања у решавању
спорова (медијација), услова за
обављање посредовања
(медијације), права и дужности
посредника (медијатора) и
програма обуке посредника
(медијатора)
Законом се прецизирају се
одредбе о одговорности органа
за штету проузроковану
повредом права на суђење у
разумном року у одређеним
врстама судских поступака

/

/

/

Да

/

Због пандемије
COVID-19, закон
није био у
процедури

11.

Предлог закона о посредовању
у решавању спорова

/

/

/

Да

/

Због пандемије
COVID-19, закон
није
био
у
процедури

12.

Предлог закона о заштити
права на суђење у разумном
року

/

/

/

Да

/

Предлог закона о судским
вештацима

Прецизира се надзор над радом
судских вештака; детаљније се
прописују услови за обављање
послова вештачења и
дисциплинска одговорност
судских вештака

/

/

/

Да

ЈР

Предлог закона о судским
тумачима и преводиоцима

Детаљније се, законски уређује
област рада судских тумача и
преводиоца, која је сада

/

/

/

Да

ЈР

Влада је поднела
Народној
скупштини
Предлог за
промену Устава
4. децембра
2020. године,
тако да закон
није могао бити
у процедури.
Влада је поднела
Народној
скупштини
Предлог за
промену Устава
4. децембра
2020. године,
тако да закон
није могао бити
у процедури.
Влада је поднела
Народној
скупштини

13.

14.

794

уређена подзаконским
прописом

15.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о тајности
података

16.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о
прекршајима

17.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о посебним
мерама за спречавање вршења
кривичних дела против полне
слободе према малолетним
лицима

Прецизирају се одредбе о
безбедносним проверама и
начину њиховог вршења,
надлежностима Канцеларије
Савета и Министарства правде
и врши се усклађивање са
документима ЕУ из области
тајности података, као и
усклађивање са другим
законима.
Законом се продужава рок
застарелости извршења казне,
односно заштитне мере и
прецизирају се одређене
одредбе које су се показале као
спорне у пракси прекршајних
судова
Усклађивање са Кривичним
закоником

Предлог за
промену Устава
4. децембра
2020. године,
тако да закон
није могао бити
у процедури.
Због пандемије
COVID-19, закон
није био у
процедури.

/

/

/

Да

/

/

/

/

Да

/

Због пандемије
COVID-19, закон
није
био
у
процедури

/

/

/

Да

/

Предлог закона о
изменама и
допунама Закона
о посебним
мерама за
спречавање
вршења
кривичних дела
против полне
слободе према
малолетним
лицима није
усвојен имајући
у виду да су у
току измене
Закона о
малолетним
учиниоцима
кривичних дела
и
кривичноправној
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заштити
малолетних
лица, који је
припремљен,
упућен на
разматрање
Европској
комисији и чији
коментари
захтевају
додатне измене
Предлога закона
о малолетним
учиниоцима
кривичних дела
и
кривичноправној
заштити
малолетних лица
са којим је
повезан Предлог
закона о
изменама и
допунама Закона
о посебним
мерама за
спречавање
вршења
кривичних дела
против полне
слободе према
малолетним
лицима.
18.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о извршењу
кривичних санкција

Уређивање одредаба које
регулишу механизме
обавештавaња жртве о
пуштању осуђеног на слободу

/

/

Акциони план
за спровођење
Националне
стратегије за
остваривање
права жртава
сведока
кривичних дела
у Републици
Србији за

Да

/

Због пандемије
COVID-19, закон
није био у
процедури.
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19.

Предлог закона о изменама и
допунама Законика о
кривичном поступку

Додатно се уређује поступак у
делу који се односи на
достављање писмена, снимање
суђења и процесну
дисциплину, имајући у виду ЕУ
стандарде, праксу ЕСЉП и
Уставног суда; усклађивање са
Директивом 2013/48/ЕУ, у
погледу јачања права на
приступ адвокату осумњичених
и окривљених лица без
одлагања и пре било каквог
саслушања од стране
истражних органа у кривичном
поступку и поступку по
европском налогу за хапшење,
Директивом 2010/64/ЕУ о
праву на тумачење и превођење
у циљу прецизног дефинисања
одрицања од права на
превођење и Директивом
2012/13/ЕУ о праву на
информисање, у циљу
побољшања остваривања права
на информисање; детаљније се
уређује право на привремену
правну помоћ која се одобрава
без непотребног одлагања
након лишења слободе и пре
било каквог испитивања од
стране полиције, другог органа
за спровођење закона или
судског органа за потребе
кривичног поступка у коме
учествује осумњичени или
окривљени; измене се односе
на примену минималних
стандарда у вези права,
подршке и заштите жртава
криминала/оштећених страна у
циљу усклађивања са
Директивом 2012/29/ЕУ;
измене које се односе на

/

/

период од 2019.
до 2025. године
Акциони план
за спровођење
Националне
стратегије за
остваривање
права жртава
сведока
кривичних дела
у Републици
Србији за
период од 2019.
до 2025. године,
Акциони план
за поглавље 24

Да

/

Због пандемије
COVID-19, закон
није био у
процедури.

797

20.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о малолетним
учиниоцима кривичних дела и
кривичноправној заштити
малолетних лица

прецизирање појединих
одредаба, имајући у виду
недостатке који су уочени у
пракси / Директива (ЕУ)
2016/343 Европског парламента
и Савета од 9. марта 2016. о
јачању одређених аспеката
претпоставке невиности и
права на присуство суђењу у
кривичном поступку.
Директивом (ЕУ) 2016/800
Европског парламента и Савета
од 11. маја 2016. о процесним
гаранцијама за децу која су
осумњичена или оптужена у
кривичном поступку, Директивом (ЕУ) 2016/1919
Европског парламента и Савета
од 26. октобра 2016. о правној
помоћи за осумњичене и
оптужене у кривичном
поступку и за тражене особе у
европском налогу за хапшење,
и две препоруке (1) о
процесним гаранцијама за
рањиве особе [C(2013) 8178],
(2) о праву на правну помоћ за
осумњичена или оптужена лица
у кривичном поступку [C(2013)
8179 /обезбеђења привремене
правне помоћи која се одобрава
без непотребног одлагања
након лишења слободе и пре
било каквог испитивања од
стране полиције, другог органа
за спровођење закона или
судског органа за потребе
кривичног поступка у коме
учествује осумњичени или
окривљени.
Усклађивање са Закоником о
кривичном поступку, Законом
о прекршајима и Законом о
извршењу кривичних санкција;
прецизирање одредаба у циљу

/

/

Акциони план
за спровођење
Националне
стратегије за
остваривање

Да

/

Због пандемије
COVID-19, закон
није био у
процедури.
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усклађивања са међународним
конвенцијама којима се штите
права детета, обезбеђивање
ефикасне примене васпитних
мера.

21.

Предлог закона о изменама и
допунама Кривичног законика

Законик се усклађује са
стандардима Европске уније
(усклађивање са дефиницијом
жртве из Директиве (2012)29
ЕУ и др.)

/

/

22.

Предлог закона о потврђивању
Уговора о трансферу осуђених
лица између Републике Србије
и Уједињених Арапских
Емирата

Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са
спровођењем Уговора.

/

/

23.

Предлог измена и допуна
Акционог плана за Поглавље
23: Правосуђе и основна права

Измене и допуне у складу са
новим Законом о
министарствима

/

/

права жртава
сведока
кривичних дела
у Републици
Србији за
период од 2019.
до 2025. године,
Акциони план
за поглавље 23
Акциони план
за спровођење
Националне
стратегије за
остваривање
права жртава
сведока
кривичних дела
у Републици
Србији за
период од 2019.
до 2025. године,
Акциони план
за поглавље 24.

Да

ЈР

Због пандемије
COVID-19, закон
није био у
процедури.

/

Да

/

/

Да

/

Преговори на
којима је
усаглашен текст
уговора су
одржани у
септембру 2017.
године. Уговор
још увек није
потписан пошто
су Уједињени
Арапски
Емирати
неколико пута
одлагали његово
потписивање.
Циљ усвајања
измена и допуна
Акционог плана
за Поглавље 23
је био
799

24.

Предлог Закона о програму
заштите учесника у кривичном
поступку

Пропис се доноси у циљу
ефикасне примене мера
заштите промене индетитета, у
смислу члана 45. Закона о
програму заштите учесника у
кривичном поступку

/

/

/

Да

/

усклађивање
надлежности
институција
према новом
Закону о
министарствима
који је усвојен
2020.г.након
одржаних
избора. С
обзиром да су
институције и
други државни
органи
прихватили своје
надлежности у
складу са новим
Законом о
министарствима,
утврђено је да је
сврсисходније и
ефикасније да се
настави са
спровођењем
активности из
Акционог плана
за Поглавље 23,
него да се
приступи
изменама и
допунама
наведеног
Акционог плана.
Предлог закона о
програму
заштите
учесника у
кривичном
поступку није
усвојен с
обзиром да су у
току измене и
допуне
Кривичног
закона и
800

25.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о парничном
поступку

Унапређује се ефикасност
поступка имајући у виду ЕУ
стандарде, праксу ЕСЉП и
Уставног суда;

/

/

Национална
стратегија
развоја
правосуђа за
период 2019–
2024 године

Да

ЈР

Акциони план
за Поглавље 23
26.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о јавном
бележништву

Унапређује се статусни део
закона и усклађује са упоредно
– правним решењима у погледу
надлежности јавних бележника

27.

Предлог закона о регистрима,
евиденцијама и обради
података у правосуђу

Израда законодавног оквира за
правилно коришћење новог
централизованог систем за
вођење предмета судова
(„супер САПС“)

/

/

/

Да

Национална
стратегија
развоја
правосуђа за
период 2019–
2024 године

Да

Акциони план
за Поглавље 23

Законика о
кривичном
поступку, а са
чијим изменама
је повезан
Предлог закона о
програму
заштите
учесника у
кривичном
поступку.
У складу са
споразумом са
Адвокатском
комором Србије
стављање нацрта
у даљу
процедуру је
одложено.
Због пандемије
COVID-19, закон
није био у
процедури.

/

Услед почетка
пројекта „Супер
САПС“ у
септембру и
усвајања
Стратегије
развоја ИКТ-а у
фебруару израда
законодавног
оквира за
коришћење
система је
морала бити
одложена за
наредну годину.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

Назив акта

I
1. Одлука о оснивању
Координационог тела за
спровођење Акционог плана за
Поглавље 23: Правосуђе и
основна права

2. Одлука о оснивању
Координационог тела за подршку
жртвама и сведоцима кривичних
дела у Републици Србији

3. Оперативни план за спречавање
корупције у областима од
посебног ризика

4. Закључак 05 Број: 018-9193/2021
од 14. октобра 2021. године о
утврђивању Основе за вођење
преговора и закључивање Уговора

Правни основ

Опис

II
Члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС“, број
30/18) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени

III
Координационо тело се
образује у циљу координације
рада органа задужених за
реализацију AП23, праћења
реализације активности,
разматрање и усвајање
извештаја о реализацији

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
6/21
29. јануар

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
/

VI
Дa

VII
/

Координационо тело се
образује у циљу координације
функционисања система за
помоћ и подршку жртвама и
сведоцима кривичних дела

41/21
23. април

/

Дa

/

Документ јавне политике за
спречавање корупције у
областима од посебног ризика
- царине, локална самоуправа,
приватизација, јавне набавке
и полиција, у циљу
испуњавања захтева из
прелазног мерила Европске
комисије.

акт није
објављен у
„Службеном
гласнику РС“

/

Да

Одлуком Владе
Републике Србије 05
Број: 011-8980/2021
од 30. септембра
2021. године усвојен
је Оперативни план
за спречавање
корупције у
областима од
посебног ризика

/

/

Нe

На иницијативу
надлежних органа
Републике
Индонезије у циљу
унапређења

Утврђена Основа за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
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између Републике Србије и
Републике Индонезије о изручењу

гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Србије и Републике
Индонезије о изручењу

билатералних односа
две пријатељске
државе како би се
обезбедио правни
оквир и услови за
чвршћу, обавезнију и
ефикаснију сарадњу
двеју држава у борби
против криминала.

5. Закључак 05 Број: 018-9191/2021
од 14. октобра 2021. године о
утврђивању Основе за вођење
преговора и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Индонезије о узајамној
правној помоћи у кривичним
стварима

Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Утврђена Основа за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Републике
Индонезије о узајамној
правној помоћи у кривичним
стварима

/

/

Нe

На иницијативу
надлежних органа
Републике
Индонезије у циљу
унапређења
билатералних односа
две пријатељске
државе како би се
обезбедио правни
оквир и услови за
чвршћу, обавезнију и
ефикаснију сарадњу
двеју држава у борби
против криминала.

6. Национална стратегија за
процесуирање ратних злочина
2020-2024

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС“, број
30/18

97/21
15. октобaр

/

Да

/

7. Одлука о оснивању
Координационог тела за
спровођење Оперативног плана за
спречавање корупције у областима
од посебног ризика

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)

Израда и усвајање новог
стратешко-планског
документа за процесуирање
ратних злочина за период
2020-2024 као вид наставка
Националне стратегије за
процесуирање ратних злочина
2016-2020
Координационо тело се
образује у циљу координације
спровођења Оперативног
плана за спречавање
корупције у областима од
посебног ризика.

112/21
26. новембар

/

Нe

У вези са
активношћу 2.1.1.2
из ревидираног
Акционог плана за
Поглавље 23, дана
26. новембра 2021.
године, Влада
Републике Србије
донела је Одлукуо
оснивању
803

Координационог тела
за спровођење
Оперативног плана
за спречавање
корупције у
областима од
посебног ризика.
Очекујемо позитиван
одговор кинеске
стране како би
започели процедуру
везану за преговоре

8. Закључак о утврђивању Основе за
вођење преговора и закључивање
Уговора између Републике Србије
и Народне Републике Кине о
правној помоћи у грађанским и
привредним стварима

Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Утврђује се Основа за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Народне Републике
Кине о правној помоћи у
грађанским и привредним
стварима

/

/

Дa

9. Закључак о утврђивању Основе за
вођење преговора и закључивање
Уговора између Републике Србије
и Народне Републике Кине о
правној помоћи у кривичним
стварима

Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Утврђује се Основа за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Народне Републике
Кине о правној помоћи у
кривичним стварима

/

/

Дa

Очекујемо позитиван
одговор кинеске
стране како би
започели процедуру
везану за преговоре

10. Закључак којим се прихвата
Извештај о преговорима у циљу
закључења Уговора између
Републике Србије и Краљевине
Норвешке о међусобном

Члан 9. став 1. Закона
о закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.

Делегација Републике Србије
подноси Влади извештај о
току преговора и усаглашен
текст Уговора на усвајање

/

/

Дa

Преговори на којима
је усаглашен текст
уговора су одржани у
децембру 2017.
године. Текст
уговора још увек
804

извршавању судских одлука у
кривичним стварима

32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

није у потпуности
усаглашен, чека се
одговор норвешке
стране.

11. Закључак о утврђивању Основе за
вођење преговора и закључивање
Уговора између Републике Србије
и Народне Републике Кине о
изручењу

Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Утврђује се Основа за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Народне Републике
Кине о изручењу

/

/

Дa

Очекујемо позитиван
одговор кинеске
стране како би
започели процедуру
везану за преговоре

12. Закључак о утврђивању Основе за
вођење преговора и закључивање
Уговора између Републике Србије
и Народне Републике Кине о
међусобном извршавању судских
одлука у кривичнима стварима

Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Утврђује се Основа за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Народне Републике
Кине о међусобном
извршавању судских одлука у
кривичним стварима

/

/

Дa

Очекујемо позитиван
одговор кинеске
стране како би
започели процедуру
везану за преговоре

13. Закључак којим се прихвата
Извештај о преговорима у циљу
закључења Уговора између

Члан 9. став 1 Закона
о закључивању и
извршавању

Делегација Републике Србије
подноси Влади извештај о

/

/

Дa

Преговори на којима
је усаглашен текст
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Републике Србије и Федеративне
Републике Бразил о изручењу

међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)

току преговора и усаглашен
текст Уговора

уговора су одржани у
октобру 2019.
године. Текст
уговора још увек
није у потпуности
усаглашен, чека се
одговор бразилске
стране.

14. Закључак којим се прихвата
Извештај о преговорима у циљу
закључења Уговора између
Републике Србије и Федеративне
Републике Бразил о трансферу
осуђених лица

Члан 9. став 1 Закона
о закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)

Делегација Републике Србије
подноси Влади извештај о
току преговора и усаглашен
текст Уговора

/

/

Дa

Преговори на којима
је усаглашен текст
уговора су одржани у
октобру 2019.
године. Текст
уговора још увек
није у потпуности
усаглашен, чека се
одговор бразилске
стране.

15. Закључак којим се прихвата
Извештај о преговорима у циљу
закључења Уговора између
Републике Србије и Федеративне
Републике Бразил о узајамној
правној помоћи у кривичним
стварима

Члан 9. став 1 Закона
о закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)

Делегација Републике Србије
подноси Влади извештај о
току преговора и усаглашен
текст Уговора

/

/

Дa

Преговори на којима
је усаглашен текст
уговора су одржани у
октобру 2019.
године. Текст
уговора још увек
није у потпуности
усаглашен, чека се
одговор бразилске
стране.
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16. Закључак којим се прихвата
Извештај о преговорима у циљу
закључења Уговора између
Републике Србије и Федеративне
Републике Бразил о правној
помоћи у грађанским стварима.

Члан 9. став 1 Закона
о закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)

Делегација Републике Србије
подноси Влади извештај о
току преговора и усаглашен
текст Уговора

/

/

Дa

Преговори на којима
је усаглашен текст
уговора су одржани у
октобру 2019.
године. Текст
уговора још увек
није у потпуности
усаглашен, чека се
одговор бразилске
стране.

17. Закључак о утврђивању Основе за
вођење преговора и закључивање
Уговора између Републике Србије
и Сједињених Мексичких Држава
о узајамном правној помоћи у
кривичним стварима

Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Утврђује се Основа за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Сједињених
Мексичких Држава о правној
помоћи у кривичним
стварима

/

/

Дa

Мексичка страна је
одложила активности
везане за
закључивање уговора

18. Закључак о утврђивању Основе за
вођење преговора и закључивање
Уговора између Републике Србије
и Сједињених Мексичких Држава
о изручењу

Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,

Утврђује се Основа за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Сједињениј
Мексичких Држава о
изручењу

/

/

Дa

Мексичка страна је
одложила активности
везане за
закључивање уговора
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44/14 и 30/18 - др.
закон)
19. Закључак о утврђивању Основе за
вођење преговора и закључивање
Уговора између Републике Србије
и Сједињених Мексичких Држава
о правној помоћи у грађанским
стварима

Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Утврђује се Основа за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Сједињениј
Мексичких Држава о правној
помоћи у грађанским
стварима

/

/

Дa

Мексичка страна је
одложила активности
везане за
закључивање уговора

20. Закључак о утврђивању Основе за
вођење преговора и закључивање
Уговора између Републике Србије
и Републике Перу о изручењу

Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Утврђује се Основа за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Републике Перу о
изручењу

/

/

Дa

Због ситуације
изазване пандемијом
вируса COVID-19
одложене активности
везане за
закључивање
уговора.

21. Закључак о утврђивању Основе за
вођење преговора и закључивање
Уговора између Републике Србије
и Републике Перу о правној
помоћи у кривичним стварима

Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05-

Утврђује се Основа за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Републике Перу о
правној помоћи у кривичним
стварима

/

/

Дa

Због ситуације
изазване пандемијом
вируса COVID-19
одложене активности
везане за
закључивање
уговора.
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исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
22. Закључак о утврђивању Основе за
вођење преговора и закључивање
Уговора између Републике Србије
и Републике Перу о правној
помоћи у грађанским стварима

Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Утврђује се Основа за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Републике Перу о
правној помоћи у грађанским
стварима

/

/

Дa

Због ситуације
изазване пандемијом
вируса COVID-19
одложене активности
везане за
закључивање
уговора.

23. Закључак о утврђивању Основе за
вођење преговора и закључивање
Уговора између Републике Србије
и Републике Перу о трансферу
осуђених лица

Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Утврђује се Основа за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Републике Перу о
трансферу осуђених лица

/

/

Дa

Због ситуације
изазване пандемијом
вируса COVID-19
одложене активности
везане за
закључивање
уговора.

24. Закључак о утврђивању Основе за
вођење преговора и закључивање
Уговора између Републике Србије
и Републике Индије о трансферу
осуђених лица

Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.

Утврђује се Основа за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Републике Индије о
трансферу осуђених лица.

/

/

Дa

Због ситуације
изазване пандемијом
вируса COVID-19
одложене активности
везане за
закључивање уговора
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став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
25. Закључак о утврђивању Основе за
вођење преговора и закључивање
Уговора између Републике Србије
и Републике Индије о изручењу

Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Утврђује се Основа за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Републике Индије о
изручењу.

/

/

Дa

Због ситуације
изазване пандемијом
вируса COVID-19
одложене активности
везане за
закључивање
уговора.

26. Закључак о утврђивању Основе за
вођење преговора и закључивање
Уговора између Републике Србије
и Републике Индије о правној
помоћи у кривичним стварима

Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Утврђује се Основа за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Републике Индије о
правној помоћи у кривчним
стварима

/

/

Дa

Због ситуације
изазване пандемијом
вируса COVID-19
одложене активности
везане за
закључивање
уговора.

27. Закључак о утврђивању Основе за
вођење преговора и закључивање
Уговора између Републике Србије

Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних

Утврђује се Основа за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Републике Индије о

/

/

Дa

Због ситуације
изазване пандемијом
вируса COVID--19
одложене активности
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и Републике Индије о правној
помоћи у грађанским стварима

28. Стратегија развоја ИКТ система у
правосуђу

уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/2013) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

правној помоћи у грађанским
стварима

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему („Службени
гласник РС”, бр.
30/18)

Израда и доношење
Стратегије развоја ИКТ
система у правосуђу и
пратећег Акционог плана за
њену примену

везане за
закључивање
уговора.

/

Да

/

Услед истека
мандата и именовања
нових чланова
Секторског савета за
информационокомуникационе
технологије ово тело
је Стратегију развоја
ИКТ система у
правосуђу и пратећег
Акционог плана за
њену примену
усвојило
4.2.2022.године

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред.
бр.
1.

Назив акта
I
Правилник о електронском
достављању између јавног
извршитеља и других органа

Правни основ
II
Члан 37. став 2. Закона о
извршењу и обезбеђењу
(„Службени гласник РС”, бр.
106/15, 106/16 – аутентично
тумачење, 113/17 –
аутентично тумачење, 54/19 и
9/20 – аутентично тумачење)

Референтни
документ/НПАА

Број „Службеног
гласника РС”,
датум

III
/

IV
30/21
26. март

По плану
(Да/Не)

Образложење

V
Да

VI
/

811

2.

Правилник о достављању предлога за
извршење на основу извршне или
веродостојне исправе поднете у
електронском облику

3.

Измене и допуне Јавнобележничке
тарифе

4.

Правилник којим се уређују рокови,
начин поступања и начин службене
комуникације посебних одељења
виших јавних тужилаштава и
организационе јединице надлежне за
сузбијање корупције

5.

Правилник о врсти и облику
евиденционих образаца и начину
обраде података

6.

Правилник о јавнобележничкој
исправи која је сачињена у
електронском формату

7.

Правилник о начину вођења
евиденција за осуђена лица, лица
кажњена за прекршај и притворена
лица, о запосленима, опреми и
наоружању
Правилник о изменама и допунама
Правилника о управи у јавним
тужилаштвима

8.

Члан 62а Закона о извршењу
и обезбеђењу („Службени
гласник РС”, бр. 106/15,
106/16 – аутентично
тумачење, 113/17 –
аутентично тумачење, 54/19 и
9/20 – аутентично тумачење)
Члан 135. Закона о јавном
бележништву („Службени
гласник РС”, бр. 31/11, 85/12,
19/13, 55/14 – др. закон, 93/14
– др. закон, 121/14, 6/15 и
106/15), по прибављеном
мишљењу Јавнобележничке
коморе
Члан 16. став 4. Закона о
организацији и надлежности
државних органа у сузбијању
организованог криминала,
тероризма и корупције

/

30/21
26. март

Да

/

/

36/21
9. април

Не

Непходно је прецизирати
одредбе у вези са наградама
који припадају јавном
бележнику.

АП 23

/

Члан 62. став 2. Закона о
јавном бележништву
(„Службени гласник РС”, бр.
31/11, 85/12, 19/13, 55/14 – др.
закон, 93/14 – др. закон,
121/14, 6/15 и 106/15)
Члан 70. став 1. Закона о
јавном бележништву
(„Службени гласник РС”, бр.
31/11, 85/12, 19/13, 55/14 – др.
закон, 93/14 – др. закон,
121/14, 6/15 и 106/15)
Члан 9. став 10. Закона о
извршењу кривичних
санкција ("Службени гласник
РС", број 55/14 и 35/19)

/

/

Да

/

/

Да

Због пандемије COVID-19,
није било активности на
припреми нацрта овог акта

/

/

Да

Члан 39. став 2. Закона о
јавном тужилаштву
(„Службени гласник РС“, бр.
116/18, 104/09, 101/10, 78/11 –
др. закон, 101/11, 38/12 – УС,

/

/

Да

Чека се
усклађивање Правилника са
изменама и допунама
Закона о извршењу
кривичних санкција.
Правилник ће бити донет
после измене и допуне
Закона о јавном
тужилаштву или доношења
новог закона ради

Да

Влада је поднела Народној
скупштини Предлог за
промену Устава 4. децембра
2020. године, након чека ће
се радити закони у вези са
радом јавног тужилаштва,
па и подзаконски акти.
Због пандемије COVID-19,
није било активности на
припреми нацрта овог акта.

812

121/12, 101/13, 111/14 – УС,
117/14, 106/15 и 63/16 - УС)
Судски пословник о изменама и
допунама Судског пословника

9.

Члан 74. став 2. Закона о
уређењу судова („Службени
гласник РС“, бр. 116/08,
104/09, 101/10, 31/11 - др.
закон, 78/11 - др. закон, 101/11,
101/13, 40/15 - др. закон,
106/15, 13/16, 108/16, 113/17,
65/18 - УС, 87/18 и 88/18 - УС)

усклађивања са променама
Устава.
/

Да

/

Услед потребе претходне
измене законског оквира за
дигитализацију у правосуђу
израђен нацрт измена и
допуна није усвојен.

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

Назив

Резултат
Износ
остварења/
извршења

шифра извора
финансирања
I
Програм: 1901 Сарадња државе са
црквама и верским заједницама

II
Даље афирмисање и унапређење
слободе вероисповести и односа
између државе и цркава и
верских заједница и унапређење
њиховог положаја у друштву и
побољшању социјалноматријалног положаја, заједничко
деловање ради остваривања
циљева од општег интереса,
циљева Владе, убрзање
европских интеграција; очување
духовне и националне
самобитности српског народа
изван Републике Србије;
унапређење међуверског дијалога
на унутрашњем, регионалном и
међународном нивоу;
унапређење културног
стваралаштва националних
мањина.

III
01

1.044.782.000
РСД

Референтни
документ

IV
Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија за
управљање
миграцијама
Национална
стратегија за младе
Стратегија
дугорочног
економског развоја
српске заједнице
на Косову и
Метохији
Стратегија развоја
стручног
образовања у
Републици Србији
Стратегија развоја
пољопривреде

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
Да

VI
/

813

Србије
Стратегија развоја
туризма

1.ПА.1

0001- Подршка раду свештеника,
монаха и верских службеника

Настојећи да се свештеници и
верски службеници мотивишу да
наставе службу у пограничним и
економски неразвијеним
подручјима и допринесу
заустављању исељавања
становништва из руралних
подручја, додељене су
једнократне помоћи за исту
намену; обезбеђена је
материјална и социјална
сигурност свештеника, монаха и
верских службеника; унапређена
је пољопривредна производња
карактеристична за монашке
заједнице набавком опреме и
путем других видова помоћи;
подржаване су социјалнохуманитарне делатности цркава и
верских заједница у парохијским
домовима.

01

62.000.000 РСД

Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија за
управљање
миграцијама
Национална
стратегија за младе
Стратегија
дугорочног
економског развоја
српске заједнице
на Косову и
Метохији
Стратегија развоја
стручног
образовања у
Републици Србији
Стратегија развоја
пољопривреде
Србије
Стратегија развоја
туризма

Да

/

1.ПА.2

0002- Подршка свештенству и
монаштву на Косову и Метохији

Афирмисање религијске културе
у контексту вредносног система
уједињене Европе; очување
верског плурализма у Србији као
подстицајног фактора у процесу
европских интеграција;
подстицање верског културног
стваралаштва у циљу очувања
националног идентитета;
презентовање српске културне
баштине као неодвојивог дела

01

63.500.000 РСД

Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија за
управљање
миграцијама
Национална
стратегија за младе
Стратегија
дугорочног
економског развоја

Да

/

814

европске цивилизације;
учврштавање процеса и пружање
подршке развоју научноистраживачких делатности
цркава и верских заједница,
њихових научно-теолошких
установа, као и међуверској
научној сарадњи; материјално
помагане најважније културне
установе у саставу цркава и
верских заједница и повећан број
културних делатности које
организују; обезбеђена
материјална сигурност
свештенства и монаштва у јужној
српској Покрајини и ојачана
материјална основа
најзначајнијих манастира СПЦ;
242 монаха и верска службеника
са Косова и Метохије добило је
помоћ у 2021. години; пружена је
подршка успостављању
манастирске економије и
створени услови за поклоничка
путовања и посете верника;
1.ПА.3

0003-Подршка средњем
теолошком образовању

Настављена модернизација
програма и стручног
усавршавања наставника у
средњим школама цркава и
верских заједница; побољшана
материјална опремљеност
средњих верских школа и укупан
стандард у интернатима;
подигнут квалитет наставе и
побољшан радно-правни статус
наставника; формирани
специјализовани кабинети,
опремљене рачунарске учионице
и повећан књижни фонд у
библиотекама; повећан број
наставника верских школа који
су завршили додатну педагошкометодичку обуку; одобраване
редовне дотације за рад

српске заједнице
на Косову и
Метохији
Стратегија развоја
стручног
образовања у
Републици Србији
Стратегија развоја
пољопривреде
Србије
Стратегија развоја
туризма

01

119.085.000
РСД

Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија за
управљање
миграцијама
Национална
стратегија за младе
Стратегија
дугорочног
економског развоја
српске заједнице
на Косову и
Метохији
Стратегија развоја
стручног
образовања у
Републици Србији
Стратегија развоја

Да

/

815

1.ПА.4

0004- Подршка високом
теолошком образовању

1.ПА.5

0005-Заштита верског, културног и
националног идентитета

богословија Српске православне
цркве у Републици Србији,
пружана помоћ за медресе
Исламске заједнице Србије и
Исламске заједнице у Србији и
Класичну гимназију
Римокатоличке цркве;
стабилизован рад верских школа,
опремане библиотеке и
побољшани услови за живот.
Унапређен високошколски
систем цркава и верских
заједница, његова организациона,
програмска и кадровска
модернизација и омогућено
праћење савремених научних и
техничких достигнућа; 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 и то
редовним, мастер и докторским
студијама; повећан број
теолошких дела највишег ранга;
повећан број релевантних и у
јавности прихваћених остварења
из области сакралних уметности;
повећано учешће
високообразованих наставника
верске наставе у основним и
средњим школама.
3аштићени верски садржаји
националног идентитета српског
народа у суседним државама и
материјални положај
монаха/монахиња у епархијама
ван Србије; унапређена духовна
култура и заштићено српско
црквено и културно наслеђе ван

пољопривреде
Србије
Стратегија развоја
туризма

01

30.400.000 РСД

Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија за
управљање
миграцијама
Национална
стратегија за младе
Стратегија
дугорочног
економског развоја
српске заједнице
на Косову и
Метохији
Стратегија развоја
стручног
образовања у
Републици Србији
Стратегија развоја
пољопривреде
Србије
Стратегија развоја
туризма

Да

/

01

187.513.000
РСД

Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија за
управљање
миграцијама
Национална
стратегија за младе

Да

/

816

Србије; извршена обнова цркава
и манастира и њихово
оспособљавање за вршење
духовно-културне мисије; стално
јачање националног идентитета
српског народа кроз духовну везу
са Српском православном црквом
и стварање услова да се прогнани
и исељени врате у своје домове;
повећано учешћа српских верскокултурних програма; пружана
редовна помоћ свештенству и
монаштву у сиромашним
крајевима у циљу јачања
њихових способности да
превладају тешкоће и остану у
парохијама;
стабилизован рад верских школа,
опремане библиотеке и
побољшани услови за живот и
рад ученика у интернатима;
пружена помоћ манастиру
Хиландар ради превазилажења
последица пожара;
1.ПА.6

0006-Подршка за градњу и обнову
верских објеката

Уложена средства за изградњу и
обнову цркава и верских објеката
свих цркава и верских заједница
– одобрена су средства за
изградњу и реконструкцију 121
верског објекта свих цркава и
верских заједница чиме се
доприноси реализацији програма
ревитализације руралних
подручја, заустављању миграције
становништва и стварању услова
за економску рехабилитацију тих
подручја; допринело се
архитектонском оплемењивању
градских и сеоских средина и
ширењу мреже социјалних
делатности које се обављају у
објектима цркава и верских
заједница;

Стратегија
дугорочног
економског развоја
српске заједнице
на Косову и
Метохији
Стратегија развоја
стручног
образовања у
Републици Србији
Стратегија развоја
пољопривреде
Србије
Стратегија развоја
туризма

01

183.593.000
РСД

Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија за
управљање
миграцијама
Национална
стратегија за младе
Стратегија
дугорочног
економског развоја
српске заједнице
на Косову и
Метохији
Стратегија развоја
стручног
образовања у
Републици Србији
Стратегија развоја
пољопривреде

Да

/

817

повећан је број верских објеката
у функцији унапређења верског
живота и обављања културних
активности; одобрена су средства
за издавање доплатне поштанске
марке „Изградња Спомен-храма
Светог Саве“ за финансирање
радова на даљем уређењу
ентеријера.

1.ПА.7

0007- Унапређење верске културе,
верских слобода и толеранције

Афирмисана религијска култура
у контексту вредносног система
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
неодвојиви део европске
цивилизације; заштићена и
развијана верска култура као
чинилац етничког и културног
идентитета националних мањина
у Србији; финансирано 75 књига,
као и више манифестација;
учвршћени процеси и пружена
подршка развоју научноистраживачких делатности
цркава и верских заједница
њихових научно-теолошких
установа, као и међуверској
научној сарадњи; материјално
помагане најважније културне
установе у саставу цркава и
верских заједница и повећан број
културних делатности које
организују; успостављен
међуверски дијалог између

Србије
Стратегија развоја
туризма

01

73.000.000 РСД

Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија за
управљање
миграцијама
Национална
стратегија за младе
Стратегија
дугорочног
економског развоја
српске заједнице
на Косову и
Метохији
Стратегија развоја
стручног
образовања у
Републици Србији
Стратегија развоја
пољопривреде
Србије
Стратегија развоја
туризма

Да

818

цркава и верских заједница;
унапређен верски туризам
издавањем монографија о
најзначајнијим црквама,
манастирима и верским
објектима;
1.ПА.8

0008- Пензијско, инвалидско и
здравствено осигурање за
свештенике и верске службенике

На основу Уредбе о уплати
доприноса за пензијско и
инвалидско и здравствено
осигурање за свештенике и
верске службенике службенике
Сл.гласник РС“ број 46/2012),
обе врсте доприноса улаћене су
за 2397 свештеника и верских
службеника различитих
вероисповедсти у 2021. години

01

293.159.000
РСД

1.ПА.9

0009 - Администрација и
управљање

Успешно спровођена утврђена
политика Републике Србије
према црквама и верским
заједницама;
- реализовани буџетски програми
и пројекти;
-припремљен Финансијски план
Управе и законом предвиђени
периодични финансијски
извештаји и обављени сви
послови из надлежности Управе.

01

32.532.000 РСД

Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија за
управљање
миграцијама
Национална
стратегија за младе
Стратегија
дугорочног
економског развоја
српске заједнице
на Косову и
Метохији
Стратегија развоја
стручног
образовања у
Републици Србији
Стратегија развоја
пољопривреде
Србије
Стратегија развоја
туризма
Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија за
управљање
миграцијама
Национална
стратегија за младе
Стратегија
дугорочног
економског развоја
српске заједнице
на Косову и
Метохији
Стратегија развоја

Да

Да

/

819

2.

2.ПА.1

2.ПА.2

2.ПА.3

Унапређење и управљање у
систему правосуђа

Набавка неопходне опреме за
функционисање правосудних
органа

Електронско подношење притужби
на рад судова, спроводи се из
пројекта “EУ за правду”, чији је
буџет 2.000.000 евра

Унапређење ефикасности за
покретање поступка намирења

Унапређен систем правосуђа

Набављена и уграђена
рачунарска опрема,
канцеларијски намештај и
безбедносна опрема неопходна за
функционисање правосудних
органа; Спроведена је јавна
набавка за хардверску и
клијентску опрему за правосудне
органе

01

1.497.736.725,8
РСД

06

74.000 РСД
20.000 евра

15
01

100.000 РСД
57,751,247.52
РСД

стручног
образовања у
Републици Србији
Стратегија развоја
пољопривреде
Србије
Стратегија развоја
туризма
/

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године

Да

/

Да

/

Да

Активност је
делимично
спроведена.
Обављене су
анализе
пословног
процеса,
испуњене
техничке
претпоставке
(сервери,
сертификати за
рад
аплиакације) и
интеграција са
сервисимом eID
Активност је
делимично
спроведена

Акциони план за
Поглавље 23

Централизована електронска
апликација за поступање по
притужбама грађана на рад
судова и судија која омогућава
централизован, ефикасан и
транспарентан механизам
праћења поступања по
притужбама, имплементирана

06
Пројекат “EУ за
правду”
непосредно
уговара
извршење
активности
за
имплементацију

Апликација еСуд за подношење
предлога за извршење и
обезбеђење и потпуно

01

0,00 РСД

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године
Акциони план за
Поглавље 23

2,747,473.20
РСД

Национална
стратегија развоја
правосуђа за

Да

820

потраживања пред судом и јавним
извршитељем

електронско вођење поступка
имплементирана

период 2019–2024
године

Да

Израђена је
апликација,
испуњене су
техничке
претпоставке за
функционисање,
обављено је
тестирање са
корисницима и
припремљен је
нормативни
оквир за
коришћење.
Примена
израђеног
решења у
пракси очекује
се до половине
2022. године
Активност није
спроведена јер
ниједан понуђач
у постпку јавне
набавке није
доставио
исправну
понуду
/

Да

/

Акциони план за
Поглавље 23

2.ПА.4

Увођење средстава за пренос и
складиштење звучних и видео
записа у привредним споровима

Систем за видео конференцијску
везу у Привредном суду у
Београду, Новом Саду, Нишу и
Крагујевцу имплементиран

01

0,00 РСД

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године

Да

Акциони план за
Поглавље 23
2.ПА.5

2.ПА.6

Примена Програма – методологије
за вредновање предмета по тежини
у основним, вишим и привредним
судовима

Праћење спровођења
функционалности система
аутоматског електронског
заказивања рочишта

Напредна формула за вредновање
предмета по тежини у
различитим врстама предмета
имплементирана у софтверски
систем за случајну расподелу
предмета у свим судовима опште
надлежности ради постизања
уједначене и једнаке
оптерећености судија
предметима
Систем за извештавање о броју
рочишта која су заказана путем
аутоматског електронског
система и извештавање о
разлозима за одлагање рочишта
избором из падајућег менија у
АВП апликацији, успостављен;

02
ДЕУ кроз "
Пројекат ЕУ за
Србију
– Подршка Висо
ком савету
судства "

/
Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године
Акциони план за
Поглавље 23

01

0,00 РСД

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године

821

2.ПА.7

2.ПА.8

(Праћење спада у редовне
активности а израда поједначних
извештаја је занемарљиве
вредности)

Апликација АВП је измењена
тако да се приликом одлагања
рочиште разлози одлагања
евидентирају. Извештавање се
обавља по налогу ауторитета који
прате брзину спровођења
поступака

Повећање броја статистичких
параметара за ефикасност
правосуђа који се могу пратити
путем ИКТ-а и даљи развој
централизованих система
правосудних органа у сврху
примене централне статистике

Проширени систем централног
статистичког извештавања и
обједињеног извештавања и
чувања података правосудних
органа, тако да укључује и
привредне и прекршајне судове,
успостављен иинтегрисан у алате
Business Intelligence (BI); Судски
пословник измењен у делу који
се односи на састављање
обавезних извештаја из
централног система за статистику

01

Праћење примене Е-аукције и Еогласне табле у поступцима
извршења, спроводи се из пројекта
IPA 2015/2017, као и “EУ за
правду”, чији је буџет 2.000.000
евра и из буџета РС

Квартално извештавање радне
групе образоване за праћење
измена и допуна законодавног
оквира у области извршења
успостављено; Извештавање се
обавља по налогу ауторитета који
прате брзину спровођења
поступака или у склопу редовног
извештавања у поступцима
извршења

01

Извештавање радне групе
образоване за праћење измена и
допуна законодавног оквира у
области извршења о примени
Правилника о моделу вођења
евиденције о поступцима
извршења и обезбеђења и
финансијском вођењу пословања
јавних извршитеља, модела
извештавања, садржаја извештаја
о раду јавних извршитеља и
модела поступања са архивом и

01

(Праћење спада у редовне
активности а израда поједначних
извештаја је занемарљиве
вредности)
2.ПА.9

Праћење примене измена и допуна
Правилника о моделу вођења
евиденције о поступцима
извршења и обезбеђења и
финансијском вођењу пословања
јавних извршитеља, модела
извештавања, садржаја извештаја о
раду јавних извршитеља и модела
поступања са архивом и сви
технички модели који су део
Правилника у циљу израде
препорука за побољшање система

Акциони план за
Поглавље 23

29,624,568.00
РСД

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године

Да

/

Да

/

Да

/

Акциони план за
Поглавље 23

0,00 РСД

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године
Акциони план за
Поглавље 23

0,00 РСД

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године
Акциони план за
Поглавље 23

822

за е-надзор над радом јавних
извршитеља, спроводи се из
УСАИД пројекта „Владавина
права“, IPA 2015/2017, као и “EУ
за правду”, чији је буџет 2.000.000
евра и из буџета РС (буџетирано у
оквиру активности 1.3.7.3)
(Праћење спада у редовне
активности а израда поједначних
извештаја је занемарљиве
вредности)
2.ПА.10

2.ПА.11

Израда и доношење Стратегије
развоја ИКТ система у правосуђу и
пратећег Акционог плана за њену
примену

Анализа Roll out апликација за
аутоматско вођење предмета у
судовима, тужилаштвима и
заводима за извршење кривичних
санкција (САПС, САПА и САПО)
и израда стратешких смерница на
основу урађене анализе; спроводи
се из пројекта IPA 2015 са
220,341,400 РСД за тужилаштва и

сви технички модели који су део
Правилника (који садржи
податке о броју одржаних обука,
броју обучених лица и евалуацију
спроведених обука у вези са
оценом учинка запослених у
Министарству правде),
успостављен; Извештавање се
обавља по налогу ауторитета који
прате брзину спровођења
поступака или у склопу редовног
извештавања у поступцима
извршења
Стратегија за ИКТ у правосуђу са
ИКТ смерницама као „кровном“
акту и у складу са Законом о
планирању донета; Стратегија и
акциони план који разрађују мере
и активности које успостављају
одрживо одржавање и развој
ИКТ система и едукацију особља
и корисника система донети

01

Анализа са стратешким
смерницама спроведена

06

4.733.600,00
РСД

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године

Да

Акциони план за
Поглавље 23

0,00 РСД

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године
Акциони план за
Поглавље 23

Да

Услед истека
мандата и
именовања
нових чланова
Секторског
савета за
информационокомуникационе
технологије ово
тело је
Стратегију
развоја ИКТ
система у
правосуђу и
пратећег
Акционог плана
за њену
примену
усвојило
4.2.2022.године
Пројекти Roll
out-а апликација
за аутоматско
вођење
предмета у
судовима,
тужилаштвима
и заводима за
извршење
кривичних
санкција нису
823

205,625,856 РСД за заводе за
извршење кривичних санкција

2.ПА.12

Имплементација Стратегије
развоја ИКТ система у правосуђу и
пратећег Акционог плана за њену
примену

спроведени да
би се могла
спроводити
анализа.
Стратешке смернице
имплементиране; Јединствен и
централизован CMS систем
успостављен

01
06
Активности се
финансирају из
више извора

0,00 РСД

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године

Да

Акциони план за
Поглавље 23

2.ПА.13

Обезбеђивање даљег развоја
стандардизованог и
централизованог ИКТ система у
судовима („супер САПС“)

Законодавни оквир за правилно
коришћење новог
централизованог судског ИКТ
система („супер САПС“)
припремом Нацрта закона о
регистрима, евиденцијама и
обради података у правосуђу и
Нацрта допуна и допуна Судског
пословника и процесних закона,
припремљен; Новом опремом и
одговарајућом припремом дата
ценатра, инфраструктурни оквир
постављен; Мапирање података у
АВП-у за будућу миграцију
података у централизоване ИКТ
системе у судовима извршено;
Буџетска одрживост Система за
управљање предметима („супер
САПС“) финансирањем 30%
износа трошкова развоја
софтвера кроз годишњи буџет за
одржавање, обезбеђена;
Правилним ангажовањем ИКТ
особља у Министарству правде,

01
06
Активности се
финансирају из
више извора
Развој овог ИКТ
система ДЕУ
директно плаћа
извођачу, не
постоји шифра
извора
финансирања

/

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године

Да

Предметна
стратегија
акциони план за
њену примену је
усвојена у
фебруару
2022.године а
предметни ИКТ
систем није
успостављен
(трогодишњи
пројекат
отворен у
септембру 2022.
године)
/

Акциони план за
Поглавље 23

824

људски ресурси за одрживост
система обезбеђени
2.ПА.14

2.ПА.15

2.ПА.16

Обезбеђивање даљег развоја
стандардизованог и
централизованог ИКТ система за
заводе за извршење кривичних
санкција

Законодавни оквир за правилно
коришћење новог
централизованог CMS система
припремом нацрта Закона о
регистрима, евиденцијама и
обради података у правосуђу и
Нацрта за допуне и измене
ДАСудског пословника и
процесним законима суда,
припремљен; Новом опремом и
одговарајућом припремом дата
ценатра, инфраструктурни оквир
постављен, Буџетска одрживост
за CMS финансирањем 30%
износа трошкова развоја
софтвера кроз годишњи буџет за
одржавање, обезбеђена;
Ангажовањем одговарајућег ИКТ
особља у Заводу за извршење
кривичних санкција, потебни
људски ресурси за одрживост
система обезбеђени

Организовање фокусираних обука
крајњих корисника постојећих
платформи за употребу
методолошких упутстава за
„чишћење“ података, спровођење
„чишћења“ података и додавање
информација у ИКТ систему

Подаци у ИКТ систему
„очишћени“; Програми обуке за
крајње кориснике у правосуђу
дефинисани; Фокусиране обуке
крајње кориснике у правосуђу
планиране и спроведене

Континуирано унапређење размене
података између правосудних
органа и других државних органа

Нови скупови података за
електронски приступ у Судском
информационом систему
успостављени; Нови сервиси
достављања скупова података и
докумената од судова надлежним
државним органима
успоствљени; Судски пословник
измењен тако да судови могу да
достављају судске одлуке и друга
документа у електронском

ДЕУ директно
плаћа извођачу,
не постоји
шифра извора
финансирања

/

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године

Да

/

Да

/

Да

/

Акциони план за
Поглавље 23

01

01

/

26.337.303,88
РСД

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године
Акциони план за
Поглавље 23
Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године
Акциони план за
Поглавље 23

825

облику; Број електронских упита
путем правосудног
информационог система и
достава докумената у
електронском облик увећан;
Омогућен је приступ МУП
регистру возила (правни и
технички оквир). Успостављена
размена путем опште услуге
(достава исправа). Укупан број
електронских упита је повећан на
13.000.000
2.ПА.17

2.ПА.18

Успостављање нормативног
оквира и предузимање других мера
ради унапређења ИКТ безбедности

Даље унапређење
транспарентности рада
правосудних органа и правосудних
професија кроз употребу ИКТ
алата пројекта: 3.600.000 евра,
период спровођења: 2017 - 2020.
године

Одговарајући антивирус програм
инсталиран и ажуриран; Систем
периодичних обука за систем
администраторе у судовима
успостављен; Закон о
безбедности информација за
највеће судове усвојен; Обуке о
информационој безбедности
према ISO стандардима за судско
ИТ особље спроведене; Поступци
управљања ризиком прописани;
Поступци контроле и сигурности
у размени података прописани;
Активност је успешно
спроведена; Антивирусни
програм је обезбеђен и
спроведена је јавна набавка за
продужење коришћења у
наредном периоду. Спроведене
су обуке по ИСО стандардима и
израђени нацрти аката који чине
оквир информационе
безбедности.
Број извештаја судова,
статистичких података у реалном
времену и старих статистичких
података судова који су доступни
на мрежи у машински читљивом
формату (отворени подаци)
путем веб странице
Министарства правде и
Државног отвореног портала

01

17.650.000,00
РСД

Национална
стратегија развоја
правосуђа
за
период 2019–2024
године

Да

Остало:
7.200.000 РСД

Акциони план за
Поглавље 23

01

29,624,568.00
РСД

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године

Антивирусни
програми за
2021.г. вредност
10.450.000 РСД

Да

/

Акциони план за
Поглавље 23

826

података увећан; Активност је
успешно спроведена; Повећан је
број извештаја који обраћује
систем Централизованог
извештавања. Број предмета
привредних судова за
утврђивање својине над
земљиштем; Извештај о
предметима са елементима
насиља у породици су доступни
на Порталу отворених података
2.ПА.19

2.ПА.20

2.ПА.21

Даље отварање правосудних
података који испуњавају услове за
објављивање на државном порталу
отворених података у складу са
важећим прописима о заштити
личних података и путем јавних
консултација, које спроводи
Министарство правде најмање
једном годишње

Континуирано унапређивање есервиса и проширење опција
везаних за праћење тока судских
поступака и доступност других
информација о раду правосуђа

Унапређење интернет страна свих
судова

Број података у правосуђу који су
доступни online у читљивом
формату (отворени подаци) преко
државног портала отворених
података увећан;
Активност је успешно
спроведена; Број предмета
привредних судова за
утврђивање својине над
земљиштем
Извештај о предметима са
елементима насиља у
породици су доступни на
Порталу отворених података
Увећан број е-сервиса доступних
грађанима; Активност је успешно
спроведена; На Порталу еУправе
је омогућено захтевање издавања
три врсте уверења из
надлежности судова; Софтверско
решење за уплате судске таксе је
имплементирано; Садржајно и
технички је унапређен Портал
правосуђа.

01

Обрасци на платформи за судске
интернет странице за
објављивање потребних
информација и докумената
успостављени; Судови користе
централизовану платформу за

01

29,624,568.00
РСД

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године

Да

/

Да

/

Да

/

Акциони план за
Поглавље 23

01

38.265.303,88
РСД

(За еСервисе:
26,337,303.88
РСД
Портал
Правосуђа:
11.928.000
РСД)
7.995.996,00
РСД

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године
Акциони план за
Поглавље 23

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године

827

своје интернет стране; Процедуре
поступања судова којима се
одређује обавеза судова о јавној
доступности информација и
докумената донете
2.ПА.22

Унапређење портала судске праксе

Унапређене методе
претраживања портала судске
праксе успостављене; Увећан
број судских одлука доступан на
порталу и број судова чије су
одлуке у бази података доступне

Акциони план за
Поглавље 23

01

11,995,200.00
РСД

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године

Да

/

Да

/

Да

/

Да

/

Акциони план за
Поглавље 23
2.ПА.23

Развој интерне базе података за
тужилачку праксу, доступност базе
података свим јавним
тужилаштвима и повезивање са
базом података Правосудне
академије (Е-Академије) и базом
судске праксе. Активност се
спроводи из пројекта ИПА 2015
„Roll out SAPO“ 220.341.400 РСД
за тужилаштва и буџета Републике
Србије

Интерна база података тужилачке
праксе израђена и повезана са
порталом судске праксе и базом
података Правосудне академије
(еАкадемија); Јавна тужилаштава
повезана на базе података
тужилачке праксе

06

20.000 евра
Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године

Пројекат
финансиранм из
буџета
бр.2400803 који
спроводи ОЕБС

Акциони план за
Поглавље 23

Активност је успешно
спроведена
База тужилачке праксе
успоствљена, започет унос у
апликацију. Успостављени су
технички услови за повезивање
са базом Правосудне академије

2.ПК.1

Пројекат: Подршка тужилачком
систему у донатор ЕУ, ИПА 2017,
укупан буџет: 2,000,000 евра,
период спровођења 2021-2023
године

Ојачани капацитети РЈТ и ДВТ и
сарадња ових институција, као и
јасно дефинисање одговорности,
кроз јачање компентенција у
контексту стратешког планирања
и управљања људским ресурсима

/

/

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године
Акциони план за
Поглавље 23

2.ПК.2

Пројекат: Заједнички
вишедонаторски поверенички
поверенички фонд за подршку
сектору правосуђа (Multi Donor
Trust Fund for Justice Sector Support

Реформа сектора правосуђа,
унапређење приступа правди,
подршка Министарству правде и
другим институцијама у сектору
правосуђа у испуњењу

06
15
01

74.000 РСД
100.000 РСД
27.200 РСД

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године

828

2.ПК.3

2.ПК.4

2.ПК.5

MDTF-JSS), укупан буџет
пројекта: 4.700.000 евра, период
спровођења: 2010 - 2022 године

активности и циљева из
стратешких докумената

Пројекат: Изградња нове
правосудне зграде у Новом Саду“,
донатор ЕУ, ИПА 2017, укупан
буџет пројекта: 13.448.470 евра,
период спровођења: 2021-2023.
године

Изграђена нова правосудна
зграда за судове и тужилаштва са
подручја Апелације Нови Сад у
складу са „Модел Суд“
упутством за дефинисање биших
и основних судова. Зграда
потпуно опремњена намештајем
и ИТ опремом у циљу
побољшања ефикасности
правосуђа – припрема тендерске
документације у току.

Пројекат: "Јачање капацитета
министарства надежног за
правосуђе у складу са захтевима
преговарачког процеса са ЕУ",
донатор ЕУ, ИПА 2017, укупан
буџет пројекта: 2.000.000 евра,
период спровођења: 2021-2023.
године

Унапређен законодавни оквир
правосудног сектора у вези са
преговарачким процесом за
поглављем 23; ојачани
институционални капацитети
Министарства правде и
преговарачких структура за
Поглавље 23

Пројекат: Унапређење система за
управљање предметима у
тужилаштвима и затворском
систему, донатор ЕУ, ИПА 2015,
укупан буџет пројекта: 4.100.000
евра, период спровођења: 20202022. године

Унапређен рад јавних
тужилаштава и почетак употребе
софтвера; Унапређена
ефикасност затворске
администрације кроз употребу
софтвера

Акциони план за
Поглавље 23
ДЕУ диектно
плаћа извођачу,
не постоји
шифра извора
финансирања

9.716.277.84
РСД

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године

Да

/

Да

/

Акциони план за
Поглавље 23

/

/

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године
Акциони план за
Поглавље 23

ДЕУ директно
плаћа извођачу,
не постоји
шифра извора
финансирања

Није било
плаћања

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године
Акциони план за
Поглавље 23

Да

ИКТ систем за
заводе за
извршење
кривичних
санкција је
израђен и у
употреби је у
Управи за
извршење
кривичних
санкција и
установма за
извршење
кривичних
санкција.
Пројекат је у
фази
прихватања
(acceptance) од
стране ДЕУ
829

2.ПК.6

Пројекат: Реконструкција зграде
Правосудне Академије, донатор
ЕУ, ИПА 2015, укупан буџет
пројекта: 3.300.000 евра, период
спровођења: 2021-2022. године

Унапређен квалитет правде
увећањем просторних капацитета
Правосудне академије и
побољшани услови у складу са
ЕУ стандардима за унапређење
метода учења

ДЕУ диектно
плаћа извођачу,
не постоји
шифра извора
финансирања

Није било
плаћања

Национална
стратегија развоја
правосуђа за
период 2019–2024
године

Не

Акциони план за
Поглавље 23

2.ПК.7

Пројекат: Унапређење капацитета
Управе за извршење кривичних
санкција у области алтернативних
санкција, пост-пеналног прихвата
и здравствене заштите, донатор
ЕУ, ИПА 2015, укупан буџет
пројекта: 1.500.000 евра, период
спровођења: 2019-2021. године

Унапређени капацитети
затворске администрације у
области алтернативних санкција,
пост пеналног прихвата и
здравствене заштите

/

/

Стратегија развоја
система извршења
кривичних
санкција у
Републици Србији
до 2020. године

Да

ИКТ систем за
јавна
тужилаштва је
делимично
израђен, опрема
је испоручена.
ДЕУ одлучује о
захтеву
извођача за
продужењем
пројекта за 6
месеци (до
септембра
2022.године)
Делимично
испуњен
резултат.
Тендер за
одабир
најповољније
извођача
расписан је
крајем децембра
(са
закашњењем).
Рок за доставу
понуда је крај
фебруара 2022,
када се очекује
да отпочне
евалуација
понуда и одабир
најповољнијег
извођача.
Пројекат је
добио
продужење због
ситуације са
пандемијом
вируса КОВИД19, тако да ће
пројекат трајати
до јула 2022.
године
830

2.ПК.8

Решавање смештајно-техничких
услова правосудних органа у Нишу

Завршена 1. фаза радова и
започета 2. фаза радова на
реконструкцији касарне „Филип
Kљајић“ за потребе правосудних
органа у Нишу

01

189.883.974
РСД

2.ПК.9

Унапређење смештајно-техничких
услова рада правосудних органа

Реконструисани и адаптирани
смештајни капацитети и
системи у објектима у циљу
побољшања смештајнотехничких услова рада
правсудних органа. Због
одлагања реализације пројеката
реконструкције зграде Трећег
основног суда у Београду, као и
реконструкције и санације
зграде Основног суда у Убу,
који су били планирани у
склопу овог програма,
одступило се од планираног
степена реализације.

01

36.818.815 РСД

2.ПК.10

Решавање смештајно-техничких
услова правосудних органа у
Крагујевцу

Завршена изградња и опремање
новог објекта намењеног
смештају свих правосудних
органа у Крагујевцу и објекат
предат на коришћење

01

914.442.233
РСД

2.ПК.11

Зграда правосудних органа у улици
Устаничка, Београд

У току је израда техничке
документације за изградњу
зграде правосудних органа у
улици Устаничка, Београд;

01

7.482.000 РСД

Национална
стратегија реформе
правосуђа за
период 2013–2018.
године; Акциони
план за
спровођење;
Националне
стратегије реформе
правосуђа за
период 2013–2018.
године
Национална
стратегија реформе
правосуђа за
период 2013–2018.
године; Акциони
план за
спровођење;
Националне
стратегије реформе
правосуђа за
период 2013–2018.
године

Да

Национална
стратегија реформе
правосуђа за
период 2013–2018.
године; Акциони
план за
спровођење;
Националне
стратегије реформе
правосуђа за
период 2013–2018.
године
Национална
стратегија реформе
правосуђа за
период 2013–2018.
године; Акциони

Да

Да

Да

Због процедуре
скидања ознаке
„ПОВЕРЉИВО“
дошло је до
кашњења
831

план за
спровођење;
Националне
стратегије реформе
правосуђа за
период 2013–2018.
године

због процедуре скидања ознаке
„ПОВЕРЉИВО“ дошло је до
кашњења реализације овог
пројекта, па је нова јавна
набавка за израду техничке
документације успешно
спроведена у 2021. години.
2.ПК.12

Пројекат: „Регистар датих и
опозваних пуномоћја“, спроводи се
из пројекта “EУ за правду”, чији је
буџет 2.000.000 евра

Успостављен електронски
Регистар датих и опозваних
пуномоћја за омогућавање јавне
провере овлашћења за заступање
путем интернета и севиса

ДЕУ из пројекта
“EУ за правду”

Није било
плаћања

2.ПК.13

Пројекат. „Регистар тестамената“,
спроводи се из пројекта “EУ за
правду”, чији је буџет 2.000.000
евра

Успостављен Електронски
Регистар завештања за
аутоматизовање поступка
састављања смртовнице и
поступка са тестаментом пред
судом и јавним бележником

ДЕУ из пројекта
“EУ за правду”

Није било
плаћања

3.

Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода

Комисија за рехабилитационо
обештећење Министарства
правде донела je 58 одлука о
рехабилитационом обештећењу и
предложила новчани износ од
12.736.915,00 динара.
Министарство правде закључило
је 31 споразум о
рехабилитационо обештећењу и
извршило исплату у укупном
износу од 8.356.675,00 динара.
-Комисији за накнаду штете
лицима неосновано лишеним
слободе и неосновано осуђеним
Министарства правде поднето је
укупно 764 захтева за накнаду

01

92.732.675 РСД

Да
Акциони план за
спровођење
Програма Владе

Акциони план за
спровођење
Програма Владе

Не

/

Да

реализације
овог пројекта,
па је нова јавна
набавка за
израду техничке
документације
успешно
спроведена у
2021. години.
Израђена је
функционална
анализа и
успостављени
технички
услови за рад
(сервери,
сертификати
интеграција са
еИД)
Израђена је
функционална
анализа и
успостављени
технички
услови за рад
(сервери,
сертификати
интеграција са
еИД)
/

832

3.ПА.1

Заштита права у поступцима пред
домаћим судовима

4.

Заштита људских и мањинских
права пред страним судовима

штете због неосноване осуде и
неоснованог лишења слободе.
Комисија је након разматрања
поднетих захтева донела укупно
517 одлука и предложила новчани
износ од 158.620.500,00 динара на
име неоснованог лишења слободе
и неосноване осуде. На основу
189 закључених споразума на име
накнаде штете због неоснованог
лишења слободе и неосноване
осуде исплаћено је
укупно
84.376.000,00 динара.
Поступљено је по одлукама
Уставног суда којима су усвојене
уставне жалбе и утврђено право
подносилаца уставних жалби на
накнаду штете и на основу 1163
решењa извршена је исплата
накнаде штете по одлукама
Уставног суда у укупном износу
од 226.940.052,68 динара.
Благовремено решени: захтеви
Тужилаштва ММКТ, судских
већа и Секретаријата ММКТ и
захтеви одбрана окривљених
пред ММКТ

01

226.940.052,68
РСД

01

2.471.456,46
РСД

Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране
Резолуција Савета
безбедности
Уједињених нација
број 827 од 25.
маја 1993. године
којом се оснива
МКТЈ
Резолуције Савета
безбедности
Уједињених нација
број 1503 и 1534 из
2003. и 2004.
године којима је

Да

/

Да

/

833

одређена
стратегија
престанка рада
МКТЈ

5.

Управљање извршењем кривичних
санкција

Изграђени и реновирани објекти
завода; упослени и обучени
осуђеници; повећан обим
обухвата осуђених лица у
алтернативним санкцијама.

896.737.797
РСД
20.960 РСД
35.965.379 РСД
1.288.173.547
РСД
27.810.000 РСД

Стратегија развоја
система извршења
кривичних
санкција у
Рпублици Србији
до 2020. године

Да

/

316.242.000
РСД

Стратегија развоја
система извршења
кривичних
санкција у
Републици Србији
до 2020. године

Да

/

1.288.173.547
РСД
23.631.617
РСД
380.665.321
РСД

Стратегија развоја
система извршења
кривичних
санкција у
Републици Србији
до 2020. године

Да

/

56

27.810.000 РС
Д

Да

/

01

4.904.000 РСД

Стратегија развоја
система извршења
кривичних
санкција у
Републици Србији
до 2020. године

01

83.238.312
РСД
1.800 РСД

Стратегија развоја
система извршења
кривичних
санкција у
Републици Србији
до 2020. године

Да

/

01
04
06
11

5. ПК.1

Капитално одржавање, изградња и
доградња постојећих капацитета

5.ПК.2

Изградња затвора у Крагујевцу
Кредит Развојне Банке Савета
Европе, укупна вредност
17.000.000 евра

5.ПК.3

5.ПК.4

Реконструкција и изградња нових
објеката у КПЗ за жене, донатор
ЕУ, ИПА 2013, укупан буџет
пројекта: 2.700.000 евра

Развој система ванзаводских
санкција

Завршене реконструкције и
санације блокова или објеката (у
ОЗ у Београду, Спец.затворској
болници, КПЗ у ПожаревцуЗабели, КПЗ у Сремској
Митровици, КПЗ за жене, ВПД у
Крушевцу, КПЗ у Београду…)
Радови на спољном уређењу су
на 80% извршености;
термотехничке инсталације –
спољни развод топловода,
водовода и канализације, фекалне
и атмосферске мреже су
комплетно завршени; измештен
фекални колектор; сви објекти у
конструктивном смислу су
приведени крају.
Нов објекат полуотвореног типа
за смештај ллс је усељен;
Завршена пројектно техничка
документација рушења
постојећег главног смештајног
објекта и изградње новог у КПЗ
за жене у Пожаревцу.
Повећан обим обухвата осуђених
лица у алтернативним санкцијама
и развој постпеналног прихвата

56
01

11
06
01

04

834

5.ПК.5

Развој интерног тржишта
сопствене производње Завода у
оквиру Управе за извршење
кривичних санкција у циљу
упошљавања осуђених

Повећан обим упошљавања
осуђених и учешће снабдевања
сопственом производњом

01

88.939.942 РСД

5.ПК.6

Развој професионалне обуке
осуђеника и Родно одговорно
буџетирање - обука у КПЗ за жене

Повећан број осуђених лица са
завршеним обукама и стеченим
сертификатима за професионална
занимања

01

7.097.758 РСД

Одрађене Студије изводљивости
и Оперативни план, изабран
Пројектант (Изградња и
опремање новог затвора у
Крушевцу и новог павиљона у
Ср. Митровици.)

01

5.ПК.7

Изградња нових затвора у
Крушевцу, Суботици и Сремској
Митровици

19.160 РСД
04
15.650.464 РСД
12.333.756 РСД
06

Стратегија развоја
система извршења
кривичних
санкција у
Републици Србији
до 2020. године
Стратегија развоја
система извршења
кривичних
санкција у
Републици Србији
до 2020. године
Стратегија развоја
система извршења
кривичних
санкција у
Републици Србији
до 2020. године

Да

/

Да

/

Да

/

Студија изводљивости и
Оперативни план су у финалној
фази израде; покренута
експропријација за изградњу
новог затвора у Суботици.
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2. Министар

Марија Обрадовић
На основу члана 11. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20) Министарство
државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се односе на: систем
државне управе и организацију и рад министарстава, посебних организација, јавних агенција и
јавних служби; Заштитника грађана; управну инспекцију; управни поступак; развој електронске
управе; припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области електронске управе; изборе
за републичке органе; радне односе и плате у државним органима; радне односе и плате у јавним
агенцијама и јавним службама; државни стручни испит; изградњу капацитета и стручно
усавршавање запослених у државним органима; матичне књиге; регистар грађана; печате,
политичко организовање; регистар политичких странака; непосредно изјашњавање грађана;
јединствени бирачки списак, као и друге послове одређене законом.

3. Делокруг

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се
односе на: систем локалне самоуправе и територијалне аутономије; усмеравање и подршку
јединицама локалне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; изградњу
капацитета и стручно усавршавање запослених у органима јединица локалне самоуправе; радне
односе и плате у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; територијалну
организацију Републике Србије, као и друге послове одређене законом.
Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се
односе на стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који
се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика
развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.
Управни инспекторат, као орган управе у саставу Министарства државне управе и локалне
самоуправе образован Законом о управној инспекцији обавља послове инспекцијског надзора над
применом закона и других прописа којима се уређују: радни односи у државним органима и
органима јединица локалне самоуправе; општи управни поступак и посебни управни поступци;
изглед и употреба грба, заставе и химне Републике Србије; службена употреба језика и писама;
печат државних и других органа; бирачки спискови и матичне књиге; политичке странке и
удружења; слободан приступ информцијама од јавног значаја као и инспекцијски надзор у другим
областима у којима је посебним законом утврђења њена надлежност.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

Управни инспекторат
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НАРАТИВ
Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем стексту: Министарство) спроводи планиране активности Владе РС: настављено je усаглашавање посебних закона са Законом о
општем управном поступку (ЗУП) према плану законодавних активности надлежних органа утврђених Планом рада Владе за 2021. годину. Поступало се у законском року по захтевима за
давање стручних мишљења на питања државних органа, органа јединица локалне самоуправе, правних и физичких лица у вези са применом Закона о државној управи, Закона о општем
управно поступку, Закона о инспекцијском надзору, Закона о електронској управи, Закона о управној инспекцији, Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и
подзаконских аката за спровођење ових закона. Припремана су мишљења на правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места органа државне управe и пружана је стручна
помоћ у припреми правилника наведених органа, припремана су решења којима се даје сагласност на садржину и изглед печата, обављани су послови који се односе на надзор над
сврсисходношћу рада стручних служби управних округа.
Успостављена је услуга електронске управе на порталу е Управа – Сагласност за прибављање печата, путем које се спроводи поступак давања сагласности на садржину и изглед печата у
електронској форми.
Настављено је са реализацијом пилот пројекта „Добијање подршке за успостављаење јединственог управног места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама“, расписивањем
јавног позива за успостављање јединственог управног места (ЈУМ) у јединицама локалне самоуправе и градским општинама, након чега су закључени уговори: са Градским
општинама Стари Град и Земун, Општинама Алексинац, Аранђеловац, Сокобања и Варварин, Градовима Ниш и Нови Пазар. Отворена су јединствена управна места у 2021.
години у општинама Топола, Аранђеловац, Варварин, Градској општини Земун и Граду Нови Пазар. Укупан број отворених ЈУМ закључно са 2021. годином је 19.
Успешно се одвија рад Контакт центра републичких инспекција који је надограђен софтверском апликацијом за online разговор са странкама. Апликација је доступна на wеб
локацији Координационе комисија за инспекцијски надзор – www.inspektor.gov.rs и преко мобилне апликације; ефикасно је радила Радна група за координацију републичких
инспекција ради примене мера за сузбијање ширења вируса Ковид-19, која обезбеђује усклађен и координисан инспекцијски надзор за пружање правне помоћи санитарној
инспекцији у надзору над применом обавеза и мера за спречавање ширења епидемије. Одржано je 7 седница Координационе комисије за инспекцијски надзор.
Усвојена је Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији за период 2021-2030. године са пратећем Акционим планом за период 2021-2025. године, чија је структура је у
складу са оквиром којим Европска унија мери напредак држава кандидата у области реформе јавне управе (СИГМА Принципи јавне управе).
Одржан је један састанак Међуминистарске пројектне групе (као административног нивоа координације и одлучивања) 1 и две седнице Савета за реформу јавне управе (као
политичког нивоа координације и одлучивања),2 на којима су разматрани резултати и дефинисани одговори на мапиране изазове за наредни период. Усвојен је и Закључак који
се односи на почетак преговора за нови инструмент Секторске буџетске подршке за сектор реформе јавне управе и управљања јавним финансијама за чија средства је аплицирано
из финансијске перспективе ИПА 2022.
Министарство је наставило да координира националне активности у оквиру учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу (у даљем тексту: ПОУ). У
ту сврху, припремљени су и објављени Шестомесечни преглед и Годишњи извештај-самопроцена о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе ПОУ у Републици
Србији за период 2020-2022. године, док је у циљу промоције, у мају 2021. године, реализована Недеља ПОУ у Републици Србији кроз три онлајн догађаја, са фокусом на развој
вредности отворене управе на локалу, препознавање потреба мањинских група и промоцију важећег Акционог плана. 3 На Порталу еКонсултацијекреирана је апликација намењена
унапређењу израде и праћења спровођења националних акционих планова који се доносе у склопу учешћа у ПОУ, која омогућава учешће заинтересоване јавности у наведеним
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процесима електронским путем.4 На Глобалном самиту ПОУ, Република Србија је, у конкуренцији држава из Европе, освојила друго место у избору за најутицајније обавезе, за
обавезу садржану у Акционом плану за период 2018-2020. године.5 - Поједностављење административних поступака и регулативе – еПАПИР.
У области система радноправног статуса и реформи система плата запослених у јавном сектору, усвојено је пет закона који се односе на систем плата запослених у јавном сектору, у јавним
агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, као и плате службеника и намештеника у органима аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе и о запосленима у јавним службама и аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Изменама наведених закона о платама, примена
новог система плата у јавном сектору одложена је за 1. јануар 2025. године, што је узроковано, пре свега, сложеном епидемиолошком ситуацијом на територији Републике Србије која је
довела до отежаног функционисања свих подсистема јавног сектора. Поред тога, сложеност процеса имплементације закона који подразумева даље нормативне активности и анализе
финансијских ефеката реформе и њен утицај на буџет, условила је потребу да се до почетка примене закона остави одговарајући временски период за прибављање поузданих података на
основу којих ће се спровести све потребне анализе финансијских и фискалних ефеката успостављањем јединственог и централизованог система за обрачун плата запослених у јавном сектору,
са чијим се фазним увођењем отпочиње 2022. године. Почетак пуне примене реформе система плата се процењује у 2025. години, када ће бити испуњени сви потребни услови за почетак
имплементације.
Законом о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе започето је са успостављањем система компетенција у функције
управљања људским ресурсима, на начин да се систем компетенција интегрише у правилнике о организацији и систематизацији радних места као обавезан елемент, у року од
девет месеци од дана ступања на снагу овог закона.
У 2021. години донета су подзаконска акта у области система радноправног статуса и система плата запослених у јавном сектору о коефицијентима за обрачун и исплату плата
запослених у јавним службама, о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника, о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима и о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника.
У пословима државне управе који се односе на изградњу капацитета и стручно усавршавање у државним органима и јединицама локалне самоуправе и стручне испите, реализовани
послови односе се на праћење стања у области, у циљу оцене одрживости јавне политике у стручном усавршавањау у јавној управи и њеног преиспитивања, унапређења и даљег
планирања. Припремљена је Ex-post анализе Закона о Националној академији за јавну управу и Закона о државним службеницима, у делу који уређује област стручног
усавршавања; спроведене су активности које претходи припреми ex-post анализе и вредновања учинака јавних политика у области стручног усавршавања утврђених Законом о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.
Вршен је надзор над радом Националне академије за јавну управу (НАЈУ), ради предузимања корективних мера са циљем извршења прописаних обавеза у предвиђеним роковима.
Поред развоја иноватних програма обуке и увођења еУправе у спровођење програма обуке, НАЈУ је у 2021. години реализовала 363 обуке са 16.568 полазника - државних
службеника и запослених у ЈЛС.
Унапређено је секторско посебно стручно усавршавање матичара тако што су у оквиру еМодула имплементирани нови алати: еУчионица, функционалности за интерактиван рад
са полазницима на даљину у реалном времену – студије случаја, уз рад на изградњи еБиблиотеке за чување материјала насталих у спровођењу програма обуке (депозит),
библиотечко-информационе грађе и медијатеке, литературе, предавања, дидактичких материјала, и презентација. Спровођењу Секторског посебног програма обуке матичара,
претходило је одржавање online Конференције „Секторско посебно стручно усавршавање матичара 2021“, као и издавање полазницима програма обуке за 2020. годнину 679
сертификата о успешном похађању обука. Секторски посебни програм обуке матичара за 2021. годину спроведен је у целини - реализовано је 28 обука, са укупно 1.125 полазника,
156 сати ефективне обуке и 84 дана pre-work, односно 196 дана post-work рада полазника у похађању обука у оквиру еМодула за стручно усавршавање матичара. У овом програму
учествовало је 28,9% полазника више од индиковане вредности. Такође, спроведен је поступак утврђивања потреба и сачињен Извештај о анализи потреба за стручним
усавршавањем матичара за 2022. годину, након чега је донет акредитован Секторски посебни програм обуке матичара за 2022. годину, који обухвата 6 области и 22 тематске
целине.
Успостављање су нове надлежности МДУЛС у стручном усавршавању запослених у ЈЛС који обављају поверене послове јединственог бирачког списка, утврђeне потребе за
стручним усавршавањем истих и припремљен Извештај о анализи потреба за стручним усавршавањем за 2022. годину, након чега је донет и акредитован Секторски посебни
програм обуке за 2022. годину, који обухвата 2 области и 10 тематских целина.
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Успостављени су инструменти за подршку спровођењу система школовања кадрова за јавну управу, у оквиру којих је закључен/потписан Споразум о сарадњи између 18 државних
и других органа и пет државних универзитета са циљем пружања подршке јавне управе високошколским установама у образовном процесу и Програма сарадње у пружању
подршке јавне управе високошколским установама у образовном процесу за 2021/2022. годину. Организован је и одржан годишњи скуп „Студентска стручна пракса у јавној
управи“, ради промоције стручног оспособљавања и усавршавања у јавној управи. Први сајам студентске стручне праксе у јавној управи, одржан је као дводневни скуп, путем
online платформе специјално израђене за ову намену виртуелизацијом Палате Србија. Учешће на сајму узело је 13 државних органа, пет локалних самоуправа, пет државних
универзитета и преко 2.000 студената. У школској 2021/2022 години више од 400 студената државних универзитета имаће прилику да похађају стучну праксу у државним органима
и органима ЈЛС. Уз наведено, У складу са Програмом сарадње са Правним факултетом Универзитета у Београду за 2021. годину, у целини је реализована подршка овој
високошколској установи и обезбеђено похађање стручне праксе у Министарству студената завршне године основних студија Правног факултета.
Одржано је 14 седница Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе, на којима су разматрана: 92 предлога мишљења о предлозима посебних
програма стручног усавршавања, 3 предлога секторских посебних програма обуке, општег програма обуке запослених у ЈЛС и програма обуке руководилаца за 2022. годину.
Припремљен је Нацрт секторског програма континуираног стручног усавршавања за 2022. годину (17 области стручног усавршавања и 104 тематске целине), који је инкорпориран
у Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе за 2022. годину, који је Валада донела на седници одржаној 23. децембра 2021. године..
У целини су реализоване активности предвиђене Акционим планом за спровођење Програма Владе 2020-2022, у делу који се односи на приоритетни циљ Унапређење јавне управе
кроз дигитализацију, резултат који доприноси остваривању циља – Увођење нових G2G услуга електронске управе у области стручних испита, односно извршено је успостављање
електронског управног поступања и електронске комуникације - услуге електронске управе који се односе на испит за комуналног милиционара, као и прибављање и уступање
података о положеним стручним испитима из делокруга Министарства, преко Сервисне магистрале органа. Поред тога, унапређен је начин комуникације за полагање Испита за
комуналног милиционара новом еУслугом на Порталу еУправа, чиме је свим кандидатима који полажу стручне испите из делокруга министарства обезбеђен једнак приступ праву
на обавештавање о поступку и начину њиховог полагања. Ову услугу је током 2021. године, користило 814 државних службеника и запослених у ЈЛС.
У спровођењу стручних испита донето је 2345 решења којим се одобрава полагање стручних испита; припремљено је 3249 обавештења о времену и месту полагања стручних
испита; организовано је и спроведено 99 испитних рокова за полагање стручних испита; издато је укупно 2319 уверења о положеном стручним испитима и 167 уверења о подацима
уписаним у евиденције о положеним стручним испитима.
У оквиру Буџетског фонда за програм локалне самоуправе - Подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе, расписана су три јавна позива, средства су
расподељена у целости, донете су одлуке о расподели средстава, којим је подржано 87 пројеката у 72 јединице локалне самоуправе закључењем Уговора о расподели средстава.
Одлукoм о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу награђене су четири ЈЛС.Унапређен је поступак расподеле
средстава доношењем новог Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне
самоуправе. У оквиру пројекта „Локална самоуправа за 21. век“, реализован је Јавни позив за подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске
сарадње за шест одобрених пројеката. Обрађено је 2080 захтева које су доставиле јединице локалне самоуправе за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
(уз континуирано праћење спровођења процеса рационализације у оквиру система локалне самоуправе). У вези са реализацијом пројекта „Успостављање адресног регистра и унапређење
регистра просторних јединица“, у току 2021. године закључени су уговори са 98 јединица локалне самоуправе, којима је додељено 166.411.200 динара за набавку адресних табли
за обележавање назива улица и кућних бројева.
Омогућено је повезивање Централног регистра становништва са пријемним органима успостављањем веб сервиса за размену података садржаних у Регистру. Решењем
Министарства утврђена је листа пријемних органа који имају право непосредног преузимања података из Централног регистра становништва. У току 2021. године за седам органа
је омогућен приступ овом регистру; Успостављен је сервис између Регистра матичних књига и система Министарства унутрашњих послова за електронско додељивање ЈМБГ; У
оквиру реализације Споразума о разумевању из 2019. године, између Министарства, Заштитника грађана и Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице –
Представништво у Србији, одржана су четири округла стола путем zoom платформе на којима је учествовало преко 350 учесника - здравствених радника из породилишта који
раде на пријави рођења детета, матичара, полицијских службеника, службеника центара за социјални рад, службеника који раде на пословима пружања бесплатне правне помоћи
и повереника за избеглице, који су упознати са Инструкцијом за поступање у случајевима рођења детета чији родитељи немају лична документа, ради омогућавања остваривања
права на упис у матичну књигу рођених;
У Регистру матичних књига омогућен је пријем електронске потврде о смрти као електронског документа на основу које матичари врше упис у матичну књигу умрлих.
Достављене су све потребне инструкције органима који обављају поверене послове вођењa матичних књига, а у вези уписом јединственог матичног броја и правилним поступањем
у вођењу првостепеног управног поступка у области матичних књига; омогућен приступ Регистру матичних књига за 168 овлашћених лица у 91 дипломатско-конзуларном
представништву у иностранству; поводом пројекта еЗУП за 7 државних органа, 1 установу у 44 јединице локалне самоуправе омогућен је трајни и непрекидан приступ веб сервисима матичних
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књига за потребе вођења поступака из надлежности тих органа. На интернет презентацији Министарства, у циљу повећања транспарентности бирачког списка, почев од 23. октобра
2021. године, на свака три месеца објављује се ажуриран број бирача разврстаних по јединицама локалних самоуправа, а по закључењу бирачког списка, омогућен је увид у
податке о именима и презименима бирача по бирачким местима за подручје јединице локалне самоуправе. Основана је Радна група за анализу података у Јединственом бирачком
списку која је одржала три састанка и вршила анализе извештаја статистичких података из бирачког списка ради предузимања даљих корака у ажурирању података и спровођењу
надзора над бирачким списком. Поводом расписаних локалних избора за град Зајечар и општине Косјерић и Прешево, као и општине Неготин и Мионица, донето је укупно 170
решења о променама у јединственом бирачком списку, припремљена Решења о закључењу из система Јединствени бирачки списак, формирани изводи и обавештења за бирачка
места, штампани изводи и послата обавештења за достављање грађанима. Ради унапређења стања у области политичког организовања, политичке странке уписане у Регистар,
обавештене су о обавезама у поступању сходно одредбама Закона о родној равноправности, извршена је анализа података уписаних у Регистар политичких странака и дате
инструкције за политичке странке у вези ажурирања података. У пословима вођења Регистра политичких странака спроведени су поступци у вези са пријавама за промене.
Министарство је учествовало у раду два састанка Заједничког консултативног одбора Комитета региона Европске уније и Републике Србије. Прикупљени су и обједињени прилози за
припрему састанка Посебне групе за реформу јавне управе, који је одржан 1. фебруара 2022. године. Током целе године вршена је координација прикупљања података за припрему
СИГМА Извештаја о напретку у спровођењу свих 6 принципа реформе јавне управе и њихов унос путем платформе PAR.Is, као и организација састанка представника свих националних
институција са СИГМА експертима у циљу пружања додатних појашњења и достављања допуне верификационих докумената. У сарадњи са СИГМА, организовано је представљање
Извештaја о напретку 21. децембра 2021. године. Министарство је узело активно учешће и у раду преговарачких група од којих истичемо преговарачка поглавља: 2, 10, 19, 22, 23, 24 и 32.. као
и у раду Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање Европске уније и Србије, Пододбора за правду, слободу и безбедност, Пододбора за економска и финансијска питања
и статистику, Пододбора за истраживање, иновације, информационо друштво и социјалну политику, Пододбора за транспорт, енергетику, заштиту животне средине, климатске промене и
регионални развој и припремило информације за Годишњи извештај о напретку Републике Србије, и извештај о спровођењу Националног програма за усклађивање са правним тековинама
ЕУ. Реализоване су активности из Акционог плана за спровођење Административног споразума у области реформе јавне управе, управљања људским ресурсима и стручног усавршавања у
јавној управи за период од 2020. до 2021. године између Министарства и Министарства за трансформацију и јавну управу Републике Француске. Извршен је одабир новог француског експерта
за реформу јавне управе уз консултације са свим релевантним државним органима. Одржано је неколико састанака са представницима Министарства управе и локалне самоуправе Републике
Српске (МУЛС), у циљу реализације Акционог плана за спровођење Меморандума о сарадњи. У области мултилатералне сарадње, настављена је сарадња са Саветом Европе, са Механизмом
Кина-ЦИЕЗ, Агендом УН о одрживом развоју до 2030, Међународном организацијом Франкофоније и праћењем примене Индивидуалног акционог плана партнерства (IPAP) између
Републике Србије и НАТО.Управни инспекторат је у поступку вршењу послова и реализације Програма рада за 2021. годину, из законом утврђених надлежности управне
инспекције извршио укупно 1485 инспекцијских надзора који су по врсти надзора били редовни (716), контролни (577) и ванредни (192). Записницима о инспекцијском надзору,
надзираним органима предложено је извршење укупно 1460 мера за отклањање утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду. У поступку спровођења
инспекцијског надзора управни инспектори поднели су надлежним судовима осам захтева за покретање прекршајног поступка против одговорних лица у надзираним органима.
На основу Закона о управној инспекцији, због ризика погрешне примене и непоштовања одредби закона и других прописа, предузимане су и превентивне мере тако да је у циљу
спречавања наступања штетних последица надзираним органима упућено 70 указивања и седам упозорења. Поступано је по 1480 представки грађана и правних лица и подносиоци
представки обавештени су о исходу поступања.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред
бр.
1.

2.

Назив акта

Опис

Статус

I
Закон о изменама и допунама
Закона о печату државних и
других органа

II
Овим законом је уређена
намена, садржина, изглед и
употреба квалификованог
електронског печата, када у
вршењу послова из свог
делокруга државни и други
органи размењују
документарни материјал, који
је припремљен или настаје у
раду ових органа
електронским путем. Између
осталог, прописано је да се
захтев за прибављање
сагласности на садржину и
изглед печата подноси путем
услуге електронске управе на
порталу е Управа, у складу са
законом којим се уређује
електронска управа.

III
Народна
Скупштина
усвојила

Закон о изменама и допунама
Закона о слободном приступу
информацијама од јавног
значаја

Овим изменама и допунама
проширен је списак органа
власти који су обавезни да
поступају по закону,
унапређена је
транспарентност и контрола
рада органа државне управе и
других субјеката управно инспекцијског надзора, због
повреде права на приступ
информацијама од јавног
значаја уз поштовање начела
независности контролног
органа; Прописана је обавеза
органа који су обвезници
овога закона, да проактивно

Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
49/21
14. мај

105/21
8. новембар

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

V
/

VI
Да

Јавна
расправа
ЈК или
ЈР
VII
ЈP

АП за реформу
јавне управе за
период
2021-2025;
Ревидирани
АП за
Поглавље 23
НПАА

Да

ЈР

Образложење
VIII
/

/
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3.

Закон о заштитнику грађана

4.

Закон о референдуму и
народној иницијативи

5.
Закон о изменама и допунама
Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе

6.

Закон о изменама Закона о
референдуму и народној
иницијативи

објављују информације од
јавног значаја кроз
информатор о раду, као и
свеобухватно побољшан
поступак у вези са приступом
информацијама. Унапређен је
положај и независност
институције Повереника за
приступ информацијама од
јавног значаја.
Новим законом унапређења је
независности и ефикасности
рада Заштитника грађана,
нарочито у обављању послова
Националног механизма за
превенцију тортуре.
Законом се омогућава да
грађани ефикасно остварују
своје право на непосредно
учешће у власти путем
референдума и народне
иницијативе, а уводи се и
могућност електронске
народне иницијативе
Унапређен је законски оквир
службеничког система
заснованог на заслугама,
увођењем система
компетенција у органе АП и
ЈЛС, који представља даљу
реформу јавне управе у
области управљања људским
ресурсима у циљу
успостављања усклађеног
јавно службеничког система и
обезбеђивања уједначеног
положаја запослених на
државном и локалном нивоу.
Законом се додатно
унапређује положај субјеката
који учествују у непосредном
иницирању и одлучивању на
референдуму а пре свега
грађана који изражавају

Народна
скупштина
усвојила

Народна
скупштина
усвојила

105/21
8. новембар

Ревидирани
АП за
Поглавље 23

Да

ЈК и ЈР

/

ЈР

111/21
25. новембар
/

Да

Да

Народна
скупштина
усвојила

114/21
30. новембар

/

Народна
скупштина
усвојила

119/21
10.децембар

/

Не

/

ЈР

/

/

Како је основни закон
планиран за 2021.
годину, није планирана
измена јер су се разлози
за измену стекли након
његовог доношења
842

заинтересованост или су
њихови интереси уско
повезани са исходом
референдума.
7.

8.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о
територијалној организацији
Републике Србије

Законом се прецизније
утврђује која насељена места
и катастарске општине улазе у
састав територије одређене
јединице локалне самоуправе

Закон о изменама Закона о
систему плата запослених у
јавном сектору

Одложен је рок за почетак
примене системског закона о
платама, као и рокови за
усаглашавање посебних
закона о платама са
системским законом.

/

/

/

Дa
/

Народна
скупштина
усвојила

123/21
15. децембар

/

Дa

ЈР

Није реализовано јер
се приступило поновној
изради Нацрта закона о
референдуму и народној
иницијативи.
Предложеним изменама
утврђен је нов рок за
почетак примене Закона
о систему плата
запослених у јавном
сектору (1. јануар 2025.
године). Наведена
измена условљена је,
пре свега, сложеном
епидемиолошком
ситуацијом изазваном
пандемијом вируса
Covid-19 на
територији Републике
Србије у протекле две
године. Такође,
свеобухватност и
комплексност реформе
система плата, која треба
да обухвати више од
400.000 запослених у
јавном сектору захтева
постојање поузданих
података на основу којих
ће моћи да се спроведу
све потребне анализе
финансијских и
фискалних ефеката.
Успостављање
јединственог и
централизованог система
обрачуна плата планира
се фазно до почетка
2024. године. Из
843

наведених разлога није
реално очекивати да се
са имплементацијом
реформе система плата
почне пре 2025. године.
за када се процењује да
ће бити испуњени сви
потребни услови како би
могло да се почне са
имплементацијом уз
најмање поремећаје у
систему.
9.

Закон о изменама Закона о
запосленима у јавним службама

Доношење овог закона било је
неопходно због усклађивања
са изменама закона којим се
уређује систем плата
запослених у јавном сектору.

Народна
скупштина
усвојила

123/21
15. децембар

/

Дa

10.

Закон о изменама Закона о
платама службеника и
намештеника у органима
аутономне покрајине и
јединице локалне самоуправе

Одложен је рок за примену
закона, у складу са изменама
Закона о систему плата
запослених у јавном сектору

Народна
скупштина
усвојила

123/21
15. децембaр

/

Дa

11.

Закона о изменама Закона о
платама запослених у јавним
агенцијама и другим
организацијама које је основала
Република Србија, аутономна
покрајина или јединица
локалне самоуправе

Одложен је рок за примену
закона, у складу са изменама
Закона о систему плата
запослених у јавном сектору

Народна
скупштина
усвојила

123/21
15. децембaр

/

Дa

12.

Закон о изменама и допунама
Закона о државним
службеницима

Усклађивање са реформом
система плата, прописима
везаним за систем плата
запослених у државним
органима и информационим
системом за управљање
људским ресурсима.

/

/

Да

ЈР

ЈР

ЈР

Одложен је рок за
примену закона, у
складу са изменама
Закона о систему плата
запослених у јавном
сектору
Доношење овог закона
било је неопходно због
усклађивања са
изменама закона којим
се уређује систем плата
запослених у јавном
сектору.
Доношење овог закона
било је неопходно због
усклађивања са
изменама закона којим
се уређује систем плата
запослених у јавном
сектору.

/

Доношење овог закона
није реализовано јер је
реформа система плата
за запослене у државним
органима одложена до
2025. године. Такође, у
току је спровођење
активности у циљу
финализације
успостављања
844

Информационог
система, односно
функционално
тестирање пуне
оперативности система,
како би се након тога
нормативно уредила
садржина јединственог
Информационог система
за управљања људским
ресурсима у државним
органима и
органима АП и ЈЛС.

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред
бр.
1.

Назив акта
I
Стратегија реформе јавне
управе за период 2021 –2030.
године са Акционим планом за
период 2021-2025. године

Правни основ
II
Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, број
30/18)

Опис
III
Стратегија реформе јавне
управе је кровни документ и
обухвата три акциона плана у
области Управљања људским
ресурсима, Пружања услуга,
Одговорности и
транспарентности и три
програма у области
Планирања и координације
јавних политика, Управљања
јавним финансијама и
Реформе система локалне
самоуправе. На основу ове
стратегије, Влада Републике
Србије планира стратешки
развој области реформе јавне
управе у Републици Србији за
десетогодишњи период са
акционим планом за првих
пет година спровођења и

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
42/21
27. април

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

V
/

VI
Да

Образложење
VII
Стратегија реформе
јавне управе за
период 2021 – 2030.
године са Акционим
планом за период
2021-2025. године

845

повлачи бесповратна средства
од Европске уније. Само
постојање стратешког оквира
представља предуслов
преговарачког кластера.
2.

Програм реформe система локалне
самоуправе у Републици Србији
за период од 2021. до 2025. године

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, број
30/18)

Програм за реформу система
локалне самоуправе у
Републици Србији са
Акционим планом за период
2021-2023. године,
представља први стратешки
документ који на целовит и
свеобухватан начин утврђује
реформу система локалне
самоуправе. Програм за
реформу система локалне
самоуправе је препознат у
оквиру мере 1.2 Акционог
плана за спровођење
Стратегије реформе јавне
управе у периоду 2018-2020.
Визија и циљ израде
Програма усмерен je на
будуће системске реформе у
циљу јачања локалних
самоуправа у Републици
Србији и обухвата активности
у области реформе локалне
самоуправе,
децентрализације,
унапређење живота грађана,
уз пуно поштовање свих
њихових права и значајно
унапређење квалитета,
партиципације и веће учешће
грађана, доступности и
ефикасности пружања јавних
услуга, обезбеђивање бољег
планирања на локалном
нивоу, разматрање основа за
унапређење изборног
система, као и бољег
коришћења људских и
финансијских ресурса.

73/21
22. јул

/

Да

Програм реформe
система локалне
самоуправе у
Републици Србији за
период од 2021. до
2025. године

846

3.

Уредба о условима и начину
заједничког извршавања
поверених послова

4.

Уредба о начелима за унутрашње
уређење и систематизацију радних
места у министарствима,
посебним организацијама и
службама владе

5.

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о коефицијентима за обрачун
и исплату плата запослених у јавним
службама

Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12Одлука УС, 72/12,
74/12 - исправка УС,
7/14 - УС, 44/14 и
30/18 - др. закон) и
члан 75. став 7.
Закона о државној
управи („Службени
гласник РС”, број
79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 30/18 - др.
закон и 47/18) и
Члан 43. Закона о
државној управи
(„Службени гласник
РС”, бр. 9/05, 101/07,
95/10, 99/14, 30/18 др. закон, 47/18.

Уредбом се омогућава
закључивање споразума о
заједничком извршавању
поверених послова, на који
сагласност даје Влада, у
поступку и са садржином која
је предвиђен законом и
уредбом, а реализација ове
уредбе знатно ће допринети и
ефикаснијем и квалитетнијем
обављању поверених послова
од стране одређених јединица
локалне самоуправе, као и
уштеде буџетских средстава,
које ће омогућити бољу
организацију извршавања
послова.
Увођење унутрашњих
јединица за планска
документа и подршку
управљања.

Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,

Доношење Уредбе о изменама
и допунама Уредбе о
коефицијентима за обрачун и
исплату плата запослених у
јавним службама имало је за

19/21
март

5.

/

24/21
19. март

/

19/21
5. март

/

Да

/

Не

Нe

Влада Републике
Србије обавезала се
да спроведе низ
реформских мера
усмерених на
унапређење
одговорности
руководилаца и
запослених у јавном
сектору, управљање
јавним средствима у
складу са
принципима интерне
финансијске
контроле кроз
обављање
појединачних
послова који се
односе на планска
документа и
финансијско
управљање и
контролу.
На наведени начин
отклоњене су
недоумице у
примени,
прецизирањем да
847

65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 –
др.закон) и 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, 99/11 –
др. закон, 10/13,
55/13, 99/14, 21/16 –
др.закон и 113/17) и

циљ прецизирање и
отклањање недоумица у
примени постојећег решења
из тачке 1. подтачке 4), као и
тачке 2. подтачке 3) Уредбе,
према коме је запосленом у
школи за децу ометену у
развоју и наставнику одељења
за децу ометену у развоју при
редовној основној школи и
наставнику одељења за децу
ометену у развоју при
редовној средњој школи
предвиђено увећање
коефицијента за обрачун и
исплату плате за 10%.

право на увећање
коефицијента за 10%
припада само
запосленим
наставницима у
одељењима основних
и средњих школа
која су формирана за
ученике са сметњама
у развоју у којима
сви ученици стичу
образовање по
индивидуалним
образовним
плановима (ИОП1 и
ИОП2).

6.

Уредба о допуни Уредбе о
канцеларијском пословању органа
државне управе

Члана 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон) и члан 85.
Закона о државној
управи („Службени
гласник РС“, бр.
79/05,101/07,95/10,99/
14,30/18 и 47/18) и

Уредбом о допуни Уредбе о
канцеларијском пословању
органа државне управе
("Службени гласник РС", број
32/2021) одложена је примена
одредаба чл. 1–21. и чл. 23–
25. Уредбе о канцеларијском
пословању органа државне
управе („Службени гласник
РС”, број 21/20) до 1.
фебруара 2022. године (види
члан 26. Уредбе и члан 1.
Уредбе - 32/2021-9).

32/21 2.април

/

Нe

7.

Уредба о изменама и допуни
Уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата
запослених у јавним службама

Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,

Изменама и допунама Уредбе
о коефицијентима за обрачун
и исплату плата запослених у
јавним службама извршено је
повећање додатних
коефицијената за лекаре у
лекарским комисијама

48/ 21
13.мај

/

Нe

Уредба о
канцеларијском
пословању је
измењена из разлога
што су појачане
активности
Канцеларије за
информационе
технологије и
електронску управу,
због спровођења
мера заштите
становништва од
заразних болести
вирусом КОВИД-19,
што је проузроковало
одлагање израде
софтверског решења
које је предвиђено
овим прописом.
Корекциојом
додатних
коефицијената
постиже се
правичније
вредновање рада
лекара чланова
848

44/14 и 30/18 –
др.закон) и 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, 99/11 –
др. закон, 10/13,
55/13, 99/14, 21/16 –
др.закон и 113/17) и

8.

Уредба о допуни Уредбе о
разврставању радних места и
мерилима за опис радних места
државних службеника

Члан 42. став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон) и члан 44. став
1. Закона о државним
службеницима
(„Службени гласник
РС“, бр. 79/05, 81/05 исправка, 83/05 исправка, 64/07, 67/07
- исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 94/17,
95/18 и 157/20).

Републичког фонда за
здравствено осигурање и за
лекаре вештаке у
Републичком фонду за
пензијско и инвалидско
осигурање, што представља
повећање основне плате
лекара запослених у
лекарским комисијама
Републичког фонда за
здравствено осигурање и
повећање основне нето плате
лекара вештака запослених у
Републичком фонду за
пензијско и инвалидско
осигурање, у висини до 20%.
Изменом Уредбе изузета су
од ограничења % за највиша
звања (самосталних и виших
саветника) за радна места
државних службеника у
Министарству финансија и
Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде
(Управи за аграрна плаћања),
који раде на пословима који
су везани за уговарање и
финансирање програма из
средстава ЕУ, управљања
средствима ЕУ и сузбијање
неправилности и превара у
поступању са финансијским
средствима ЕУ. На овај начин
је препознатo да због
сложености наведених
послова, исти не треба да
подлежу ограничењима из
Уредбе.

лекарских комисија и
лекара вештака и
спречава даљи одлив
запослених на овим
пословима, у мери
која може угрозити
несметано
спровођење закона из
прописа области
обавезног
здравственог
осигурања и
пензијског и
инвалидског
осигурања.
56/21

4.
јун

/

Нe

Допуна Уредбе о
разврставању радних
места и мерилима за
опис радних места
државних
службеника била је
неопходна из разлога
задржавања кадрова,
односно запослених
који раде на
пословима који су
везани за уговарање
и финансирање
програма из
средстава ЕУ,
управљања
средствима ЕУ и
сузбијање
неправилности и
превара у поступању
са финансијским
средствима ЕУ,
изузимањем од
ограничења
највиших звања.
Изузимање
ограничења % за
највиша звања
(самосталних и
849

9.

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима

Члана 42. став 1.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 ‒ др.
закон) и Члан 61. став
4. и члан 75. став 4.
Закона о државним
службеницима
(„Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 81/05 –
исправка, 83/05 –
исправка, 64/07, 67/07
– исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 94/17,
95/18 и 157/20) и

10.

Уредба о измени Уредбе о накнади
трошкова и отпремнини државних
службеника и намештеника

Члан 42. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14
– УС, 44/14 и 30/18 –
др.закон) и члан 37.
став 2. и члан 38. став
3. Закона о платама
државних службеника
и
намештеника
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 63/06 –
исправка, 115/06 –
исправка,
101/07,
99/10, 108/13, 99/14 и
95/18) и

Унапређено је спровођење
конкурсних поступака у
државним органима у делу у
којем су уочени одређени
недостаци, односно у којем је
могуће остварити одређена
побољшања како би
конкурсна процедура била
већи гарант ефикасности и
квалитета попуњавања радних
места у државним органима.
Уређена је могућност
коришћења електронских
средстава комуникације у
раду конкурсне комисије у
току спровођења изборног
поступка, као и промењен је
образац пријаве на конкурс у
циљу отклањања нејасноћа
које су у претходном периоду
изазивале одбацивање
пријава.
На
основу
иницијативе
Министарства
спољних
послова извршена је измена
члана 42. Уредбе за потребе
прецизнијег
уређивања
накнаде превоза који су
потребни да би државни
службеник или намештеник
дошао са члановима своје
породице
на
одмор
у
Републику
Србију
после
најмање 12 месеци рада у
држави с тешким климатским
условима, односно географски
удаљеној држави, као и
трошкови њиховог повратка,
предвиђа се остваривање овог
права после најмање 12

67/21
2. јул

/

Дa

74/21
23. јул

/

Нe

виших саветника)
представља једну од
мера за задржавање
кадрова у овим
областима.
/

Изменом
Уредбе,
унапређује
се
положај запослених у
дипломатско
конзуларним
представништвима у
географски
удаљеним земљама
што се позитивно
одражава
и
на
функционисање
Министарства
спољних послова и
дипломатскоконзуларних
представништава
Републике Србије у
иностранству
и
850

месеци рада у држави са листе,
уместо до сада предвиђених
најмање 18 месеци. Наведеном
изменом утврђује се списак
држава са тешким климатским
условима
и
географски
удаљеним државама.

11.

Уредба о Каталогу радних места у
јавним службама и другим
организацијама у јавном сектору и
радних места намештеника у
државним органима, органима
аутономне покрајине и јединицама
локалне самоуправе

Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 –
др.закон) и члан 10.
Закона о систему
плата запослених у
јавном сектору
(„Службени гласник
РС“ бр. 18/16, 118/16,
113/17, 95/18, 86/19,
157/20 и 123/21) и

12.

Уредба о коефицијентима за
обрачун и исплату плата
запослених на радним местима у
јавним службама (АП)

Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 74/12 – УС
исправка, 7/14 - УС,
44/14, 30/18 – др.
закон) и Члан 110.

Овом Уредбом утврђују се
радна места и њихови општи /
типични описи и захтеви за
њихово обављање код
директних и индиректних
корисника јавних средстава у
државним органима,
органима аутономне
покрајине и јединицама
локалне самоуправе;
унапредиће се приказ
постојећих радних места:
типичних описа послова који
се обављају на тим радним
местима и услови који се
односе на захтевано
образовање и додатна знања /
испите / радно искуство
потребне за обављање
послова на тим радним
местима
Овом уредбом сврставају се
радна места у платне групе и
платне разреде и утврђују се
почетни коефицијенти радних
места у здравству, у култури
и информисању, у
организацијама обавезног
социјалног осигурања, у
просвети, у социјалној
заштити, у спорту, у туризму,

попуну ових радних
места.
Називи
страних држава у
истом члану Уредбе
усклађени
са
званичним пуним и
скраћеним називима
страних држава на
српском и енглеском
језику.

/

/

Дa

Предлог уредбе није
упућен Влади ради
усвајања због
одлагања примене
Закона о систему
плата запослених у
јавном сектору за 1.
јануар 2025. године.
Обављена су два
круга консултација у
периоду од 3. августа
до 10. септембра
2021. године и од 30.
децембра 2021.
године до 21. јануара
2022. године

/

/

Да

Предлог уредбе није
упућен Влади ради
усвајања због
одлагања примене
Закона о систему
плата запослених у
јавном сектору и
Закона о
запосленима у
јавним службама за
851

13.

Уредба о накнади трошкова
запослених, изабраних и
постављених лица у државним
органима, органима аутономне
покрајине и јединицама локалне
самоуправе

став 3. Закона о
запосленима у јавним
службама („Службени
гласник РС“ бр.
113/17, 95/18, 86/19,
157/20 и 123/21); члан
13. Закона о систему
плата запослених у
јавном сектору
(„Службени гласник
РС“ бр.18/16, 108/16,
113/1, 95/18, 86/19,
157/20 и 123/21)

као и радних места у другим
јавним службама које је
основала Република Србија,
аутономна покрајина и
јединица локалне самоуправе,
а које су директни или
индиректни корисници буџета
у складу са прописима о буџ
етском систему.

Члан 42. став 1.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05испр, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – Одлука
УС,
72/12,
7/14Одлука
УС,44/14,
30/18-др.закон), члан
37. и 38. Закона о
платама
државних
службеника
и
намештеника
(„Службени гласник
РС“ бр. 62/06, 63/06исправка,
115/06исправка,
101/07,
99/10, 108/13, 99/14,
95/18 и 14/22) и члан
29. став 1. и члан 30.
став 1. Закона о
платама службеника и
намештеника
у
органима аутономне
покрајине и јединице
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“ бр. 113/17, 95/18,
86/19,
157/20
и
123/21).

Доношење ове уредбе је
реализација законске обавезе
за ближе регулисање накнаде
трошкова државних
службеника, службеника и
намештеника у органима
аутономне покрајине и
јединице локалне самоуправе,
као и за изабрана и
постављена лица у државним
органима.

1. јануар 2025.
године.

/

/

Дa

Предлог уредбе није
упућен Влади ради
усвајања због
одлагања примене
Закона о систему
плата запослених у
јавном сектору и
Закона о
запосленима у
јавним службама за
1. јануар 2025.
године.

852

14.

Уредба којом се ближе уређује
садржина и начин вођења
информационог система за
управљање људским ресурсима и
обезбеђивање података потребних
за упис у информациони систем за
управљње људским ресурсима

15.

Уредба о накнади трошкова
запосленима у јавним службама

16.

Уредба о јединственом управном
месту

Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 ‒ др.
закон) и члан 160.
став 5. Закона о
државним
службеницима
(„Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 81/05 –
исправка, 83/05 –
исправка, 64/07, 67/07
– исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 94/17,
95/18 и 157/20) и
Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05испр, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – Одлука
УС, 72/12, 7/14Одлука УС, 44/14,
30/18-др.закон) Члан
130. Закона о
запосленима у јавним
службама („Службени
гласник РС“ бр.
113/17, 95/18, 86/19) и
Члан 32. став 1.
Закона о систему
плата запослених у
јавном сектору
(„Службени гласник
РС“ бр.18/16, 108/16,
113/17, 95/18 и 86/19)
Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,

Подзаконским актом ће се
ближе уредити садржина и
начин вођења
Информационог система за
управљање људским
ресурсима и обезбеђивање
података потребних за упис у
Информациони систем за
управљање људским
ресурсима која служи
управљању кадровима и
другим потребама у области
радних односа.

/

/

Дa

Предлог уредбе није
упућен Влади ради
усвајања из разлога
што није
успостављена пуна
операбилност
информационог
система за
управљање људским
ресурсима.

Доношење ове уредбе је
реализација законске обавезе
ради ближег уређивања
накнаде трошкова
запосленима у јавним
службама, насталих у вези са
њиховим радом. Уредбом се
уређује накнада трошкова
службених путовања у земљи
и иностранству, трошкова
рада и боравка на терену,
трошкова привременог и
трајног премештаја у друго
место рада и трошкова
одвојеног живота од
породице, док су питања
накнаде трошкова за долазак
и одлазак са рада и
отпремнине уређене законом.

/

/

Дa

Предлог уредбе није
упућен Влади ради
усвајања због
одлагања примене
Закона о систему
плата запослених у
јавном сектору за 1.
јануар 2022. године.

Влада прописује ближе
услове, критеријуме и мерила
који се примењују у поступку
одређивања јединственог
управног места, као и начин

/

/

Да

Рок за усвајање
Уредбе померен је
Стратегијом РЈУ на
4. квартал 2022.
године. У 2021.
853

17.

Одлука о измени Одлуке о
образовању Савета за стручно
усавршавање запослених у
јединицама локалне самоуправе

65/08, 16/11, 68/12Одлука УС, 72/12,
74/12 - исправка УС,
7/14 - УС, 44/14 и
30/18 - др. закон) и
члан 42. став 6.
Закона о општем
управном поступку
(„Службени гласник
РС“, бр.18/16 и 95/18 аутентично
тумачење).
Члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 74/12 –
исправка УС, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон) и члан 117.
и члан 118. став 1.
Закона о запосленимa
у аутономним
покрајинама и
јединицама локалне
самоуправе
(„Службени гласник
РС”, бр. 21/16, 113/17,
113/17 – др. закон и
95/18) и

сарадње надлежних органа у
вези са поступањем и
обављањем послова на
јединственом управном
месту.

Влада именује председника и
седам чланова Савета за
стручно усавршавање
запослених у јединицама
локалне самоуправе на
период од пет година.
Председника и три члана
предлаже министарство
надлежно за локалну
самоуправу, а четири члана
предлаже Стална
конференција градова и
општина, од којих најмање
два члана морају бити
представници јединица
локалне самоуправе.

години, формирана је
Радна група и
започет је рад на
припреми Нацрта
уредбе.

5/21
21. јануар

Не

Доношење Одлуке о
измени Одлуке о
образовању Савета за
стручно
усавршавање
запослених у
јединицама локалне
самоуправе није
предвиђено Планом
рада Владе за 2021.
годину.
Међутим, будући да
је председнику
Савета за стручно
усавршавање
запослених у
јединицама локалне
самоуправе, односно
члановима Савета
престала дужност
због које су
предложени и
именовани у Савет за
стручно
усавршавање
запослених у
јединицама локалне
самоуправе ради
обезбеђивања услова
за даљи рад Савета,
неопходно је било да
се донесе ова
Одлука.
854

18.

Одлука о образовању Савета за
реформу јавне управе

19.

Одлука о измени Одлуке о
образовању Савета за стручно
усавршавање запослених у
јединицама локалне самоуправе

20.

Одлука о оснивању Савета за
стручно усавршавање запослених
у јединицама локалне самоуправе

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, 72/12, 7/14 – УС и
44/14)

Члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 74/12 –
исправка УС, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон) и члан 117.
и члан 118. став 1.
Закона о запосленимa
у аутономним
покрајинама и
јединицама локалне
самоуправе
(„Службени гласник
РС”, бр. 21/16, 113/17,
113/17 – др. закон и
95/18) и
Члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 74/12 –
исправка УС, 7/14 –

Стратегија реформе јавне
управеу Републици Србији за
период 2021-2030. године
(„Службени гласник РС“ број
42/2021) предвиђа да у
области координације,
управљања и праћења
примене наведене стратегије,
Савет за реформу јавне
управе, као централно
стратешко тело Владе за
реформу јавне управе,
представља политички ниво
јединствен за све документе
јавних политика ниже у
хијерархији у области
реформе јавне управе
Влада именује председника и
седам чланова Савета за
стручно усавршавање
запослених у јединицама
локалне самоуправе на
период од пет година.
Председника и три члана
предлаже министарство
надлежно за локалну
самоуправу, а четири члана
предлаже Стална
конференција градова и
општина, од којих најмање
два члана морају бити
представници јединица
локалне самоуправе.

Влада именује председника и
седам чланова Савета за
стручно усавршавање
запослених у јединицама
локалне самоуправе на
период од пет година.
Председника и три члана
предлаже министарство

56/21
4. јун

/

Дa

/

83/21
27. август

/

Нe

Будући да је члану
Савета за стручно
усавршавање
запослених у
јединицама локалне
самоуправе престала
дужност због које је
предложен и
именован у Савет за
стручно
усавршавање
запослених у
јединицама локалне
самоуправе ради
обезбеђивања услова
за несметан рад
Савета, неопходно је
било да се донесе
Одлука о измени
Одлуке

120/21
10.
децембар

/

Дa
/
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21.

Закључак 05 Број: 401-1233/2021
од 11. фебруара 2021.године

22.

Закључак 05 Број: 337-9660/2021
од 21. октобра 2021.године

УС, 44/14 и 30/18 – и
др. закон) и члан 117.
и члан 118. став 1.
Закона о запосленимa
у аутономним
покрајинама и
јединицама локалне
самоуправе
(„Службени гласник
РС”, бр. 21/16, 113/17,
113/17 – др. закон и
95/18)
Члан 33. Закона о
објављивању закона и
других прописа и
аката ( „Службени
гласник РС“, број
45/13 ) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 74/12 исправка УС, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)

надлежно за локалну
самоуправу, а четири члана
предлаже Стална
конференција градова и
општина, од којих најмање
два члана морају бити
представници јединица
локалне самоуправе.

Члан 43. ст. 3. Закона
о Влади (,,Службени
гласник РС’’, бр.
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон) и члана 19.
Закона о закључивању
и извршавању
међународних уговора
(,,Службени гласник
РС’’, бр. 32/13) и

Разменa добре праксе и
проширења сарадње измећу
Министарства државне
управе и локалне самоуправе
Републике Србије и
Националне агенције за
информационо друштво
Републике Кореје у циљу
промовисања сарадње и
размене искустава у области
информационокомуникационих технологија

Усваја се Програм о
распореду и коришћењу
средстава субвенција за јавно
предузеће „Службени
гласник” за 2021. годину

/

/

/

Да

/

/

Нe

Имајући у виду
остварене ефекте
Српско-корејског
информатичко
приступног центра у
оквиру
Министарства
државне управе и
локалне самоуправе
као и резултате
вишегодишње
посвећености јачању
добре сарадње са
Републиком Корејом
у области
електронске управе,
Република Србија
856

добила је у току
2021. године
одобрење за
успостављање још
једног
информатичкоприступног центра у
граду Нишу. Овим
Меморандумом
створен је неопходан
правни основ за
проширење сарадње
између
Министарства
државне управе и
локалне самоуправе
Републике Србије и
Националне агенције
за информационо
друштво Републике
Кореје
23.

Закључак 05 Број 021-9791/2021
од 27. октобра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 74/12 исправка УС, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 - др.
закон) и члан 21. став
2. Закона о управној
инспекцији
(„Службени гласник
РС”, број 87/11)

Закључак о усвајању
Годишњег програма рада
управне инспекције –
Управног инспектората за
2022. годину.

/

/

Дa

/
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ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Референтни
документ/НПАА

Број „Службеног
гласника РС”,
датум

По плану
(Да/Не)

Назив акта

Правни основ

I
Правилник о начину и критеријумима
расподеле средстава за финансирање
програма подршке развоју и
функционисању система локалне
самоуправе

II
Закон о играма на срећу
(„Службени гласник РС”, број
18/20) члан 5. став 3. тачка 5

2.

Правилник о шифарнику радних места у
јавном сектору

Члан 26. став 3. Законa о
Централном регистру
обавезног социјалног
осигурања („Службени
гласник РС”, бр. 95/18 и
91/19).

/

/

Да

3.

Упутство о допунама Упутства за
спровођење Закона о јединственом
бирачком списку

Закон о јединственом
бирачком списку („Службени
гласник РС”, бр. 104/09 и
99/11) члан 3. став 2, члан 8.
став 2. и члан 14. став 2.

/

40/21
22. април

Нe

4.

Упутство о изменама о допунама
Упутства за спровођење Закона о
јединственом бирачком списку

90/21
17. новембар

Нe

Ред.
бр.
1.

Чл. 3, 8, 11. и 14. Закона о
јединственом бирачком списку
(„Службени гласник РС”, бр.
104/09 и 99/11)

III
/

/

IV
101/21
27. октобар

V
Не

Образложење
VI
У циљу унапређења
поступка расподеле
средстава за финансирање
програма подршке развоју и
функционисању система
локалне самоуправе.
Правилник није донет због
одлагања примене Закона о
систему плата запослених у
јавном сектору за 1. јануар
2025. године. У припреми
је Предлог правилника који
се усаглашава са
припремљеним Предлогом
Уредбе о допунама Уредбе
о каталогу радних места у
јавним службама и другим
организацијама у јавном
сектору.
У циљу унапређења
доступности и тачности
података из јединственог
бирачког списка, као и
унапређења заштите
података о личности
потребно је да се
ближе пропише начин
излагања бирачког списка
грађанима и јавности и
начин увида у бирачки
списак.
Додатно се прецизирају
допуне које су прописане
одредбама Упутства за
спровођење
Закона
о
јединственом
бирачком
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5.

Правилник о поступку издавања
потврде о смрти и обрасцу потврде о
смрти

Чл. 17. став 4. и 24. став 2.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др. закон) и
члана 86. став 3. Закона о
матичним књигама („Службени
гласник РС”, бр. 20/09, 145/14 и
47/18)

6.

Правилник о условима, мерама и
Члан 12. ст. 4. Закон о
начину издавања дозвола за изношење електронској управи
података и електронских докумената из („Службени гласник РС“, број
Републике Србије
27/18)

/

31/22
9. март

Да

/

/

Да

списку („Службени гласник
РС“ број 40/21).
Правилник је донет у 2022.
години услед додатног
процеса усаглашавања око
електронског начина
достављања потврде о
смрти. Ради унапређења
заштите података о
личности сужен је сет
података који садржи
потврда о смрти, тако да
нема прекомерне обраде
података од стране
матичара (медицинских и
других података).
Правилник није донет из
разлога што ближе услове,
мере и начин издавања
дозвола за изношење
података и електронских
докумената из Републике
Србије, заједнички
прописују министарство
надлежно за послове
државне управе,
министарство надлежно за
послове правосуђа и орган
надлежан за изношење
тајних података.
Тренутно
је
у
изради анализа коју
спроводи Канцеларија за
информационе
технологије која се односи
на регионални оквир за
слободан проток података,
како
би
се
сагледале кључне препорук
еи
налази
у
циљу усклађивања прописа
и процедура у овој области
са одговарајућим правним
тековинама ЕУ.
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7.

Упутство о изменама и допунама
Члан 8. став 3. и члан 86. став 1.
Упутства о вођењу матичних књига и тач 1)-6) и 12)-13) и став 2.
обрасцима матичних књига
Закона о матичним књигама
(„Службени гласник РС”, бр.
20/09, 145/14 и 47/18)

/

Да

24/22
18. фебруар

Упутство је донето у 2022.
години јер је поступак
доношења био условљен
испуњењем техничких
предуслова за обезбеђење
издавања електронских
извода из матичних књига у
електронском облику, као
електронског документа.

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.
1.

1.ПА 1

Назив
I
Систем јавне управе

Стручно усавршавање и
стручни исшити

Резултат
II
Изградња капацитета и стручно
усавршавање запослених у државним
органима и органима јединица локалне
самоуправе; државни стручни испит и
посебни стручни испити из делокруга
Министарства; Развој и унапређење
система Регистра матичних књига,
Јединственог бирачког списка,
Централног регистра становништва и
Регистра политичких странака;
Уређење и развој система јавне управе.
Реализоване су све активности
планиране у складу са стратешким и
нормативним оквиром, којим је у
складу са највишим стандардима еУправе, обезбеђено ефикасно и
делотворно остваривање права и
обавезе запослених у државним и
другим органима на полагање
стручних испита из делокруга
Министарства, као и приступ праву на
стручно усавршавање запосленима у
јединицама локалне самоуправе који
обављају поверене послове из
надлежности Министарства.
Истовремено, обезбеђени су

Финансирање
шифра извора Износ остварења/
финансирања
извршења
III
01
586.365.456,67 РСД

01

48.228.771,32 РСД

Референтни
документ
IV
/

/

По
плану
(Да/Не)
V
Да

Дa

Образложење
VI
/

/
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1.ПА.2.

Систем матичних књига

1.ПА. 3

Управна инспекција

1.ПА. 4

Уређење и надзор система
јавне управе

2

Систем локалне
самоуправе

неопходни стручни и технички услови
за остваривање надлежности Владиног
Савета за стручно усавршавање
запослених у јединицама локалне
самоуправе, у складу са прописима.
Ефикасно управљање евиденцијама
које воде органи у складу са
прописима из свог делокруга.
Успешно и квалитетно остваривање и
заштита права и правних интереса
грађана
Законит и правилан рад државних
органа и органа јединица локалне
самоуправе, као и других субјеката
надзора утврђених посебним законом

01

55.822.525,60 РСД

/

Дa

01

45.667.681 РСД

/

Дa

Кроз Програм подршке успостављању
јединственог управног места у
јединицама локалне самоуправе и
градским општинама током 2021.
године отворено је пет физичких
јединствених управних места на
локалу тако да грађани Аранђеловца,
Варварина, Земуна, Новог Пазара и
Тополе послове са институцијама
обављају на једном месту.

01

40.000.000 РСД

/

Да

-Израђен и усвојен Програм за
реформу система локалне самоуправе,
-Израђен и усвојен Закон о
референдуму и народној иницијативи,
-Израђен Нацрт Закона о локалним
изборима.

01

1.140.820.488,01
РСД
30.341.625,28 РСД
63.071.609,76 РСД
9.415.800,00 РСД
14.030,33 РСД

/

Дa

175.123.283,66 РСД

/

Дa

11
05
07
15

2.ПА.1

Уређење и надзор у
области локалне
самоуправе

Успостављен бољи систем локалне
самоуправе кроз доношење и примену
прописа.

01

Реализован Закључак о
усвајању Годишњег
програма рада управне
инспекције – Управног
инспектората
за2021.годину
Средства обезбеђена у
оквиру Буџета РС за
подршку отварању
јединственог управног
места у износу од 40
милиона динара
утрошена су у целости.
Укупно је 19
јединствених управних
места у Републици
Србији отворено у
периоду 2019/2021
година
Извор 15 – односи се на
неутрошена средства
донације из претходних
година, односно то су
средства која у
преостала из 2020.
године на
евиденционом
динарском рачуну, а
која су утрошена у
2021. годни.
Током године средства
су умањена у делу
реализације пројекта
Адресни регистар и
861

2.ПА 2

Подршка развоју и
функционисању система
локалне самоуправе

2.ПК.1

Локална самоуправа за 21.
век

Унапређена ефикасност рада јединица
локалне самоуправе у области
кадровских капацитета; модернизације
рада јединица локалне самоуправе у
погледу информатичке и техничке
опремљености; квалитета живота
социјално-угрожених категорија;
заштите животне средине и других
послова који се односе на унапређење
капацитета јединица локалне
самоуправе
-Усвојен је Програм за реформу
система локалне самоуправе у
Републици Србији за период од 2021.
до 2025. године, са Акционим планом
за период 2021-2023;
-Започета је посебна подршка
предвиђена за успостављање
ефикасније унутрашње организације и
успешнијег функционисања
градских/општинских управа,
применом понуђених функционалноорганизационих модела и препорука за
унапређење функционалности, у циљу
подизања квалитета услуга за грађане
и приватни сектор кроз унапређење
ефикасности и ефективности рада у
одабраним ЈЛС кроз доделу првог
циклуса грантова за примену
фукционално-организациоих модела;
-Реализована је подршка кроз ЈЛС за
ефикасније пружање услуга грађанима
и привреди кроз успостављање и
унапређење међуопштинске сарадње у
овиру Фонда за међуопштинску
сарадњу;
-Усвојен Закон о
референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник РСˮ, број 111/21),
односно Закон о изменама закона о
референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник РСˮ, број 119/21).
Обезбеђен континуитет у надоградњи
Аналитичког сервиса ЈЛС: системски и

01

597.988.000,40 РСД

/

Дa

05

63,071,609.76 РСД
14.030,33 РСД

/

Дa

15

унапређење регистра
просторних јединица.
Износ је већи због
промене додељених
апропријација у току
године

Планирана средства
нису утрошена јер је
дошло до застоја у
реализацији пројекта
„Локална самоуправа за
21. век„
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2.ПК 2.

3.

Партнерство за локални
развој

Реформа јавне управе

са новим подацима;
Обезбеђени су предуслови за обуке
крајњих корисника (ЈЛС) за
коришћење Аналитичког сервиса ЈЛС;
-Започето је пружање подршке за
израду плана развоја за три пилот ЈЛС
у складу са Законом о планском
систему Републике Србије.
Током 2021. године Јединица за
имплементацију пројекта
“Партнерство за локални развој“ је
наставила са спровођењем активности
на реализацији 14 инвестиционих
пројеката у исто толико јединица
локалне самоуправе. Поред тога,
потписивањем Споразума о сарадњи
иницирано је спровођење инвестиција
у још 11 јединица локалне самоуправе.
Горе наведено резултирало је
комплетирањем техничке
документације за 14 пројеката, док је
за 5 пројеката израда у току. У току је
такође и припрема набавке преосталих
услуга израде техничке документације.
За реализацију ових активности током
2021. године утрошено је
22.916.890,10 динара. На основу
израђене документације спроведени су
поступци јавних набавки радова који
су резултирали потписаним уговорима
у вредности од преко 1,6 милијарди
динара. До краја 2021. године радови
су отпочели у 3 општине, док се
почетак радова у 9 општина очекује у
фебруару (3) и марту (6) 2022. године.
За реализацију ових уговора током
2021. године утрошено је
63.149.243,18 динара, што у збиру
износи 86.066.133,28 динара за 2021.
годину.
- Унапређени су државни ИТ
приступни центри за грађане;

11

29.650.333,28 РСД
47.000.000,00 РСД

01
9.415.800,00 РСД
07

01

91.087.0007,21 РСД
4.674.583,09 РСД

Финансијски
уговор
„Партнерств
о за локални
развој“
између
Републике
Србије и
Европске
инвестицион
е банке
потписан је
15. априла
2019. године.

Дa

/

Да

/

56
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-Председавање Републике Србије
регионалном међународном
организацијом (РеСПА);
- Усвојено је пет закона који се односе на
систем плата и радно- правни статус;
- У 2021. години донета су
подзаконска акта у области система
радноправног статуса и система плата
запослених у јавном сектору;
3.ПА 1.

Управљање реформом
јавне управе

На нивоу општег циља, показатељи
ефеката Стратегије реформе јавне
управе: Делотворност власти и Балкан
барометар, указују да Република
Србија има континуитет и
стабилност у реформи јавне управе
и јавних финансија упркос свим
изазовима у ситуацији ковид 19
кризе. Омогућено је више
електронских услуга на клик (196),
отворено је 19 физичких јединствених
управних места (енг. one stop shop) где
грађани могу да обаве више послова на
једном месту, раде државни ИТ
приступни центри за грађане
попут https://skipcentar.rs/sr_RS/ У
2021. години СКИП центар проглашен
је за најбољи на свету у конкуренцији
60 сличних центара.

01

37.202.373,94 РСД

/

Дa

/

Према најновијем извештају “eGovernment Benchmark
Report” Србија је забележила
напредак у три од четири области
процене у домену е-управе
(усредсређеност електронских сервиса
на кориснике, транспарентност и
кључни предуслови развоја еуправе). Са просечним скором од
50% Република Србија је у региону
испред Албаније, Румуније,
Републике Северне Македоније и
Црне Горе.
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У оквиру праћења имплементације
активности из Акционог плана за
спровођење међународне иницијативе
Партнерствo за отворену управу (енг.
ОГП) за период од 2020-2022. годинe,
одржана су 3 састанка Посебне
међуминистарске радне групе, на
којима је разматран напредак у
спровођењу активности. Током првих
годину дана спровођења Акционог
плана, од укупно 12 обавеза, у
потпуности су испуњене 2 обавезе
(17%), у знатној мери 3 (25%), у мањој
мери 6 (50%), док у случају једне
обавезе спровођење није започето
(8%). На глобалном самиту ОГП
одржаном у Кореји 2021. године, РС
je, у конкуренцији 18 држава Европе,
учесница у ОГП, освојила друго место
у избору за најутицајније обавезе из
националних акционих планова, за
обавезу „Поједностављење
административних поступака и
регулативе – еПАПИР.“
У делу координационих структура за
РЈУ, у току 2021. године одржана су
два састанка Савета за РЈУ и један
састанак Међуминистарске пројектне
групе (МПГ), на којима се водила
дискусија о статусу и изазовима у
спровођењу свих активности за 2021.
годину.
3.ПА 2.

Подршка раду регионалне
школе за јавну управуРЕСПА

Успешно председавање Републике
Србије регионалном међународном
организацијом (РеСПА)
→ Република Србија је председавала
Регионалном школом за државну
управу – РеСПА у периоду од
новембра 2020. године до новембра
2021. године. Тема председавања је
било побољшање процеса
дигитализације уз подршку управљању

01

17.705.355,89 РСД

/

Дa

/

865

квалитетом, управљању у кризним
ситуацијама и унапређењу квалитета
услуга. За то време је РеСПА постала
регионални CAF центар за управљање
квалитетом. https://www.respaweb.eu/77
/pages/10/rqmc
Додатно, координирано је и одржано:
4 ванредна и један редован
састанак Управног одбора на нивоу
министара,
5 састанака Управног одбора на
нивоу високих службеника,
2 састанка Програмског комитета
3 састанка Комитета за буџет
2 сезонске школе посвећене
дигитализацији и евроинтеграцијама,
4 регионалне конференције
посвећене управљању квалитетом,
координацији јавних политика,
циљевима одрживог развоја и
предприступној помоћи ИПA III,
семинар посвећен евалуацији
јавних политика,
2 састанка Радне групе за бољу
регулативу,
2 састанка Радне групе за
управљање људским ресурсима,
2 састанка Радне групе за
управљање квалитетом
састанак радне групе за е-управу
годишњи састанак Центра за
управљање квалитетом
дијалог министара на тему реформе
јавне управе
3 обуке посвећене евалуацији у
области управљања квалитетом,
2 обуке посвећене процени учинка
и агилном управљању и лидерству
Током 2021. године на наведеним
догађајима учествовало је 130
представника државних органа
Републике Србије
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3.ПА 3.

Уређење јавнослужбеничког система
заснованог на заслугама

У области система радноправног статуса и
реформи система плата запослених у
јавном сектору, усвојено је пет закона који
се односе на систем плата запослених у
јавном сектору, у јавним агенцијама и
другим организацијама које је основала
Република Србија, аутономна покрајина
или јединица локалне самоуправе, као и
плате службеника и намештеника у
органима аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе и о запосленима у
јавним
службама
и
аутономним
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе. Изменама наведених закона о
платама, примена новог система плата у
јавном сектору одложена је за 1. јануар
2025. године, што је узроковано, пре свега,
сложеном епидемиолошком ситуацијом
на територији Републике Србије која је
довела до отежаног функционисања свих
подсистема јавног сектора. Поред тога,
сложеност процеса имплементације
закона, условила је потребу да се до
почетка
примене
закона
остави
одговарајући временски период. са чијим
се фазним увођењем отпочиње 2022.
године.
Законом о изменама и допунама Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама
локалне
самоуправе
започето је са
новим системом
компетенција у функције управљања
људским ресурсима, на начин да се
систем компетенција интегрише у
правилнике
о
организацији
и
систематизацији радних места као
обавезан елемент, у року од девет
месеци од дана ступања на снагу овог
закона.

01

27.607.717,38 РСД

/

Да

3.ПК 1.

ИПА 2014 – Реформа
јавне управе

Завршена је реализација 18 пројеката у
оквиру програмске грант шеме у
области управљања имовином на
локалном нивоу. Пројектима је било
обухваћено 48 јединица локалне

06

190.761,64 евра (за
директни грант
СКГО)

Стратегија
реформе
јавне управе

Дa

Ребалансом буџета за
2021. годину планиранa
средства су смањена на
30.267.000,00 динара

/
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самоуправе (ЈЛС), као и неколико
других корисника (ЈКП, развојне
агенције, ОЦД). Укупна вредност
уговорених пројеката износила је преко
3,5 милиона евра од чега донација
Европске уније око 3 милиона евра а
остатак
је
представљало
суфинансирање од стране корисника
(555,582.19 евра). ЈЛС укључене у
реализацију подржаних пројеката су
унапредиле интерну организацију и
капацитете за управљање имовином
путем припреме нових и измене
постојећих аката, реализоване су обуке
за запослене и доносиоце одлука, за
коришћење софтвера и опрему за
управљање имовином. У локалне
евиденције уписано је преко 200.000
јединица имовине док је њих око
130.000 унето у централни регистар
непокретности у јавној својини.
Утврђена је књиговодствена вредност
за близу 30.000 јединица имовине и
преко 400км комуналних мрежа као и
тржишна вредност за 899 јединица
имовине. Поред наведеног, извршен је
значајан број геодетских снимања
надземних и подземних објеката,
припремљена пројектно техничка
документација и геодетски елаборати
за озакоњење 222 објекта и преко 800
км комуналних мрежа, унапређено је
управљање геопросторним подацима о
општинској имовини кроз повезивање
ГИС система са локалним базама
података о имовини
Реализована је и подршка за
унапређење услуга у управљању
имовином за 20 ЈЛС које већински
припадају категорији неразвијених
ЈЛС. Кроз овај вид подршке у Регистар
непокретности у јавној својини унето је
укупно око 13000 непокретности,
утврђено фактичко стање за око 2000
непокретности у јавној својини и
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унапређени капацитети у погледу
управљања јавном својином кроз
доношење односно измену интерних
аката као и учешће у обукама.
У оквиру Програма, финализована је и
израда Приручника за управљање
имовином.
У области подршке за програмско и
капитално буџетирање и планирање
Програм је пружио општу подршка
свим ЈЛС на основу методологија које
прописује Министарство финансија.
У складу са буџетским календаром, у
фокусу су биле аналитичк0е и
активности саветодавне подршке у
домену локалних јавних финансија, а
посебно за потребе извештавања о
учинку програма и иницијалном раду
на средњорочним плановима ЈЛС. На
бази
мапирања
и
упоредних
аналитичких података за 2021. годину,
закључак је да настављен узлазни тренд
у примени програмског буџетирања и у
транспарентности локалних финансија.

869

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ

2. Министар

Гордана Чомић

3. Делокруг

Mинистарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове државне управе који
се односе на: заштиту и унапређење људских и мањинских права; израду прописа о људским и
мањинским правима; праћење усаглашености домаћих прописа са међународним уговорима и другим
међународноправним актима о људским и
мањинским правима, као и друге послове одређене законом.
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове државне управе који
се односе на: општа питања положаја припадника националних мањина; вођење регистра националних
савета националних мањина; избор националних савета националних мањина; вођење посебног
бирачког списка националне мањине; положај припадника националних мањина који живе на
територији Републике Србије и остваривање мањинских права; остваривање веза националних мањина
са матичним државама; положај и остваривање овлашћења националних савета националних мањина,
као и друге послове одређене законом.
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове државне управе који
се односе на: равноправност полова; антидискриминациону политику; питања у вези са родном
равноправношћу, с циљем унапређења родне равноправности у Републици Србији, као и друге послове
одређене законом.
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове државне управе који
се односе и на: припрему прописа којима се уређује положај удружења и других организација цивилног
друштва, изузев политичког и синдикалног организовања; иницирање дијалога са цивилним друштвом
о питањима од заједничког интереса; припрему и спровођење стратешких докумената који се односе на
стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, с циљем даљег развоја сарадње јавног,
приватног и цивилног сектора; мере и активности с циљем 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; сарадњу са
надлежним органима у обављању послова који се односе на програмирање и управљање
претприступним и другим фондовима Европске уније за подршку цивилном друштву, као и друге
послове одређене законом.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења
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НАРАТИВ
Унапређење људских права и слобода
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог (у даљем тексту: Министарство) започело је припреме за рад на Стратегији праћења и унапређења људских права
у Републици Србији за период 2022. до 2030. године, чија израда и усвајање је планирано за 2022. годину. У том смислу сачињен је радни документ у ком је представљен процес
рада и основне идеје за израду Стратегије, а који је стављен на увид јавности путем е-Консултација и сајта Министарства, ради достављања сугестија на основу којих би биле
сачињене полазне основе за израду Стратегије. Консултативни процес је реализован у периоду од 9.12.2021. године до 1.03.2022. године.
У погледу међународних обавеза Министарство је у сарадњи са надлежним ресорима представило Трећи периодични извештај Републике Србије о примени Конвенције против
тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака за период 2016. - 2018. године, на 72. заседању Kомитета против тортуре 23. и 24. новембра 2021.
године у Женеви; док су прирпеме за представљање Четврог и Петог периодичног извештаја о примени Конвенције о правима детета у току те се очекује да исти буде представљен
најкасније до 24. маја 2022. године.
Унапређење положаја националних мањина
У оквиру пројекта „Промоција различитости и равноправности у Србији”, који је део заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан
и Турску 2019-2022” започете су активности на припреми обука за савете за међунационалне односе, припремљени су Приручник за рад националних савета националних мањина
у Републици Србији и Еx-post анализа ефеката примене Акционог плана за остваривање права националних мањина и обезбеђена стручна подршка домаћих консултаната за
припрему новог Акционог плана.
Образовањем Посебне радне групе за припрему Предлога Акционог плана за остваривање права националних мањина, Министарство је започело активности на припреми новог
стратешког документа за остваривање права националних мањина, чија ће израда бити окончана 2022. године.
Током 2021. године реализоване су посете представника Министарства свим националним саветима националних мањина у њиховим седиштима (укупно 23) у вези са чим је
Министарство припремило и јавно објавило извештај у коме су садржане све теме на које су национални свети указали да би требале бити предмет даљег разматрања.
Успостављена је сарадња са Републичким заводом за статистику и Координацијом националних савета у вези са спровођењем пописних активности које су од значаја за
припраднике националних мањина.
Редовно је вршено одржавање и унапређење апликације Посебног бирачког списка и Регистра националних савета. Припремљено је 7 мишљења у вези примене Закона о
националним саветима националних мањина и Закона о заштити права и слобода националних мањина.
Министарство је током, 2021. године спровело и јавни конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у оквиру кога је подржано за 78 програма и
пројеката, из области образовања у износу од 29.800.000,00РСД. Taкође, настављен је поступак праћења извештавања о реализацији и утрошку средстава из Буџетског фонда у
2020. години, и започет за пројекте реализоване из Буџетског фонда у 2021. години.
Министарство је у сарадњи са националним саветима националних мањина и уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ), покренуло друштвено одговорну
кампању за имунизацију против COVID-19 вируса и на језицима националних мањина. У оквиру кампање је на 19 језика припремљено преко 44.700 флајера и 1.200 постера који
су дистрибуирани националним саветима националних мањина, као и 21 џингл за радијско емитовање и 21 анимирани филм који су достављени јавним медијским сервисима и
другим медијима ради емитовања.
Антидискриминациона политика и родна равноправност
У оквиру Министарства током 2021. године израђени су нацрти три закона (Нацрт закон о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације, Нацрт закона о родној
равноправности и Нацрт закона о истополним заједницама) и три предлога стратегије (Предлог стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године, Предлог
стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године и Предлог стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за
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период 2022-2030. године) из области антидискриминационе политике и унапређења родне равноправности, приказани у табелама које приказују нормативни део активности
Министарства (Табела II Табела III) .
У јуну 2021. године формирано је Координационо тело за унапређење положаја и социјално укључивање Рома и Ромкиња и праћење реализације Стратегије за социјално
укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији, као и Стручна група у оквиру овог радног тела Владе. Административно-техничку подршку раду координационог тела пружа
Министарство.
Током 2021. године расписани су јавни конкурси за доделу средстава удружењима из области антидискриминације, родне равноправности и социјалног укључивања Рома и
Ромкиња.
Циљеви јавног конкурса из области спровођења антидискриминационих политика у Републици Србији били су: унапређена и заштићена људска права и развијена и подстакнута
друштвена укљученост осетљивих друштвених група; промовисане друштвене вредности недискриминације међу општом популацијом, те подстакнуто позитивно деловање шире
друштвене заједнице према осетљивим друштвеним групама; подигнута и развијена друштвена свест о значају толеранције и поштовања, различитости и културе дијалога у циљу
смањења општег нивоа дискриминације у друштву; и, унапређена реализација препорука независних тела за заштиту људских права у Републици Србији, као и препорука
уговорних тела и Савета за људска права Уједињених нација. У оквиру овог јавног конкурса подржано је 20 удружења са додељеним средствима у укупном износу од 16.480.192,17
РСД; и то 5 програма усмерена на подстицање толеранције и инклузије у друштву, 4 програма на унапређење положаја особа са инвалидитетом, два програма на унапређење
положаја Рома/киња, по један на унапређење положаја старијих особа, младих, деце, особа која су зависници од наркотика и алкохолизма, ЛГБТИ особа. У области унапређења
положаја жена један програм је умерен на подршку жртавма насиља у породици, један на економско оснаживање жена. Један програм је усмерен на јачање улоге компанија у
процесима заштите људских права и један на обележавање сећања на жртве Холокауста.
Циљеви јавног конкурса из области родне равноправности јавних политика за развој Републике Србије били су: постигнута родна равноправност у групама у повећаном ризику
од дискриминације; промовисана равномерна расподела неплаћеног кућног рада; пружена психосоцијална подршка самохраним родитељима у условима пандемије; и, постигнута
родна равноправност у сфери културе јавног информисања. У оквиру овог јавног конкурса подржано је седам удружења са додељеним средствима у укупном износу од
7.498.668,00 РСД.
Циљеви јавног конкурса из области политика социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији били су: подигнута друштвена свест о феномену циганизма;
промовисано образовање, информатичка и дигитална писменост међу Ромима и Ромкињама и пружена подршка за приступ интернету у ромским насељима; реализовани програми
из области дефинисаних Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016–2025. године – образовања, становања, запошљавања,
здравства и социјалне заштите; утврђени постојећи облици сегрегације ромског становништва у свим сегментима друштвеног живота; и, информисани и оснажени Роми и Ромкиње
у вези са предстојећим пописом становништва. У оквиру овог јавног конкурса подржано је 26 удружења са додељеним средствима у укупном износу од 12.000.000,00 РСД. Током
2022. године вршиће се надзор над спровођењем програмских активности удружења која су подржана на наведеним јавним конкурсима.
Пројекат „ЕУ подршка унапређењу услова живота Рома и Подршка ЕУ инклузији Рома“ (ИПА 2014) завршен је у децембру 2021. године. У оквиру компоненте 3, чији је носилац
било Министарство, а која се односила на пружање подршке у креирању нових и подизању капацитета постојећих локалних механизама за инклузију Рома, формирано је седам
нових мобилних тимова за инклузију Рома. Спроведене су и акивности које су имале за циљ јачање капацитета већ постојећих механизама, кроз пружање подршке у вези са
позиционирањем и структуром мобилног тима, као и у изради неопходних интерних аката - одлука и правилника, оперативних планова и процени средњорочних приоритета
Стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва
У складу са обавезом припреме и спровођење стратешких докумената који се односе на стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, током првог квартала
2021.године обавештена је јавност о започињу израде еx-ante анализе за израду Предлога стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици
Србији за период од 2021-2030. године (у даљем тексту: Стретегија). Предлог Стратегије израђен је крзо широки консултативни прцес са цивилним друштвом и осталом
заинтересованом јавношћу у укупном трајању од 60 дана. Партиципативност процеса израде обезбеђена је и формирањем Посебне радне група за израду наведеног стратешког
документа сачињене од 26 представника органа државне управе и независних тела, као и 20 представника ОЦД изабраних на јавном позиву. Предлог Стратегије финализован је
и упућен Влади на усвајање у децембру 2021. године.
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У циљу даљег развоја сарадње јавног и цивилног сектора са циљем успостављање нових механизама за укључивање ОЦД упућена је иницијатива органима јавне управе на сва
три нивоа власти да се имененују контакт особе - тачке за сарадњу са организацијама цивилног, што је резултирало креирањем Базе контакт тачака за сарадњу са организацијама
цивилног друштва, која је јавно објављена. Током 2021. године расписано је 18 позива за укључивање ОЦД у различите радне групе за израду предлога докумената јавних политика
и нацрта, односно предлога прописа и остварена је сарадња са 9 органа јавне управе који су иницирали процес избора организација цивилног друштва.
У правцу веће транспарентности процеса планирања и доделе средстава ОЦД креирана је е-апликација Календар јавних конкурса која садржи податке о свим планираним јавним
конкурсима за финансирање пројеката и програма удружења и других ОЦД из средстава буџета Републике Србије http://upitnik.minljmpdd.gov.rs/kalendar/.
У циљу подизања капацитета запослених у органима јавне управе за разумевање регулативе, унапређење сарадње и спровођење транспарентног процеса финансирања ОЦД
реализоване су четири дводневне акредитоване обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе на којим је учествовало око 100 државних службеника.
У циљу пружање подршке ОЦД у даљем развоју и јачању капацитета у циљу укључeњa у рeфoрмскe прoцeсe и прoцeс eврoпских интeгрaциja расписан је јавни конкурс под
називом: „Суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Eвропске уније у 2019. и 2020. години“ у оквиру ког је
додељена подршка у укупној вредности од 9.125 мил.дин.
Министарство је почело са спровођењем ЕУ пројекта „Дијалог промена - Подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти“. Овај пројекат
спроводи Београдска отворена школа док су партнери на пројекту поред Министарства и Републички секретаријат за јавне политике, Центар за јавне политике ЕУ Универзитета
у Београду и Олоф Палме Центар. Пројекат је усмерен ка побољшању пракси и приступа дијалогу између представника цивилног друштва и јавних власти у циљу решавања
проблема у заједници и унапређењу јавних политика. Пројекат је подржан од стране Делегације Европске уније у Србији и биће реализован у периоду од 2021. до 2023. године.
Циљеви пројекта су пружање подршке дијалогу о јавним политикама заснованом на доказима односно подацима и сарадњи ОЦД и јавних власти као и јачање капацитета
организација цивилног друштва за осмишљавање, спровођење, праћење и евалуацију јавних политика. Кроз имплементацију пројекта, радиће се и на упознавању шире јавности
о потреби и резултатима дијалога организација цивилног друштва и јавних власти у процесу доношења одлука и решавања проблема.
Министарство је у првој години спровођења пројекта организовало конференцију за медије поводом почетка пројекта, учествовало у организацији прве онлајн панел дискусије,
као и у изради истраживања које се бави учешћем организација цивилног друштва у процесима доношења одлука где су прикупљени одговори преко 60 ЈЛС, преко 14 органа
државне управе и преко120 организација широм Србије. Такође, припремљен је програм рада за 4 обуке за представнике ОЦД и ЈЛС на тему значаја и унапређења сарадње између
два сектора, које ће почети са реализацијом у првом кварталу 2022. године.
Друштвени дијалози
Током 2021. године Министарство је реализовао 25 тематских друштвених дијалога. Први сет друштвених дијалога (јануар-март) пратио је законодавну активност Министарства
- Закон о родној равноправности, Закон о истополним заједницама и Закон о изменама и допунама закона о забрани дискриминације.
Други сегмент друштвених дијалога, реализованих у периоду од марта до јула 2021. године, инициран је од стране организација цивилног друштва и појединаца и односио се на
теме одређене Циљевима одрживог развоја УН, са посебним акцентом на остваривање права на социјалну заштиту и заштиту животне средине; затим теме које прате актуелну
епидемиолошку ситуацију и стање људских и мањинских права у Републици Србији, примену међународних уговора и израду планских докумената у којима је Министарство
надлежно за спровођење неке од мера или активности.
Организовани су и друштвени дијалози на тему Циљева одрживог развоја УН на којима је уочена потреба окупљања релевантних актера, по стубовима дефинисаним у Агенди
2030: економија, друштво и заштита животне средине, како би се дефинисали приоритети, утврдили тематски кораци за успешно остваривање Агенде 2030. Покренуте су и теме
које се односе на измену нормативног оквира о заштити природе. Посебан акценат је дат култури дијалога у светлу статуса цивилног друштва и односа који медији у Републици
Србији имају према појединцима и организацијама које припадају невладином сектору.
У последњем каврталу 2021. године је обележило одржавање осам друштвених дијалога од којих су три одржана у оквиру догађаја „Форум људских права – Србија у 2021. години“
којим је обележен Међународни дан људских права. Посебна пажња посвећена је статусу рањивих друштвених група и приступу људским правима. Такође, поред друштвеног
дијалога у вези са темама радноправног статуса новинара, међугенерацијске солидарности те нормативног уређења социјалног предузетништва, Министарство је у сарадњи са
Координационим телом за Бујановац, Прешево и Медвеђу и Националним саветом албанске националне мањине успешно организовало и дијалог у вези са планом од 7 тачака
на тему образовања који је одржан у Бујановцу. Крај године је обележио први у низу дијалога који се односио на измену Устава Републике Србије и исходе референдума у погледу
промена у правосуђу, државној управи и локалној самоуправи, заштити људских права и равноправности полова. Сви дијалози су реализовани у складу са унапред утврђеним
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Комуникацијским правилима и окончани актом Обавезујућа поступања (усаглашени ставови Сектора за друштвени дијалог и свих учесника догађаја), дефинишући активности
које ће надлежни органи државне управе и локалне самоуправе, учесници дијалога, предузимати у наредном периоду.
Током 2021. године, представници Минстарства одржали су састанке са предстваницима свих управних округа. Састанцима су присуствовали представници локалних самоуправа,
институција из области социјалне заштите, удружења и цивилног сектора, а разговарано је о примени закона из области људских и мањинских права, успостављању друштвеног
дијалога, Закона о планском систему Републике Србије, као и о одрживом развоју. Извештај о посетама, јавно је доступан на сајту Министарства
https://www.minljmpdd.gov.rs/doc/izvestaji/IZVESTAJ-O-POSETAMA-OKRUZIMA.pdf.

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.

Назив акта

Опис

Статус

I

II

III

1.

Закон о изменама и допунама
Закона о забрани
дискриминације (АП)

2.

Закон о родној равноправности
(АП)

3.

Закон о истополним
заједницама (АП)

Усвојени закон омогућава
већу усаглашеност домаћег
законодавства са потврђеним
правом ЕУ и Законом о
прекршајима у погледу
законског минимума и
максимума износа новчаних
казни
Усвојени закон омоугућава
већу усаглашеност домаћег
законодавства са потврђеним
међународним уговорима и
конвенцијама у области родне
равноправности, а посебно са
правним тековинама ЕУ у
овој области.
Регулисање имовинскоправних, наследних,
социјалних односа двоје лица
истог пола, која су емотивној
вези

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа
JК или
ЈР

Образложење

V

VI

VII

VIII

Народна
скупштина
усвојила

Број 52 од 24.
маја 2021.
године

да

да

ЈК/ЈР

Народна
скупштина
усвојила

Број 52 од 24.
маја 2021.
године

да

да

ЈК/ЈР

У процедури

/

/

да

ЈК/ЈР

Нацрт закона
достављен Влади
РС априла 2021.
године
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

Назив акта

Правни основ

I

II
Тачка 1. Одлуке о
образовању Савета
за праћење
примене препорука
механизама
Уједињених нација
за људска права
(„Службени
гласник РС”, број
140/14) и 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, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14 –

1.
Одлука о именама и допунама
Одлуке о образовању Савета за
праћење примене препорука УН
за људска права

2.

Закључак о усвајању Другог
перидичног извештаја о примени
Међународне конвенције о
заштити свих лица од присилних
нестанака

3.

Закључак о усвајању Четвртог
периодичног извештаја о
примени Међународног пакта о
грађанским и политичким
правима

Опис

III
Донета Одлука којом се
образује Савет за праћење
примене препорука
Уједињених нација за
људска права

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
„Службени
гласник РС“,
број 19 од 5.
марта 2021.
године

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

V
/

VI
Да

VII
Напомена: Планом рада
Владе предвиђено
усвајање нове Одлуке, у
складу са сугестијама
Републичког секретаријата
за законодавство
припремљена је измена и
допуна постојеће.

Образложење

Усвојен Други периодични
извештај о примени
Међународне конвенције о
заштити свих лица од
присилних нестанака

/

/

Да

/

Усвојен Четврти периодични
извештај о примени
Међународног пакта о
грађанским и политичким
правима

/

/

Да

/
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4.

Закључaк о усвајању Извештај о
примени препорука садржаних у
ставовима 12 а), 26 а), 44 и 48 г)
Закључних запажања Комитета
за елиминисање дискриминације
жена у вези са Четвртим
периодичним извештајем о
примени Конвенције о
елиминисању свих облика
дискриминације жена

5.
Закључак о усвајању Четвртог
периодичног извештаја о
примени Међународног пакта о
грађанским и политичким
правима

6.

7.

Закључак о усвајању Прелазног
извештаја за Универзални
периодични преглед (III/IV
циклус)

Закључак о усвајању
Извештаја о стању заштите
и унапређењa
равноправности полова за
2019. годину

УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)

Усвојен Извештај о примени
препорука садржаних у ст.
12 а), 26 а), 44 и 48 г)
Закључних запажања
Комитета за елиминисање
дискриминације жена у вези
са Четвртим периодичним
извештајем о примени
Конвенције о елиминисању
свих облика дискриминације
жена
Усвојен Четврти периодични
извештај о примени
Међународног пакта о
грађанским и политичким
правима

/

/

Да

/

/

/

Да

/

/

/

Не

У питању је добровољни
извештај државе чланице
УН, није постојала обавеза
његовог усвајања, те као
такав представља пример
добре праксе. Влада је
исти усвојила Закључком
05 број 337-1537/2021 од
25.2.2021.г.

/

Да

/

Усвојен Прелазни извештај
за Универзални периодични
преглед (III/IV циклус)

Законом о равноправности
полова, у члану 52. став 2.
предвиђено је да:
„Министарство надлежно за
послове равноправности
полова подноси најмање
једном годишње извештај о
стању заштите и унапређења
равноправности полова
Влади и надлежном одбору
Народне скупштине“. Ови
извештаји омогућавају

/
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8.

9.

10.

Закључак о усвајању Извештаја о
стању заштите и унапређењa
равноправности полова за 2020.
годину

Акциони план за
спровођење Стратегије за
социјално укључивање
Рома и Ромкиња за период
2021-2023 (АП)

Стратегија за стварање
подстицајног окружења за развој

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)

Члан 18 тачка 1
Закон о планском
систему
(„Службени.
гласник РС“, бр.
30/2018)

Члан 38. став 1.
Закона о планском

годишњи преглед примене
наведеног закона и оцену
напретка у погледу
унапређења. Извештај
усвојен Закључком.
Законом о равноправности
полова, у члану 52. став 2.
предвиђено је да:
„Министарство надлежно за
послове равноправности
полова подноси најмање
једном годишње извештај о
стању заштите и унапређења
равноправности полова
Влади и надлежном одбору
Народне скупштине“. Ови
извештаји омогућавају
годишњи преглед примене
наведеног закона и оцену
напретка у погледу
унапређења. Извештај
прихваћен закључком
Дефинише мере и
активности за стварање
подстицајног окружења за
социјално укључивање Рома
и Ромкиња.

Дефинише циљеве, мере и
активности и даје основе за

/

/

/

Да

/

/

Да

/

Да

Током 2021. године
одустало се од израде АП
и оптпочело са процесом
ревизије стратешког
документа, како би исти
био усаглашен са Законом
о планском систему, али и
Познањском декларацијом
и ЕУ Стратешким оквиром
за Роме. Стратегија за
социјално укључивање
Рома и Ромкиња у
Републици Србији за
период 2022-2030. године
достављена је Влади у
децембру 2021. године;
иста је усвојена у јануару
2022. и објављена у
„Службени гласник РС“,
бр.12 од 1. фебруара
2022.г.
Током 2021.г израђена је
стратегија са дужим роком
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цивилног друштва у Републици
Србији за период 2021-2025.
године (АП)

систему Републике
Србије
("Службени
гласник РС", број
30/18), Члан 12.
став 4. Закон о
министарствима
„Сл. гласник РС“
број 128/20)

унапређење сарадње органа
државне управе и служби
Владе и организација
цивилног друштва;
Дефинише мере и
активности за стварање
подстицајног окружења за
развој цивилног друштва

11.

Закључак о усвајању Коментара
о Петом извештају Комитета
експерата о примени Европске
повеље о регионалним или
мањинским језицима у Србији

Усвојени Коментари о
Петом извештају Комитета
експерата о примени
Европске повеље о
регионалним или
мањинским језицима у
Србији

/

/

Да

12.

Закључак о потврђивању
Споразума Владе Републике
Србије и Европске уније о
учешћу Републике Србије у
Програму „Грађани,
равноправност, права и
вредности“.

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени
гласник РС", бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 07/14УС, 44/14 и 30/18 др. закон)

/

/

Да

Процедура потписивања
споразума о учешћу у
Програму је и даље у току
и није завршена током
2021. године.

13.

Стратегија за родну
равноправност за период од
2021. до 2030. године (АП)

Канцеларија за сарадњу са
цивилним друштвом, чији је
правни следбеник ово
министарство, од 2012.
године обавља активности
националне контакт тачке за
програм "Европа за грађане
и грађанке"; у новој
финансијској перспективи
ЕУ 2021-2027, предвиђено је
формирање новог програма
који ће наследити тренутни,
под називом „Грађани,
равноправност, права и
вредности“
Усвојена стратегија
омогућава примену мера и
активности усмерених на
унапређење родне
равноправности у Републици

„Службени
гласник РС“,
број 103 од 4.
новембра
2021. године

/

Да

Планом рада Владе
предвиђено је усвајање
Национална стратегија за
родну равноправност за
период од 2021 до 2025.

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије
(„Службени

важења од рока
предвиђеним Планом рада
Владе. Стратегија за
стварање подстицајног
окружења за развој
цивилног друштва у
Републици Србији за
период 2022-2030. године
је достављена Влади РС на
усвајање децембра
2021.године; иста је
усвојена 3.02.2022.г. и
објављена у „Службеном
гласнику РС“ број 23 од
17. фебруара 2022.г.
/
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14.

Стратегија превенције и заштите
од дискриминације (АП)

15.
Уредба о изменама и допунама
Уредбе о поступку расподеле
средстава из Буџетског фонда за
националне мањине

гласник РС“, број
30/18)

Србији и њихово
усклађивање са Циљевима
одрживог развоја у оквиру
Агенде 2030 УН (COR), као
и ефикасно усклађивање
стандарда у овој области са
земљама чланицама ЕУ

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије
(„Службени
гласник РС“, број
30/18

Одређивање
маргинализованих
друштвених група, њихових
кључних проблема и узрока
социјалне искључености и
дефинисање јавних политика
у препознатим
приоритетним областима

Члан 119. став 3.
Закона
националним
саветима
националних
мањина
(„Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 20/14-УС,
55/14 и 47/18)

Усвојена Уредба којом се
усаглашавају одредбе којима
је прописан круг надлежних
органа у поступку расподеле
средстава из Буџетског
фонда за националне мањине
са Законом о
министарствима

/

/

Да

„Службени
гласник РС”,
број 53 од 28.
маја 2021.
године

/

Не

године са пратећим
Акционим планом за њено
спровођење од 2021-2022.
године. У 2021. години
усвојена је Стратегија за
родну равноправност за
период од 2021. до 2030.
године, док је усвајње
припадајућег Акционог
плана за њено срповођење
предвиђено у року од 90
дана од усвајања
Стратегије, тј. 2022.
године.
Стратегија превенције и
заштите од
дискриминације за период
2022. до 2030. године
достављена је Влади у
децембру 2021. године;
иста је усвојена у јануару
2022.г. и објављена у
„Службени гласник РС“,
бр.12 од 1. фебруара
2022.г.
Уредбом се усаглашавају
одредбе којима је
прописан круг надлежних
органа у поступку
расподеле средстава из
Буџетског фонда за
националне мањине са
одредбама чл. 2, 12, 41. и
42. Закона о
министарствима
(„Службени гласник РС”,
бр. 128/20)
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

2.

3.

Назив

I
Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода
(програм 1001)
Права националних мањина на
самоуправу (програмска
активност 0002)

Стварање услова за политику
једнаких могућности (програмска
активност 0005)

Резултат

II
Унапређена људска и
мањинска права кроз
примену међународних и
регионалних уговора о
људским правима
Oбезбеђен напредак у
приоритетној области
финансирања кроз подршку
организацијама цивилног
друштва и привредних
друштава из средстава
Буџетског фонда, те унапређен
положај припадника
националних мањина

Редовно праћење и примена
основних међународних
уговора те спровођење
препорука уговориних тела УН
која се односе на унапређење
стања људских права, као и
унапређен нормативни оквир за
реализацију политике једнаких
могућности у свим сферама
друштва и елиминацију
дискриминације.

шифра
извора
финансира
ња

Износ
остварења/
извршења

Референтни
документ

По плану
(Да/Не)

Образложење

III
412.045.224,60
динара

IV
/

V
Да

VI

01

29.800.000,00
динара

/

Не

Програмска
активност Законом
о буџету РС за
2021.г. није пренета
из Министараства
државне управе и
локлане самоуправе
иако су
надлежности
прешле у ово
министарство због
чега је ова
програмска
активност накнадно
отворена током
2021. године

01

48.543.817,23
динара

01

880

4.

Унапређење положаја
националних мањина (програмска
активност 0007)

5.

Администрација и управаљање
(програмска активност 0008)

6.

Слобода политичког и другог
удруживања (програмска
активност 0015)

7.

Стварање подстицајног окружења
за развој цивилног друштва
(програм 1002)

8.

Подстицајно окружење за развој
цивилног друштва (програмска
активност 0001)

Благовремено израђени
периодични извештаји о
спровођењу међународних
уговора у области мањинских
права, обезбеђено редовно
финансирање рада
националних савета
националних мањина
Уаспешна реализација
кадровских, финансијско материјалних и
администативно техничких
послова којима се обезбеђује
ефикасан и усклађен рад
унутрашњих јединица
Министарства
Благовремено поступање по
изјављеним жалбама на
првостепена решења АПР у
области остваривања слободе
удруживања

01

282.140.852,78
динара

01

51.560.554,59
динара

Унапређен правни,
институционални и
финансијски оквир за сарадњу
са организацијама цивилног
друштва
Ојачани капацитети
представника јавне упаве и
организација цивилог друштва
за интерсекторску сарадњу

01

26.167.511,79
динара

15

408.875,00
динара
26.167.511,79
динара

/

01

15

/

/

Да

Програмска
активност Законом
о буџету РС за
2021.г. пренета из
Министараства
државне управе и
локлане
самоуправе; иста је
укинута обзиром да
ово министарство
нема надлежности у
области политичког
удруживања

Да

Да

408.875,00
динара
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

2. Министар

Александар Вулин

3. Делокруг

На основу члана 13. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 128/20), 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; предлагање аката који се односе на вршење оснивачких права над јавном агенцијом надлежном
за безбедност саобраћаја; 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;
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.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

/

НАРАТИВ
У 2021. години, на територији Републике Србије укупно је евидентирано 75.055 (72.511)/6 кривичних дела или за 3,5% више него у 2020. години. Кривичне пријаве поднете су
против 46.170 (46.905) лица. Од укупног броја кривичних дела, непознати учиниоци извршили су 34.765 или 46,3% кривичних дела. Проценат расветљавања кривичних дела са
непознатим учиниоцима износи 57,3% (60,5%). У 12.682 реализоване заплене одузето је око 8.739 кг дроге и скоро 80 литара дроге./7 Од тога је заплењено скоро 8,2 тоне и 15,5
литара марихуане (од чега 5.087 кг сирове биљне материје), 66,5 кг хероина, 185,9 кг и 16,4 литара амфетамина, 128,6 кг МДМА, 32 кг кокаина и 145,5 кг осталих врста дроге.
Откривено је 9.738 (10.764) кривичних дела у вези са дрогом. Највећа заплена марихуане реализована је у Нишу, где је прегледом теретног возила, пронађено и одузето 529,3 кг
/ Број у загради односи се на податке из 2020. године.
/ Од 01.01.2021. године, статистички подаци о броју заплена и количини одузетих контролисаних психоактивних супстанци евидентирају се према новој методологији на
апликацији ''Заплењена дрога''. Дати су подаци из ове апликације на дан 27.01.2022. године. Такође, сходно новој методологији, на захтев УКП - СБПД, од децембра 2021. године,
у укупно заплењену дрогу улазе и количине сирове биљне масе, те је у том смислу несврсисходно поређење са 2020. годином.
6
7
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марихуане. Када је у питању заплена различитих врста синтетичких дрога, издваја се хапшење групе лица која се бавила кријумчарењем МДМА из Холандије у Србију и код
којих је откривено 120 кг ове дроге. Настављено је ангажовање на откривању међународних облика кријумчарења и трговине дрогом, и том приликом, издваја се заједничка акција
са полицијом Републике Бугарске, која је резултирала запленом 22 кг хероина. И даље је заступљена унутрашња трговина људима. Поднете су 23 (30) кривичне пријаве против
43 (50) лица, због 27 (24) кривичних дела којима је оштећено 46 (38) лицa, од којих 45 држављана Републике Србије. У области сузбијања кријумчарења људи поднета је 131 (133)
кривична пријава против 190 (177) учинилаца због 129 (128) кривичних дела.
Извршено је 68.055 (66.557) кривичних дела општег криминала или за 2,2% више. Пријављено је 41.699 (43.027) учинилаца ових кривичних дела. Од укупног броја кривичних
дела општег криминала 49,7% или 33.848 кривичних дела извршено је од стране НН лица. Расветљена су 19.274 кривична дела, а проценат расветљавања је 56,9% (60,1%).
Извршена су 2.344 (2.298) кривична дела против живота и тела. Смањен је број убистава – 32 (37) и убистава у покушају – 94 (100), док је повећан број тешких убистава – 39 (36)
и тешких убистава у покушају – 29 (24). Расветљено је 95,4% тешких убистава, 88,2% убистава, 94,1% тешких убистава у покушају, 95,4% убистава у покушају, као и 90,4%
тешких телесних повреда. Посматрану годину обележило је хапшење организоване криминалне групе Беливук Вељка и Миљковић Марка, који се сумњиче за више кривичних
дела, а између осталог и за шест ликвидација у периоду од августа 2020. године до фебруара 2021. године. Пријављена су 4.494 (5.044) кривична дела насиље у породици или за
10,9% мање. Број кривичних дела против имовине већи је за 10% - 32.013 (29.109). Откривена су 1.593 (1.401) кривична дела недозвољена производња, држање, ношење и промет
оружја и експлозивних материја. Одузето је 1.909 (1.571) комада оружја, као и 140 ручних бомби, преко 15 кг експлозивних материја и 57.244 (46.273) комада муниције. У области
малолетничког криминала извршено је 4.187 кривичних дела, што чини 5,6% укупног криминала у Републици Србији. У области привредног криминала откривено је 5.531 (4.473)
кривично дело што је за скоро четвртину више у односу на компаративну годину. На сузбијању сиве економије, одузето је 30.514 (65.690) боксова цигарета, заплењено је 188
(193) тона дувана у листу и преко 16 (17) тона резаног дувана, 325 (207) тона нафте и нафтних деривата, као и 3.036 (7.654) литара алкохолног пића. Откривенo je 789 (771)
кривичних дела високотехнолошког криминала, што је за 2,3% више у односу на компаративну годину. Откривено је и пријављено 647 (692) кривичних дела против животне
средине.
На територији Републике Србије очуван је стабилан јавни ред. Мере безбедности предузетe су приликом одржавања 43.579 (24.060) јавних окупљања, међу којима су 40.703
(22.223) или око 93% спортских. Регистровано je 1.095 непријављених јавних окупљања, а прекинутих није било. Број прекршаја против јавног реда и мира смањен је за 3,5%
односно са 23.114 на 22.307. Спроведено је 4.111 (3.408) акција појачане контроле у угоститељским објекатима, са посебним акцентом на забрану точења алкохолних пића
малолетним лицима, због чега су поднети захтеви за покретање прекршајног поступка због 121 (196) прекршаја из члана 21. ЗЈРМ. Стање међунационалних односа је стабилно
без обзира на повећање инцидената, са 54 на 68. На подручју Копнене зоне безбедности и општина југа Србије остварено је стабилно стање безбедности. На подручју ПУ у
Краљеву, односно на административном прелазу ЗТП Рудница пронађено је укупно 30,6 кг дроге (23,9 кг марихуане и 6,7 кг кокаина). Полицијски службеници су у Копненој
зони безбедности открили укупно 417 ирегуларних миграната. На овом подручју извршено је 95 кривичних дела. Смањен је број случајева испољавања различитих облика
етничког насиља према Србима и осталом неалбанском становништву са 66 на 60.
У области безбедности саобраћаја догодиле су се укупно 34.554 саобраћајне незгоде, што је за 12,5% више у односу на 2020. годину. Број незгода са настрадалим лицима повећан
је за 11% односно са 12.331 на 13.686, као и број повређених лица за преко 14% - са 17.290 на 19.741. У односу на 2020. годину, број погинулих лица је повећан за 5,5% или са
492 на 519. На државној граници остварено је стабилно стање безбедности. Спречено је кријумчарење 304 кг (631,9 кг) опојне дроге. Од укупне количине око 70% односи се на
кријумчарену марихуану – 211,5 кг. Активности на сузбијању кријумчарења акцизне робе резултирале су запленом 6.070 (19.843) боксова цигарета. Око 47% заплена евидентирано
је на улазу у Републику Србију. Заплењено је 80 комада оружја и 5.740 комада муниције. Током претходне године, спровођење заједничких патрола је успостављено са Републиком
Северном Македонијом, Румунијом и Мађарском. Против страних држављана који се нису придржавали наших законских прописа поднете су 1.404 кривичне и 8.047 прекршајних
пријава. На штету страних држављана који су боравили или само транзитирали преко територије Републике Србије извршено је 741 кривично дело, којима је оштећено 775 страних
држављана. На штету 143 ирегуларна мигранта извршено је 77 кривичних дела. У исто време 490 ирегуларних миграната на територији Републике Србије извршило је 480
кривичних дела. Упркос здравственој ситуацији у РС услед епидемије вирусом корона, обављени су обимни управни послови. У подручним полицијским управама издато је
776.808 (529.744) путних исправа. Укупнo је примљено 639.208 захтева за издавање личне карте, од чега су 585.807 са чипом. У исто време грађанима је уручена 620.681 лична
карта. Донета су 14.944 решења о пријему и упису у држављанство за 19.550 лицa. Издате су 359.392 возачке, 93.325 пробних возачких и 945.885 саобраћајних дозвола. Одузето
је укупно 12.098 комада ватреног оружја, од чега 828 комада у илегалном поседу.
Сектор за ванредне ситуације је у највећој мери интервенисао у пожарима и експлозијама - 23.945 или 77,4% свих интервенција, а у односу на 2020. годину (21.358), број
интервенција у овим догађајима је већи за 12,1%. Највећи број интервенција извршен је у пожарима на отвореном простору - 14.674 (12.106) или 61,3% од укупног броја, а затим
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на грађевинским објектима - 7.509 (7.562) или 31,4% и саобраћајним средствима - 1.762 (1.690) или 7,3%. У пожарима и експлозијама живот је изгубило 117 (92) лицa, a 391 (283)
је повређено, од чега су 33 (30) ватрогасца спасиоца.
У оквиру међународне сарадње потписан je Меморандум о разумевању између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства унутрашњих послова
Републике Српске о сарадњи у области ваздухопловства. У области граничних прелаза и пограничног саобраћаја потписана су 3 споразума између Владе Републике Србије и
Савета министара Босне и Херцеговине и то Споразум о граничним прелазима, Споразум о заједничким локацијама на граничним прелазима и Споразум о пограничном саобраћају.
На састанку министра унутрашњих послова са делегацијом индонежанске Националне полиције потписан је Меморандум о разумевању у области спречавања и борбе против
транснационалног криминала и изградњи капацитета који ће допринети успостављању свеобухватније полицијске сарадње, посебно у областима борбе против свих видова
организованог криминала и тероризма. У области ванредних ситуација и заштите од катастрофа потписани су споразуми са Аустријом и Кипром као и мултилатерални Споразум
о заштити од катастродфа на Западном Балкану. Са Народном Републиком Кином потписан је Споразум о узајамном признавању и замени возачких дозвола. Потписан је Протокол
о изменама и допунама Споразума између страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи о аутоматској размени ДНК података, дактилоскопских
података и података о регистрованим возилима и Протокол између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства унутрашњих послова Републике
Мађарске о спровођењу мешовитих патрола дуж заједничке границе и Методологија спровођења задатака у спровођењу заједничких граничних патрола. Наведени споразуми из
области граничних прелаза, природних катастрофа, полицијске сарадње, замене возачких дозвола, размене оперативних података и граничне контроле доприносе бољој
полицијској сарадњи, олакшавају животе грађанима држава потписница и допириносе бољој сарадњи и заједничком раду надлежних органа.
У 2021. години, реализоване су пројектне активности које се односе на борбу против организованог криминала, корупције, тероризма, трговине људима („Борба против тешког
криминала на Западном Балкану“; „Јачање капацитета административних и безбедносних институција одговорних за финансијске истраге, борбу против финансирања тероризма
и борбу против организованог криминала“; „Iproceeds 2 таргетирање криминалних процедура на интернет и обезбеђивање електронских доказа у Југоисточној Европи и Турској“;
„Партнерство против криминала и тероризма“; "Превенција и борба против трговине људима у Србији"), као и на миграције („Подршка Европске уније Србији и Бившој
Југословенској Републици Македонији у управљању мигрантском/избегличком кризом на балканској рути“; „Управљање патролама за боље управљање миграцијама") и ванредне
ситуације („Подршка Европске уније у превенцији поплава и управљања ризицима од шумских пожара на Западном Балкану и Турској - IPAFF“; „Побољшање отпорности на
катастрофу и подршка Мехнизму цивилне заштите у Србији“).

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.

Назив акта

Опис

Статус

I

II

III

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о заштити од
пожара
1.

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа
JК или ЈР

Образложење

V

VI

VII

VIII

ЈР

Акт није донет
из разлога
додатног
усаглашавања
текста.
Планирано
доношење за
следећу годину.

Уређује област заштите од
пожара објеката
/

/

/

Да
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2.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о запаљивим и
горивим течностима и
запаљивим гасовима

Предлог Закона о изменама и
допунама Закона о безбедности
саобраћаја на путевима

3.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о азилу и
привременој заштити

Уређује област производње и
складиштења запаљивих и
горивих течности и запаљивих
гасова
Изменама Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима имплементиране су
препоруке за оптимизацију
поступака које је Влада
усвојила уз Програм за
поједностављење
административних поступака и
регулативе "е-папир" као и
иницијативе Привредне коморе
Србије и удружења превозника
Додатно усклађивање са
одредбама Директиве 2013/32
/ЕУ, Директиве 2011/95/ЕЗ,
Директиве 2001/55/ЕС и
Директиве 2013/33/ЕСдруга
фаза – потпуна усклађеност са
одредбама Уредбе (EЗ)

/

/

/

Да

ЈР

Акт није донет
из разлога
додатног
усаглашавања
текста.
Планирано
доношење за
следећу годину.
Акт није донет
из разлога
додатног
усаглашавања
текста.
Планирано
доношење за
следећу годину.

/

/

НПАА

Да

ЈР

/

/

НПАА

Да

/

Народна
скупштина
усвојила

Број 53
од 28. маја
2021. године

/

Да

ЈР

4.

Закон о изменама и допунама
Закона о личној карти
5.

Измене и допуне Закона о
личној закона припремљене су
због уочених недостатака у
важећем закону, као и због
обавезе која произилази из

Акт је још увек у
раду и
планирано
доношење за
следећу годину.
Сачињена је
радна верзија
Нацрта предлога
измена и допуна
Закона . У току
2021. године
одржана су три
састанка Радне
групе као и јавне
консултације
органа цивилног
друштва, који
пружају помоћ
тражиоцима
азила и
избеглицама

885

пројекта Владе Републике
Србије

6.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о евиденцијама
и обради података у области
унутрашњих послова

Измене и допуне се предлажу
ради усаглашавања са
изменама Закона о заштити
података о личности.

/

/

/

Да

/

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о полицији

Изменама и допунама се
конкретизују одредбе које су се
показале да не могу адекватно
да се примене у пракси.

/

/

/

Да

/

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о граничној
контроли

Усклађивање са одредбама
Уредбом 2016/399, Директиве
2004/82/ЕС, Уредбом
2052/2013 и Уредбом
1896/2019

/

/

НПАА

Да

/

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о странцима

Усклађивање са одредбама
Директиве 2009/50/ЕЗ,
Директиве 2011/98/ЕУ,
Директиве 2003/86/ЕЗ,
Директиве 2003/109/ЕЗ,

/

/

НПАА

Да

/

7.

8.

9.

Акт је још увек у
раду и
планирано
доношење за
следећу годину.
Одустало се од
израде изменама
и допунама
закона и
приступило се
изради новог
Нацрта закона о
унутрашњим
пословима,којим
би се Закон о
полицији ставио
ван снаге.
Планиран
наставак
активности за
следећу годину.
Акт је још увек у
раду и
планирано
доношење за
следећу годину.
Након усвајања
Шенген
акционог плана
биће познато
које одредбе
правних прописа
ЕУ ће бити
инкорпориране у
предлог измена
поменутог
Закона
Акт је још увек у
раду и
планирано
доношење за
следећу годину.
886

Директиве
2014/36/ЕУ,Директиве
2008/115/ЕЗ и Директиве
2016/801/ЕУ

10.

11.

12.

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Републике
Турске о реадмисији

Потврђивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Турске о реадмисији

Предлог закона о потврђивању
Споразума о реадмисији са
протоколом са Исламском
Републиком Авганистан
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије, Републике
Северне Македоније и Републике
Албаније о слободи кретања и
боравка држављана споразумних
страна

Потврђивање Споразума о
реадмисији са протоколом са
Исламском Републиком
Авганистан
Потврђивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Северне Македоније о слободи
кретања и боравка држављана
споразумних страна

У процедури

/

/

Да

У процедури

/

/

Да

Одустало се од
закључивања
споразума.

/

/

Да

/

Није
одговорено
на нашу
иницијативу
/

Израђен је први
Нацрт Закона о
изменама и
допунама Закона
о странцима.
Предмет измена
и допуна је била
хармонизација
домаћег
законодавства
када је у питању
издавање
јединствене
боравишне и
радне дозволе
страним
држављанима,
односно
имплементација
Директиве
2011/98/ЕУ у
домаће
законодавство.
Поступак
преговора ради
закључења
споразума је и
даље у току

У процедури
Одустало се од
закључивања
споразума.
Закључен је
други Споразум
са истом
тематиком из
надлежности
Министарства за
рад, борачка и
социјална
питања
887

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије, Републике
Северне Македоније и Републике
Албаније о слободи кретања и
боравка држављана трећих
држава
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Италије о сарадњи на
плану сузбијања дроге

Потврђивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Северне Македоније о слободи
кретања држављана трећих
држава

У процедури

/

/

Да

/

Поступак
преговора ради
закључења
споразумаје и
даље у току

Потврђивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Италије о сарадњи на плану
сузбијања дроге

У процедури

/

/

Да

/

Поступак
преговора ради
закључења
споразумаје и
даље у току

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Министарства
унутрашњих послова Републике
Србије и Аустралијске
Федералне полиције у области
борбе против транснационалног
криминала

Потврђивање Споразума
између Министарства
унутрашњих послова
Републике Србије и
Аустралијске Федералне
полиције у области борбе
против транснационалног
криминала
Потврђивање Споразума о
сарадњи са Малтом у борби
против илегалне трговине
дрогама и психотропним
супстанцама, организованог
криминала и међународног
тероризма

Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи са Малтом
у борби против илегалне
трговине дрогама и
психотропним супстанцама,
организованог криминала и
међународног тероризма
Предлог закона о потврђивању
Споразума и Протокола о
реадмисији са Народном
Демократском Републиком
Алжир

Потврђивање Споразума и
Протокола о реадмисији са
Народном Демократском
Републиком Алжир

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о оружју и
муницији

Измене и допуне се предлажу
ради кориговања одредби
закона које нису могле бити
адекватно примењене у пракси.

У процедури

Поступак
преговора
ради
закључења
споразумаје
и даље у
току

У процедури

/

/

Да

У процедури

/

/

Да

Споразум је
испреговара
н, чека се
потписивање

У процедури

У процедури

/

/

Да

У процедури

/

/

/

Да

Поступак
преговора
ради
закључења
споразумаје
и даље у
току
ЈР

Акт није донет
из разлога
додатног
усаглашавања
текста.
Планирано
888

доношење за
следећу годину.

19.

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Црне
Горе о ЗГП Гостун – Добраково

Потврђивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Црне Горе о
ЗГП Гостун – Добраково

Предлог закона о експлозивним
материјама

Уређује област промета,
складиштења и производње
експлозивних материја.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о смањењу
ризика од катастрофа и
управљању ванредним
ситуацијама

Овим Законом се уређује
систем смањења ризика од
катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама потребно је нормативни и
стратешки оквир ускладити са
ЕУ законодавством и
међународним стандардима.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о националном
ДНК регистру

Измене и допуне се предлажу
ради усаглашавања са
изменама Закона о заштити
података о личности ускључени у раду и експерати
ЕУ.

/

Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи између
Владе Републике Србије и Владе
Словачке Републике у области
унутрашње контроле

Потврђивање Споразума о
сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе
Словачке Републике у области
унутрашње контроле

У процедури

Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Грчке у области
унутрашње контроле

Потврђивање Споразума о
сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Грчке у области
унутрашње контроле

У процедури

22.

23.

24.

/

/

/

Да

/

НПАА

Да

/

/

/

Да

/

/

20.

21.

/

Није се
поступало по
наведеном
предмету.
Акт није донет
из разлога
додатног
усаглашавања
текста.
Планирано
доношење за
следећу годину.
Акт је још увек у
раду и
планирано
доношење за
следећу годину.

/

/

НПАА

Да

/
Акт је још увек у
раду и
планирано
доношење за
следећу годину.

/

/

/
/

Да

Да

Није
одговорено
на нашу
иницијативу
Није
одговорено
на нашу
иницијативу

У процедури

У процедури

889

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи између
Владе Републике Србије и Владе
Црне Горе у области унутрашње
контроле

Потврђивање Споразума о
сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе
Црне Горе у области
унутрашње контроле

У процедури

Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Пољске у области
унутрашње контроле

Потврђивање Споразума о
сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Пољске у области
унутрашње контроле

У процедури

Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Хрватске у области
унутрашње контроле

Потврђивање Споразума о
сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Хрватске у области
унутрашње контроле

У процедури

Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Молдавије у области
унутрашње контроле

Потврђивање Споразума о
сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Молдавије у
области унутрашње контроле

У процедури

Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Аустрије у области
унутрашње контроле

Потврђивање Споразума о
сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Аустрије у области
унутрашње контроле

У процедури

/

/

Да

Није
одговорено
на нашу
иницијативу

У процедури

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Уједињених Арапских Емирата о
сарадњи у области борбе против
трговине људима

Потврђивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Уједињених
Арапских Емирата о сарадњи у
области борбе против трговине
људима

У процедури

/

/

Да

У току
преговора
договорено
је да се
закључи
Меморандум
о
разумевању
уместо
Споразума.
Текст је
испреговара
н.

У процедури

/

Да

/

/

/

/

/

/

/

Да

Да

Да

Није
одговорено
на нашу
иницијативу
Није
одговорено
на нашу
иницијативу
Није
одговорено
на нашу
иницијативу
Није
одговорено
на нашу
иницијативу

У процедури

У процедури

У процедури

У процедури

890

31.

Предлог закона о потврђивању
Споразума о полицијској
сарадњи између Владе Републике
Србије и Владе Уједињених
Арапских Емирата

Потврђивање Споразума о
полицијској сарадњи између
Владе Републике Србије и
Владе Уједињених Арапских
Емирата

У процедури

/

/

Да

Предлог закона о потврђивању
Споразума и Протокола о
реадмисији са Грузијом

Потврђивање Споразума и
Протокола о реадмисији са
Грузијом

У процедури

/

/

Да

Предлог закона о потврђивању
измена и допуна Протокола о
реадмисији са Републиком
Северном Македонијом

Потврђивање измена и допуна
Протокола о реадмисији са
Републиком Северном
Македонијом

У процедури

/

/

Да

Предлог закона о потврђивању
Меморандума о сарадњи између
Владе Републике Србије и Владе
Сједињених Америчких Држава
о сарадњи по питању података о
путницима

Потврђивање Меморандума о
сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе
Сједињених Америчких
Држава о сарадњи по питању
података о путницима

У процедури

/

/

Да

Предлог закона о потврђивању
Споразума/Меморандума о
међусобном признавању
возачких дозвола са Краљевином
Белгијом

Потврђивање
Споразума/Меморандума о
међусобном признавању
возачких дозвола са
Краљевином Белгијом

У процедури

/

/

Да

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Вијећа
министара Босне и Херцеговине
о ГП Кузмин - Сремска Рача
(због изградње ауто-пута Београд
– Сарајево)

Потврђивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Вијећа министара
Босне и Херцеговине о ГП
Кузмин - Сремска Рача

/

/

/

/

32.

33.

34.

35.

36.

Поступак
преговора
ради
закључења
споразумаје
и даље у
току
Поступак
преговора
ради
закључења
споразумаје
и даље у
току
Поступак
преговора
ради
закључења
споразумаје
и даље у
току
Поступак
преговора
ради
закључења
меморандум
аје и даље у
току
Поступак
преговора
ради
закључења
споразумаје
и даље у
току
Да

У процедури

У процедури

У процедури

У процедури

У процедури

Није се
поступало по
наведеном
предмету.

891

37.

38.

39.

40.

41.

Предлог закона о потврђивању
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Бироа за алкохол,
дуван, ватрено оружје и
експлозиве Сједињених
Америчких Држава

Потврђивање Меморандума о
разумевању између
Министарства унутрашњих
послова Републике Cpбиjе и
Бироа за алкохол, дуван,
ватрено оружје и експлозиве
Сједињених Америчких
Држава

У процедури

/

/

/

Да

Поступак
преговора ради
закључења
меморандумаје и
даље у току

Предлог закона о потврђивању
Меморандума о разумевању о
међусобном признавању
возачких дозвола између
Републике Србије и Краљевине
Холандије

Потврђивање Меморандума о
разумевању о међусобном
признавању возачких дозвола
између Републике Србије и
Краљевине Холандије

У процедури

/

/

/

Да

Поступак
преговора ради
закључења
меморандумаје и
даље у току

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Вијећа
министара Босне и Херцеговине
о граничном прелазу у близини
садашњег ГП Котроман (због
изградње ауто-пута Београд Вишеград)

Потврђивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Вијећа министара
Босне и Херцеговине о
граничном прелазу у близини
садашњег ГП Котроман (због
изградње ауто-пута Београд Вишеград)

/

/

/

/

Да

Није се
поступало по
наведеном
предмету.

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Републике
Србије и Црне Горе о отварању
новог граничног прелаза на
будућем ауто-путу ка Црној Гори
у месту Бољаре

Потврђивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Црне Горе о
отварању новог граничног
прелаза на будућем ауто-путу
ка Црној Гори у месту Бољаре

/

/

/

/

Да

Није се
поступало по
наведеном
предмету.

Предлог закона о потврђивању
Протокола о изменама и
допунама Споразума између
страна потписница Конвенције о
полицијској сарадњи у
југоисточној Европи о
аутоматској размени ДНК
података, дактилоскопских
података и података о
регистрованим возилима

Потврђивање измена и допуна
Споразума између страна
потписница Конвенције о
полицијској сарадњи у
југоисточној Европи о
аутоматској размени ДНК
података, дактилоскопских
података и података о
регистрованим возилим

У процедури

/

/

/

Да

Протокол је
потписан
19.08.2021.
године.
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Црне
Горе о сарадњи у области борбе
против трговине људима

Потврђивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Црне Горе о
сарадњи у области борбе
против трговине људима

У процедури

/

/

/

Да

Поступак
преговора ради
закључења
споразумаје и
даље у току

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Републике
Србије и Републике Хрватске о
борби против трговине људима

Потврђивање Споразума
између Републике Србије и
Републике Хрватске о борби
против трговине људима

/

/

/

/

Да

Није
реализовано

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Републике
Србије и Краљевине Норвешке о
полицијској сарадњи

Потврђивање Споразума
између Републике Србије и
Краљевине Норвешке о
полицијској сарадњи

У процедури

/

Да

Предлог закона о потврђивању
Споразума о измени Споразума о
међусобном признању и замени
возачких дозвола између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Италије

Потврђивање Споразума о
измени Споразума о
међусобном признању и
замени возачких дозвола
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Италије

У процедури

/

Да

Поступак
преговора ради
закључења
споразумаје и
даље у току
Поступак
преговора ради
закључења
споразумаје и
даље у току

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Хрватске о граничним
прелазима

Потврђивање Споразума
између Републике Србије и
Хрватске о пограничним
прелазима

У процедури

/

Да

Поступак
преговора ради
закључења
споразумаје и
даље у току

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Хрватске о
пограничном саобраћају

Потврђивање Споразума
између Републике Србије и
Републике Хрватске о
пограничном саобраћају

У процедури

/

Да

Поступак
преговора ради
закључења
споразумаје и
даље у току

Предлог закона о потврђивању
Споразума и Протокола о
спровођењу Споразума о
реадмисији са Уједињеним
Краљевством Велике Британије и
Северне Ирске

Потврђивање Споразума и
Протокола о спровођењу
Споразума о реадмисији са
Уједињеним Краљевством

У процедури

/

Да

Споразум је
испреговаран.
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи у области
ванредних ситуација између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Италије

Потврђивање Споразума о
сарадњи у области ванредних
ситуација између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Италије

У процедури

/

Да

Није одговорено
на нашу
иницијативу

Предлог закона о потврђивању
Споразума и Протокола о
реадмисији са Исламском
Републиком Пакистан

Потврђивање Споразума и
Протокола о реадмисији са
Исламском Републиком
Пакистаном

У процедури

/

Да

Није одговорено
на нашу
иницијативу

Предлог закона о потврђивању
Споразума и Протокола о
реадмисији са Украјином

Потврђивање Споразума и
Протокола о реадмисији са
Украјином

У процедури

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Румуније о сарадњи у области
превенције, ограничавања и
ублажавања последица
катастрофа

Потврђивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Румуније о
сарадњи у области превенције,
ограничавања и ублажавања
последица катастрофа

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Републике
Србије и Босне и Херцеговине о
борби против трговине људима

Потврђивање Споразума
између Републике Србије и
Босне и Херцеговине о борби
против трговине људима

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Републике
Србије и Републике Грчке о
заштити од природних и других
катастрофа

Потврђивање Споразума
између Републике Србије и
Републике Грчке о заштити од
природних и других
катастрофа

У процедури

/

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Грузије у области борбе против
организованог криминала

Потврђивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Грузије у
области борбе против
организованог криминала

У процедури

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе

Потврђивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Либан о полицијској сарадњи

У процедури

Споразум
испреговаран и
спреман за
потписивање
Поступак
преговора ради
закључења
споразумаје и
даље у току

/

Да

У процедури

/

Да

У процедури

/

Да

/

/

Да

/

/

/

Да

Споразум
испреговаран и
спреман за
потписивање

/

/

/

Да

Поступак
преговора ради
закључења
споразумаје и
даље у току

Поступак
преговора ради
закључења
споразумаје и
даље у току
Поступак
преговора ради
закључења
споразумаје и
даље у току
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Републике Либан о полицијској
сарадњи

57.

Предлог закона о потврђивању
Споразума и Протокола о
реадмисији са Исламском
Републиком Иран

Потврђивање Споразума и
Протокола о реадмисији са
Исламском Републиком Иран

У процедури

Предлог закона о потврђивању
Споразума и Протокола о
реадмисији са Републиком Ирак

Потврђивање Споразума и
Протокола о реадмисији са
Републиком Ирак

Одустало се од
наведеног
Споразума

Предлог закона о потврђивању
Споразума о полицијској
сарадњи између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Молдавије

Потврђивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Молдавије о полицијској
сарадњи

У процедури

/

Да

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Азербејџан о сарадњи
у области миграција

Потврђивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Азербејџан о сарадњи у
области миграција

У процедури

/

Да

Поступак
преговора ради
закључења
споразумаје и
даље у току

Закон о националној бази
података за спречавање и борбу
против тероризма

Решења садржана у овом
закону имају за циљ да на
довољно јасан и прецизан
начин, уреде процедуре
похрањивања података у базу,
њену садржину, приступ
подацима, њихово коришћење
и заштиту, са посебним
акцентом на поштовању
међународних стандарда
заштите људских права и
слобода. Ова решења имају за
циљ да обезбеде ефикасну
размену података између
државних органа надлежних за
спречавање и борбу против
тероризма и тиме подигну
способност система

Реализовано

Нe

Закон о
националној
бази података за
спречавање и
борбу против
тероризма
успоставио је
јединствен
правни оквир.

/

/

/

Да

Није одговорено
на нашу
иницијативу

/

/

Да

Република Ирак
нас обавестила
да тренутно
нису
заинтересовани
за закључување
Споразума
Споразум је
испреговаран,
чека се
потписивање

58.

59.

60.

61.

Број 59 од 11.
јуна 2021.
године.
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безбедности у Републици
Србији да благовремено и
ефикасно одговори на ову
претњу.

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Уредба о минималним техничким
условима код обавезне уградње
система техничке заштите у
банкама и другим финансијским
организацијама

II
Члан 33. став 1.
Закона о приватном
обезбеђењу
(„Службени гласник
РС”, бр. 104/13,
42/15 и 87/18) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 др.закон)

III
Овом уредбом се прописују
минимални технички услови
код обавезне уградње система
техничке заштите у банкама и
другим организацијама.

Уредба о полицијским
изасланицима

Члан 20. став 2.
Закона о полицији
(„Службени гласник
РС”, бр.ј 6/16, 24/18
и 87/18)

Овом уредбом се прописују
критеријуми и начин одабира
представника за упућивање,
њихов број, као и друга
питања од значаја за
обављање унутрашњих
послова изван територије
Републике Србије

1.

2.

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
Број 9
од 5.
фебруара
2021. године

/

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
/

VI
Да

VII
/

/

Да

Акт није донет из
разлога додатног
усаглашавања текста.
Планирано
доношење за следећу
годину.
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3.

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о спровођењу јавног
конкурса за попуњавање радних
места полицијских службеника у
Министарству унутрашњих
послова

Члан 135. став 5. и
члан 149. став 1.
Закона о полицији
(„Службени гласник
РС”, бр. 6/16, 24/18
и 87/18)"

Изменама и допунама се
врши прецизирање одредби
којима се поједностављује
поступак и исти чини
транспарентним

/

/

Да

Акт није донет из
разлога додатног
усаглашавања текста.
Планирано
доношење за следећу
годину.

Уредба о активној резерви

Члан 84. став 4.
Закона о смањењу
ризика од
катастрофа и
управљању
ванредним
ситуацијама
("Службени гласник
РС", број 87/2018)

Прописује регулисање права
и обавеза припадника активне
резерве.

/

НПАА

Да

Акт је још увек у
раду и планирано је
доношење за следећу
годину.

Уредба о условима које мора да
испуњава гранични прелаз у
погледу просторија, уређаја,
опреме, инфраструктуре,
довољног броја запослених и
других материјално-техничких
средстава неопходних за
функционисање граничног
прелаза

Члан 19.став 2.
Закона о граничној
контроли
("Службени гласник
РС", број 24/18)

Уредбом се прописују услови
које мора да испуњава
гранични прелаз у погледу
просторија, уређаја, опреме,
инфраструктуре, довољног
броја запослених и других
материјално техничких
средстава неопходних за
функционисање граничног
прелаза

Број 95
од 1. октобра
2021. године

НПАА

Да

/

Уредба о заштити од
експлозивних остатака рата

Члан 73. став 5.
Закона о смањењу
ризика од
катастрофа и
управљању
ванредним
ситуацијама
("Службени гласник
РС", број 87/2018)

Уређује процену опасности
од ЕОР, извиђање,
обележавање, проналажење,
ископавање, обезбеђење,
идентификацију, уклањање,
транспорт, привремено
складиштење и уништавање
ЕОР.

/

НПАА

Да

Акт није донет из
разлога додатног
усаглашавања текста.
Планирано
доношење за следећу
годину.

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о врстама услуга које
пружа Министарство унутрашњих
послова и висини такси за
пружене услуге

Члан 244. став 4.
Закона о полицији
(„Службени гласник
РС”, бр. 6/16, 24/18
и 87/18) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени

Изменама и допунама се
усклађују висине такси за
услуге које пружа
Национални центар за
криминалистичку форензику

/

/

Да

Акт није донет из
разлога додатног
усаглашавања текста.
Планирано
доношење за следећу
годину.

4.

5.

6.

7.

897

гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон),

8.

Уредба о начину коришћења
непокретних ствари, возила,
машина, опреме, материјалнотехничких и других материјалних
средстава и начину утврђивања
надокнаде привредним
друштвима и другим правним
лицима и грађанима настале услед
извршавања обавеза

Члан 37. став 3.
Закона о смањењу
ризика од
катастрофа и
управљању
ванредним
ситуацијама
("Службени гласник
РС" број 87/2018)

Уредбом се дефинише начин
коришћења непокретних
ствари, возила, машина,
опреме, материјалнотехничких и других
материјалних средстава и
начину утврђивања надокнаде
привредним друштвима и
другим правним лицима и
грађанима настале услед
извршавања обавеза.

/

НПАА

Да

Акт није донет из
разлога додатног
усаглашавања текста.
Планирано
доношење за следећу
годину.

Уредба о обавезним средствима,
опреми и обуци за личну и
узајамну заштиту од катастрофа

Члан 55. став 4.
Закона о смањењу
ризика од
катастрофа и
управљању
ванредним
ситуацијама
("Службени гласник
РС" број 87/2018)

Уредбом се дефинишу
обавезна средства, опрема и
обука за личну и узајамну
заштиту од катастрофа.

/

НПАА

Да

Закључак којим се усваја
Меморандум о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова и Фондације
AMBER Alert Europe и којим се
овлашћује за потписивање
министар унутрашњих послова

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

У циљу успостављања
сарадње са овом Фондацијом,
а потписивањем
Меморандума о разумевању
са Фондацијом AMBER Alert
Europe, Министарство
унутрашњих послова
изразиће политичку вољу за
унапређењем сарадње, кроз

/

/

Да

Акт није донет из
разлога додатног
усаглашавања текста.
Планирано
доношење за следећу
годину.
Формулација Уредбе
биће коначна по
доношењу измена и
допуна Закона о
смањењу ризика од
катастрофа и
управљању
ванредним
ситуацијама, који је
у раду.
Услед ситуације
изазване COVID - 19
није дошло до
потписивања
меморандума у 2021.
години. Реализација
се очекује у 2022.
години

9.

10.

898

7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

размену информација о
случајевима нестале деце као
и омогућити још један канал
комуникације у циљу
оглашавања поруке о
нестанку детета у земљама
чији органи учествују у
мрежи AMBER Alert Europe

Уредба о организацији и
функционисању раног
упозоравања, обавештавања и
узбуњивања

Члан 99. став 4.
Закона о смањењу
ризика од
катастрофа и
управљању
ванредним
ситуацијама
("Службени гласник
РС" број 87/2018)

Уредбом се пропиује
организација и
функционисање раног
упозоравања, обавештавања и
узбуњивања.

/

НПАА

Да

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о специјалној и посебним
јединицама полиције

Члан 22. став 6. и
члан 132. став 2.
Закона о полицији
(„Службени гласник
РС”, бр. 6/16 и
24/18) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон), у складу
са чланом 12. став 3.
Закона о тајности
података

Уредбом се прописује
организација и делокруг
специјалне и посебних
јединица полиције,
систематизација, врсте, статус
и опис послова радних места
њених припадника, посебни
услови за пријем и рад, као и
посебна опрема, средства и
наоружање који се користе у
обављању послова из
делокруга тих јединица

Број 60
од 16. јуна
2021. године
Број 83
од 27. августа
2021. године
Број 125
од 17.
децембра
2021. године

/

Да

11.

12.

Акт није донет из
разлога додатног
усаглашавања текста.
Планирано
доношење за следећу
годину.
Формулација Уредбе
биће коначна по
доношењу измена и
допуна Закона о
смањењу ризика од
катастрофа и
управљању
ванредним
ситуацијама, који је
у раду.
Измене и допуне
Уредбе ради
унапређења
организације
специјалне и
посебних јединица
полиције

899

(„Службени гласник
РС”, број 104/09)

13.

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о стручном
оспособљавању и усавршавању у
Министарству унутрашњих
послова

Члан 132. став 2.
Закона о полицији
(„Службени гласник
РС”, број 6/16, 24/18
и 87/18)

Измене и допуне се односе на
регулисање начина
спровођења стручне праксепрактичне наставе студената
високошколских и ученика
средњошколских установа у
Министарству унутрашњих
послова

Број 24
од 19. марта
2021. године

/

Да

/

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о платама полицијских
службеника

Члан 187д Закона о
полицији
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 6/16, 24/18
и 87/18) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РСˮ, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон), у складу
са чланом 12. став 3.
Закона о тајности
података
(„Службени гласник
РСˮ, број 104/09)

Уредбом се уређују
критеријуми за вредновање
послова полицијских
службеника, општи описи
платних група и разврставање
радних места у платне групе
и платне разреде, висина
коефицијената и
подкоефицијената плате, као
и начин примене обрачунске
методе усклађивања

Број 5
од 22. јануара
2021. године,
Број 23
од 16. марта
2021. године
Број 60
од 16. јуна
2021. године
Број 83
од 27. августа
2021. године
Број 125
од 17.
децембра
2021. године

/

Да

/

/

Да

Одустало се од
закључивања
споразума. Закључен
је други Споразум са
истом тематиком из
надлежности
Министарства за рад,
борачка и социјална
питања

14.

Закључак којим се усваја текст
Регионалног споразума о кретању
са личним картама на Западном
Балкану
15.

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

Текст Регионалног споразума
о кретању са личним картама
на Западном Балкану

900

7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Стратегијa интегрисаног
управљања границом у Републици
Србији за период 2021-2026.
година, са Акционим планом за
период 2021-2022. година

Члан 10. став 2.
тачка 1) и члан 38.
став 1. Закона о
планском систему
Републике Србије
(„Службени гласник
РС“, број 30/18)

Израда Стратегије
представља нов циклус
планирања у области
интегрисаног управљања
границом у Републици
Србији, имајући у виду да је
постојећа стратегија истекла,
као и да ће се новим
документом јавне политике
усагласити промене које су
настале на нивоу Европске
уније, а у складу са Теничком
и оперативном стратегијом за
интегрисано управљање
границом. Акционим планом
утврдиће се активности за
достизање резултата
постављених циљева,
односно мера у Стратегији.

/

/

Да

Одлука о утврђивању зоне
непосредног ризика

Члан 23. став 3.
Закона о смањењу
ризика од
катастрофа и
управљању
ванредним
ситуацијама
("Службени гласник
РС," број 87/2018)

Утврђује се зона непосредног
ризика на основу усвојене
Процене ризика од
катастрофа у Републици
Србији

/

НПАА

Да

16.

17.

Акт није донет због
комплексности
материје и
укључености више
надлежних органа у
изради, што изискује
више времана за
израду.
Радна група је
утврдила Предлог
стратегије
интегрисаног
управљања границом
у Републици Србији
за период 2022-2027.
година, са Акционим
планом за период
2022-2024. година.
У току је процедура
за припрему акта за
достављање Влади
на усвајање.
Акт није донет из
разлога додатног
усаглашавања текста.
Планирано за
следећу годину.

901

Стратегија супротстављања
ирегуларним миграцијама у
Републици Србији за период
2021-2025. година, са Акционим
планом за период 2021-2022.
година

18.

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, број
30/18)

Дефинише основне циљеве и
главне активности
националних субјеката на
плану сузбијања ирегуларних
миграција у РС

/

/

Да

Приликом израде
Извештаја о
спровођењу
Стратегије
супротстављања
ирегуларним
миграцијама у
Републици Србији за
период 2018-2020
уочено је даје велики
број активности који
су били носиоци и
партнери спроведен
посредно, односно да
су активности биле
обухваћене
Стратешким планом
полиције, Акционим
планом за поглавље
24, Стратегијом
интегрисаног
управљања границом
и др, или кроз
пројекте ЕУ, те је у
складу са наведеном
предложено да се не
ради нови докуметн
јавне политике у
области ирегуларних
миграција. Нови
Предлог стратегије
интегрисано
управљање
границому
Републици Србији за
период 2022-2027 је
предвидео
активности у области
ирегуларних
мигарција.

902

Закључак о усвајању Плана
заштите и спасавања Републике
Србије

Члан 17. став 4.
Закона о смањењу
ризика од
катастрофа и
управљању
ванредним
ситуацијама
("Службени гласник
РС", број 87/2018) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Планом заштите и спасавања
се планирају мере и
активности за спречавање и
умањење последица
катастрофа, снаге и средства
субјеката система смањења
ризика од катастрофа и
управљања ванредним
ситуацијама, њихово
организовано и координирано
ангажовање и деловање у
ванредним ситуацијама у
циљу заштите и спасавања
људи, материјалних и
културних добара и
обезбеђења основних услова
за живот.

/

НПАА

Да

Акт није донет из
разлога додатног
усаглашавања текста.
Планирано за
следећу годину.
План заштите и
спасавања за
Републику Србију,
израђенје у
2021.години и
припремљен за
усвајање на првој
седници
Републичког штаба
за ванредне
ситуације и за
упућивање на Владу

Акциони план за период 20212022. година за спровођење
Стратегије развоја Министарства
унутрашњих послова за период
2018-2023. година

Члан 10. став 2.
тачка 4) и члан 38.
став 1. Закона о
планском систему
Републике Србије
(„Службени гласник
РС“, број 30/18)

Акционим планом утврдиће
се и дефинисати развојне
активности Министарства
унутрашњих послова у складу
са дефинисаним циљевима и
мерама Стратегије развоја
Министарства унутрашњих
послова за период 2018-2022.
година

/

Не

Да

Утврђен Предлог
акционог плана за
период 2021-2023.
година.
У току је процедура
за припрему акта за
достављање Влади
на усвајање.

Акциони план за период 2021–
2022. година за спровођење
Стратегије контроле малог и
лаког оружја у Републици Србији
за период 2019–2024. година

Члан 10. став 2.
тачка 4) и члан 38.
став 1. Закона о
планском систему
Републике Србије
(„Службени гласник
РС“, број 30/18)

Акционим планом
дефинисаће се активности у
циљу спречавања нелегалне
производње, поседовања и
трговине оружјем у
Републици Србији

/

Не

Да

Акт није донет због
комплексности
материје и
укључености више
надлежних органа у
изради, што изискује
више времана за
израду.

Уредба о накнади трошкова
полицијским службеницима

Члан 188. став 5.
Закона о полицији
("службени гласник
РС", бр. 6/16, 24/18 и
87/18) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени

Уређује се начин на који
полицијски службеници
остварују право на накнаду
трошкова који настају у вези
са њиховим радом у

/

НПАА

Да

На тексту Предлога
уредбе је рађено, али
је неопходно додатно
усаглашавање те је
пролонгирано
доношење за следећу
годину.

19.

20.

21.

22.

903

гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 др.закон)

Министарству унутрашњих
послова и њеној висини

Акциони план за период 20212023. година за спровођење
Стратегије за борбу против
високотехнолошког криминала за
период 2019–2023. година

Члан 10. став 2.
тачка 4) и члан 38.
став 1. Закона о
планском систему
Републике Србије
(„Службени гласник
РС“, број 30/18)

Акционим планом
дефинисаће се активности
свих субјеката у области
сузбијања
високотехнолошког
криминала у Републици
Србији

/

Не

Да

Акциони план за период 20212022. година за спровођење
Стратегије превенције и
сузбијања трговине људима,
посебно женама и децом и
заштите жртава за период 20172022. година

Члан 10. став 2.
тачка 4) и члан 38.
став 1. Закона о
планском систему
Републике Србије
(„Службени гласник
РС“, број 30/18)

Акционим планом
дефинисаће се активности за
унапређење превенције и
заштите жртава трговине
људима, у складу са
дефинисаним циљевима и
мерама у Стратегији
превенције и сузбијања
трговине људима, посебно
женама и децом и заштите
жртава за период 2017-2022.
година

/

Не

Да

Уредба о критеријумима и начину
одређивања зона непосредног
ризика

Члан 23. став 4.
Закона о смањењу
ризика од
катастрофа и
управљању
ванредним
ситуацијама
("Службени гласник
РС" број 87/2018)

Уредбом се одређују
критеријуми и начин
одређивања зона непосредног
ризика

/

/

Да

23.

24.

25.

Није израђен
Предлог акционог
плана.
Акт није донет због
комплексности
материје и
укључености више
надлежних органа у
изради, што изискује
више времана за
израду.
Утврђен Предлог
акционог плана за
периоод 2021-2022.
У току је процедура
за припрему акта за
достављање Влади
на усвајање за
период 2022. године

Акт није донет из
разлога додатног
усаглашавања текста.
Планирано
доношење за следећу
годину. Наведени
пропис ће се
изменама и
допунама Закона
изоставити јер се од
истог одустало.
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Закључак о усвајању Процедуре о
организацији и раду Националног
и оперативних центара 112

Члан 95. став 7.
Закона о смањењу
ризика од
катастрофа и
управљању
ванредним
ситуацијама
("Службени гласник
РС" број 87/2018) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 др.закон)

Процедуром се дефинише
организација и рад
Националног и оперативних
центара 112

/

НПАА

Да

Акт није донет из
разлога додатног
усаглашавања текста.
Планирано за
следећу годину.
Формулација
документа биће
коначна по
доношењу измена и
допуна Закона о
смањењу ризика од
катастрофа и
управљању
ванредним
ситуацијама, који је
у раду.

Уредба о врсти и структури
података и начину поступања
субјеката у процедури за рано
упозоравање, обавештавање и
узбуњивање

Члан 94. став 4.
Закона о смањењу
ризика од
катастрофа и
управљању
ванредним
ситуацијама
("Службени гласник
РС" број 87/2018)

Уредбом се дефинише врста и
структура података и начин
поступања субјеката у
процедури за рано
упозоравање, обавештавање и
узбуњивање

/

НПАА

Да

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Грчке о сарадњи у
узајамној помоћи у области
спречавања и уклањања
последица природних и изазваних
катастрофа

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”,бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12 УС,72/12,7/14-УС и
44/2014)

Споразумом се регулише
надлежност органа Страна у
пружању узајамене помоћи у
случају катастрофа

/

/

Да

Акт није донет из
разлога додатног
усаглашавања текста.
Планирано за
следећу годину.
Формулација Уредбе
биће коначна по
доношењу измена и
допуна Закона о
смањењу ризика од
катастрофа и
управљању
ванредним
ситуацијама, који је
у раду.
Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току

26.

27.

28.
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29.

30.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума о сарадњи између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Хрватске у области
унутрашње контроле

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразума у
области унутрашње контроле
омогућило би се јачање
сарадње у тој области

/

/

Да

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума о сарадњи између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Пољске у области
унутрашње контроле

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразума у
области унутрашње контроле
омогућило би се јачање
сарадње у тој области

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак Владе 05 број: 0183382/2021 од 15.04.2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се регулише
надлежност органа Страна у
пружању узајамене помоћи у
случају ванредних ситуација

/

/

Да

Реализовано

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума о сарадњи у области
ванредних ситуација између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Италије

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се регулише
надлежност органа Страна у
пружању узајамене помоћи у
случају ванредних ситуација

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

31.

32.

Није одговорено на
нашу иницијативу
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33.

34.

35.

36.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Протокола између Министарства
унутрашњих послова Републике
Србије и Републике Хрватске о
службеном транзиту преко
државног подручја друге уговорне
стране

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Протокола
између Министарства
унутрашњих послова
Републике Србије и
Републике Хрватске о
службеном транзиту преко
државног подручја друге
уговорне стране омогућило
би се јачање сарадње у тој
области

/

/

Да

Застало се са
преговорима

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање измена
Протокола између Министарства
унутрашњих послова Републике
Србије и Републике Хрватске о
спровођењу мешовитих патрола
на државној граници

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Протокола
између Министарства
унутрашњих послова
Републике Србије и
Републике Хрватске, о
спровођењу мешовитих
патрола на државној граници
омогућило би се јачање
сарадње у тој области

/

/

Да

Застало се са
преговорима

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Протокола о заједничким
патролама током летње и зимске
туристичке сезоне са Републиком
Италијом

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Протокола о
заједничким патролама током
летње и зимске туристичке
сезоне са Републиком
Италијом омогућило би се
јачање сарадње у тој области

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак Владе 05 број: 0186110/2021 од 01.07.2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се регулише
надлежност органа Страна у
пружању узајамене помоћи у
случају ванредних ситуација

/

/

Да

Реализовано
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37.

38.

39.

40.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Румуније о сарадњи у области
превенције, ограничавања и
ублажавања последица
катастрофа

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се регулише
надлежност органа Страна у
пружању узајамене помоћи у
случају катастрофа.

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума о сарадњи између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Молдавије у области
унутрашње контроле

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразума у
области унутрашње контроле
омогућило би се јачање
сарадње у тој области

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Источне Републике Уругвај о
полицијској сарадњи

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се уређује
сарадња у области борбе
против организованог
криминала и тероризма
између Републике Србије и
Источне Републике Уругвај

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим сe утврђује
Основа за закључивање
Протокола између Министарства
унутрашњих послова Републике
Србије и Министарства
унутрашњих послова Републике
Северне Македоније о сарадњи у
ваздухопловно-техничкој области

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Протоколом се дефинише
сарадња две хеликоптерске
јединице (обука и тренинзи,
размена искустава)

/

/

Да

Одустало се од
закључивања
протокола

908

41.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Исламске Републике Иран о
сарадњи у борби против
криминала

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се регулише
надлежност органа Страна у
пружању оставривању
сарадње у борби против
криминала.

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току

Закључак Владе 05 број: 01810772/2021 од 25.11.2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се регулише
повратак лица која
незаконито бораве на
територији Републике Србије
и Уједињеног Краљевства
Велике Британије и Северне
Ирске

/

/

Да

Реализовано

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање измена
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Мађарске о граничној контроли у
друмском, железничком и водном
саобраћају

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразума у
области унутрашње контроле
омогућило би се јачање
сарадње у тој области

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума о сарадњи између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Аустрије у области
унутрашње контроле

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразума у
области унутрашње контроле
омогућило би се јачање
сарадње у тој области

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

42.

43.

44.

909

45.

46.

47.

48.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума о сарадњи између
Владе Републике Србије и Владе
Словачке Републике у области
унутрашње контроле

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразума у
области унутрашње контроле
омогућило би се јачање
сарадње у тој области

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума о сарадњи између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Грчке у области
унутрашње контроле

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразума у
области унутрашње контроле
омогућило би се јачање
сарадње у тој области

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за потписивање
Протокола о коришћењу
заједничке базе преводилаца у
области миграције и азила
МАРРИ

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Протокол ствара могућност за
нове могућности
финансирања преводилаца у
МАРРИ

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
протокола је и даље
у току

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума о сарадњи између
Владе Републике Србије и Владе
Црне Горе у области унутрашње
контроле

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразума у
области унутрашње контроле
омогућило би се јачање
сарадње у тој области

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу
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Закључак Владе 05 број: 01810088/2020 од 10.12.2020. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразума о
међусобном признавању
возачких дозвола са
Народном Републиком Кином
омогућиће се грађанима двеју
земаља признавање возачких
дозвола

/

/

Да

Реализовано

Закључак којим се утврђује
основа за закључивање Споразума
између Републике Србије и
Канцеларије Уједињених нација
за дрогу и криминал - UNODC

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразум дефинише основна
начела и главни циљеви који
уређују успостављање
заједничке међу-агенцијске
радне групе Канцеларије
Уједињених нација за дрогу и
криминал (UNODC) која ће
обухватати Пројекат
аеродромске комуникације
(AIRCOP) и Програма за
контролу контејнера (CCP) у
Републици Србији.

/

/

Да

/

Стратегија смањења ризика од
катастрофа и управљањa
ванредним ситуацијама за период
2021-2030. година, са Акционим
планом за период 2021-2023.
година

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС“, број
30/18) и члан 12.
став 3. Закона о
смањењу ризика од
катастрофа и
управљању
ванредним
ситуацијама
("Службени гласник
РС", број 87/18)

Стратегијом се утврђује
политика и усмеравају
активности државних органа
и других субјеката у
управљању ризиком од
катастрофа, одређују
смернице за ангажовање
људских и материјалних
ресурса, као и развој
нормативног и
институционалног оквира у
циљу смањења ризика и
ефикасног одговора на
изазове катастрофа

/

НПАА

Да

Акт није донет због
комплексности
материје и
укључености више
надлежних органа у
изради, што изискује
више времана за
израду.
Решењем министра
унутрашњнх послова
формирана Радна
група.

Закључак Владе 05 број: 337870/2021 од 4. 2.2021. године

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

Предметни аранжман се
односи на праћење и
спровођење приоритетних
активности постављених у
Заједничком акционом плану
за борбу против тероризма за
Западни Балкан потписаном

/

/

Да

Реализовано

49.

50.

51.

52.

911

53.

54.

55.

56.

7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

између представника ЕУ и
партнера Западног Балкана

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума о полицијској сарадњи
између Владе Републике Србије и
Владе Уједињених Арапских
Емирата

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразума о
полицијској сарадњи између
Владе Републике Србије и
Владе Уједињених Арапских
Емирата омогућило би се
интензивирање сарадње
посебно у областима сарадње
које се односе на кривична
дела тероризма и илегалних
миграција

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Краљевских полицијских
снага Гренаде

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
меморандума је и
даље у току

Уредба о начину вођења
Националног ДНК регистра и
ближим условима за размену и
преношење података

Члан 10. став 3.
Закон о
националном ДНК
регистру
("Службени гласник
РС", број 24/18)

Уредбом се уређује начин
обраде и вођење регистра, као
и размена и преношење
података из регистра.

Број 104
од 5.
новембра
2021. године

НПАА

Да

/

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандумa о узајамном
разумевању између Министарства
унутрашњих послова Републике
Србије и Министарства
унутрашњих послова Републике
Белорусије по питању

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем меморандума
између Министарства
унутрашњих послова
Републике Србије и
Министарства унутрашњих
послова Републике
Белорусије по питању
организације опоравка
запослених и њихове деце
оствариће се боља сарадња и

/

/

Да

Застало се са
преговорима

912

организације опоравка запослених
и њихове деце

57.

омогућити опоравак
запослених и њихове деце

Члан 5. став 3. а у
вези члана 6. став 3.
Закона о критичној
инфраструктури
("Службени гласник
РС", број 87/2018)

Уредбом се утврђују сектори
који нису дефинисани
Законом о критичној
инфраструктури и утврђују се
критеријуми за
идентификацију КИ

/

НПАА

Да

Акциони план за улазак у
шенгенски простор

Члан 10. став 2.
тачка 4) и члан 38.
став 1. Закона о
планском систему
Републике Србије
(„Службени гласник
РС“, број 30/18)

Акционим планом утврдиће
се политика и активности
државних органа у свим
кључним областима за
испуњење критеријума који
су неопходни за улазак у
Шенгенски простор

/

/

Да

Уредбa о начину и поступку
преласка државне границе
приликом примања и упућивања
међународне хуманитарне помоћи
у заштити и спасавању

Члан 104. став 1.
Закона о смањењу
ризика од
катастрофа и
управљању
ванредним
ситуацијама
("Службени гласник
РС", број 87/2018)

Прописом се уређује начин и
поступак преласка државне
границе приликом примања и
упућивања међународне
хуманитарне помоћи у
заштити и спасавању људи и
материјалних добара односно
помоћи за заштиту и
спасавање од стране других
држава и међународних
организација; затим транзит
међународне хуманитарне
помоћи трећим земљама за
заштиту и спасавање преко
територије Републике Србије;

/

НПАА

Да

Уредбу о утврђивању сектора,
критеријумима за идентификацију
критичне инфраструктуре и
начину извештавања

58.

59.

Акт није донет из
разлога додатног
усаглашавања текста.
Планирано за
следећу годину.
У току је законска
процедура усвајања
Уредбе
Акт није донет због
комплексности
материје и
укључености више
надлежних органа у
изради, што изискује
више времана за
израду.
Нацрт поменутог
Акциог плана
достављен је
надлежним
институцијама у
циљу усаглашавања
мера и активности.
Акт није донет из
разлога додатног
усаглашавања текста.
Планирано за
следећу годину.

913

и процедуре координације
примања, упућивања,
транзита међународне
хуманитарне помоћи од
стране надлежних органа
заштите и спасавања
Републике Србије.
Закључак Владе 05 број: 3375860/2021 од 24.06.2021. године

Члан 19. Закона o
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, бр.
32/13) и члана 43.
став 3. Закона о
Влади ("Сл. гласник
РС", бр. 55/2005,
71/2005 - испр.,
101/2007, 65/2008,
16/2011, 68/2012 одлука УС, 72/2012,
7/2014 - одлука УС,
44/2014 и 30/2018 др. закон)

Закључивањем Протокола о
изменама и
допунамаСпоразума између
страна потписница
Конвенције о полицијској
сарадњи у југоисточној
Европи о аутоматској
размени ДНК података,
дактилоскопских података и
података о регистрованим
возилима се омогућава
примена Споразума

/

/

Да

Реализовано

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Министарства
унутрашњих послова Републике
Србије и Аустралијске Федералне
полиције у области борбе против
транснационалног криминала

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразума
између Министарства
унутрашњих послова
Републике Србије и
Аустралијске Федералне
полиције у области борбе
против транснационалног
криминала оставарила би се
сарадња у размени
информација, искустава и
координацији операција.

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума о сарадњи у борби
против међународног
организованог криминала,
међународне илегалне трговине
дрогама и међународног

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

Закључивањем споразума
између Републике Србије и
Владе Демократске Народне
Републике Алжир биће
ефикасније и делотворније
остварена сарадња у области
борбе против организованог

/

/

Да

Застало се са
преговорима

60.

61.

62.

914

63.

64.

тероризма између Министарства
унутрашњих послова Републике
Србије и Министарства
унутрашњих послова Народне
Демократске Републике Алжир

7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

криминала и његових
појавних облика,
међународне илегалне
трговине дрогама и тероризма

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума и Протокола о
реадмисији са Народном
Демократском Републиком Алжир

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се регулише
повратак лица која
незаконито бораве на
територији Републике Србије
и Народне Демократске
Републике Алжир

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума и Протокола о
реадмисији са Исламском
Републиком Пакистан

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се регулише
повратак лица која
незаконито бораве на
територији Републике Србије
и Исламске Републике
Пакистан

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак Владе 05 број: 0186387/2021 од 09.07.2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се регулише
повратак лица која
незаконито бораве на
територији Републике Србије
и Украјине

/

/

Да

Реализовано

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума и Протокола о
реадмисији са Републиком
Турском

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

Споразумом се регулише
повратак лица која
незаконито бораве на
територији Републике Србије
и Турске

/

/

Да

65.

66.

Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току

915

7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

67.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума и Протокола о
реадмисији са Исламском
Републиком Авганистан

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се регулише
повратак лица која
незаконито бораве на
територији Републике Србије
и Исламске Републике
Авганистан

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање измена и
допуна Протокола о реадмисији
са Републиком Бугарском

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Протоколом се мења начин
повратка лица која
незаконито бораве на
територији Републике Србије
и Републике Бугарске

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
протокола је и даље
у току

Закључак Владе 05 број: 2274149/2021 од 12.05.2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем споразума
између Републике Србије и
БИХ биће олакшано
обављање пограничног
саобраћаја за држављане обе
државе

/

/

Да

Реализовано

Закључак Владе 05 број: 0183863/2021 од 28.04.2021. године

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

Закључивањем споразума
биће олакшани и убрзани
послови граничне контроле

/

/

Да

Реализовано

68.

69.

70.

916

7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

71.

72.

73.

74.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Азербејџан о сарадњи
у области миграција

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се уређује
сарадња у области миграција
између Републике Србије и
Републике Азербејџана

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Протокола за примену чл.13-15
Конвенције о полицијској
сарадњи у ЈИЕ са Републиком
Бугарском

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Протокола се
омогућује примена
Конвенције

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума/Меморандума о
међусобном признавању возачких
дозвола са Краљевином Белгијом

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем
Споразум/Меморандум о
међусобном признавању
возачких дозвола са
Краљевином Белгијом
омогућиће се грађанима двеју
земаља признавање возачких
дозвола

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства

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

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
меморандума је и
даље у току

917

75.

76.

77.

78.

унутрашњих послова Арапске
Републике Египат

7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства полиције,
националне безбедности и
казнено-поправних служби
Соломонских острва

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Вијећа
министара Босне и Херцеговине о
ГП Кузмин - Сремска Рача (због
изградње ауто-пута Београд –
Сарајево)

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључувањем Споразума
између Владе Републике
Србије и Вијећа министара
Босне и Херцеговине о ГП
Кузмин - Сремска Рача (због
изградње ауто-пута Београд –
Сарајево) омогућиће бржи
проток људи и роба

/

/

Да

Није се поступало по
наведеном предмету

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума и Протокола о
реадмисији са Републиком
Белорусијом

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се регулише
повратак лица која
незаконито бораве на
територији Републике Србије
и Републике Белорусије

/

/

Да

Застало се са
преговорима

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Савезне Републике Аустрије о
спровођењу Конвенције о

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

Закључивањем Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Аустрије о спровођењу КПС
ЈИЕ омогућиће се сарадња у
области примене КПС ЈИЕ

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току

918

79.

80.

81.

82.

полицијској сарадњи у
Југоисточној Европи

7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Протокола за примену чл.13-15
Конвенције о полицијској
сарадњи у ЈИЕ са Босном и
Херцеговином

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Протокола се
омогућује примена
Конвенције

/

/

Да

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
унутрашњих послова Републике
Ирак

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
меморандума је и
даље у току

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарствa
Сигурности и Безбедности
Републике Намибије

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
меморандума је и
даље у току

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства

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

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Застало се са
преговорима

Није одговорено на
нашу иницијативу

919

83.

84.

85.

86.

унутрашњих послова Републике
Мозамбик

7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Националне полицијске
агенције Јапана

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
националне безбедности Јамајке

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Федералне полицијске
комисије Савезне Демократске
Републике Етиопије

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању о
међусобном признавању возачких
дозвола између Републике Србије
и Краљевине Холандије

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

Закључивањем Меморандума
о разумевању о међусобном
признавању возачких дозвола
између Републике Србије и
Краљевине Холандије
омогућиће се грађанима двеју

/

/

Да
Поступак преговора
ради закључења
меморандума је и
даље у току

920

87.

88.

89.

90.

7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

земаља признавање возачких
дозвола

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства правде и
унутрашњих послова Монголије

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
унутрашњих послова Републике
Еквадор

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразумa између Републике
Србије и Републике Хрватске о
борби против трговине људима

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразума
између Републике Србије и
Републике Хрватске о борби
против трговине људима,
омогућило би се јачање
сарадње у тој области

/

/

Да

Није реализовано

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразумa између Републике
Србије и Црне Горе о отварању
новог ГП на будућем ауто-путу ка
Црној Гори у месту Бољаре

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

Закључивањем Споразумa
између Републике Србије и
Црне Горе о отварању новог
ГП на будућем ауто-путу ка
Црној Гори у месту Бољаре
омогућиће бржи проток људи
и роба

/

/

Да

Није се поступало по
наведеном предмету

921

7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

91.

92.

93.

94.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразумa између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Хрватске о
пограничном саобраћају

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразумa
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Хрватске о пограничном
саобраћају биће олакшано
обављање пограничног
саобраћаја за држављане обе
државе

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразумa између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Хрватске о граничним
прелазима

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразумa
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Хрватске о граничним
прелазима фактичко стање ће
се уподобити са правним,
имајући у виду да је важећи
споразум из 1997 застарео

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току

Закључак којим се утврђује
Основа за закључување
Споразума између Владе
Републике Србије и Вијећа
министара Босне и Херцеговине о
ГП у близини садашњег ГП
Котроман (због изградње аутопута Београд -Вишеград)

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључувањем Споразума
између Владе Републике
Србије и Вијећа министара
Босне и Херцеговине о ГП у
близини садашњег ГП
Котроман (због изградње
ауто-пута Београд -Вишеград)
омогућиће бржи проток људи
и роба

/

/

Да

Није се поступало по
наведеном предмету

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Протокола за примену чл.13-15
Конвенције о полицијској
сарадњи у ЈИЕ са Црном Гором

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

Закључивањем Протокола се
омогућује примена
Конвенције

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

922

7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразумa са Црном Гором о ЗГП
Гостун – Добраково

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразумa са
Црном Гором о ЗГП Гостун –
Добраково омогућиће бржи
проток људи и роба

/

/

Да

Није се поступало по
наведеном предмету

Закључивањем Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Црне Горе о
сарадњи у области борбе
против трговине људима
омогућило би се јачање
сарадње у тој области

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразумa између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Северне Македоније о
ГП Миратовац – Лојане

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразумa
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Северне Македоније о ГП
Миратовац – Лојане
омогућиће бржи проток људи
и роба

/

/

Да

Наведени Споразум
је ратификован
27.12.2019.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање измена и
допуна Протокола о реадмисији
са Републиком Северном
Македонијом

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

Протоколом се мења начин
повратка лица која
незаконито бораве на
територији Републике Србије
и Републике Северне
Македоније

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

95.

96..

97.

98.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Црне
Горе о сарадњи у области борбе
против трговине људима

923

7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

99.

100.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума о измени Споразума о
узајамном признању и замени
возачких дозвола Владе
Републике Србије и Владе
Републике Италије

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем споразума о
изменама и допунама биће
омогућено спровођење
Споразума о замени возачких
дозвола

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Републике
Србије и Босне и Херцеговине о
борби против трговине људима

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразума
између Републике Србије и
Босне и Херцеговине о борби
против трговине људима
омогућило би се јачање
сарадње у тој области

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума и Протокола о
реадмисији са Грузијом

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се регулише
повратак лица која
незаконито бораве на
територији Републике Србије
и Грузије

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума и
протокола је и даље
у току

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Протокола за примену чл.13-15
Конвенције о полицијској
сарадњи у ЈИЕ са Румунијом

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

Закључивањем Протокола се
омогућује примена
Конвенције

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

101.

102.

924

7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

103.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Протокола за примену чл.13-15
Конвенције о полицијској
сарадњи у ЈИЕ са Северном
Македонијом

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Протокола се
омогућује примена
Конвенције

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума и
протокола је и даље
у току

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума о полицијској сарадњи
између Владе Републике Србије и
Владе Државе Катар

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се уређује
сарадња у области борбе
против организованог
криминала и тероризма
између Републике Србије и
Државе Катар

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Републике
Србије и Краљевине Норвешке о
полицијској сарадњи

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се уређује
сарадња у области борбе
против организованог
криминала и тероризма
између Републике Србије и
Краљевине Норвешке

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току

104.

105.

925

106.

107.

108.

109.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
унутрашњих послова Краљевине
Мароко

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
унутрашњих послова Републике
Кубе

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
унутрашњих послова и Јавне
Безбедности Краљевине Лесото

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Бироа за алкохол, дуван,
ватрено оружје и експлозиве
Сједињених Америчких Држава

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању између
Министарства унутрашњих
послова Републике Cpбиjе и
Бироа за алкохол, дуван,
ватрено оружје и експлозиве
Сједињених Америчких
Држава омогућило би се
јачање сарадње у тој области

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
меморандума је и
даље у току

926

110..

111.

112.

113.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и полиције града Њујорка
о сарадњи у области спречавања и
борбе против транснационалног
криминала

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Застало се са
преговорима

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
унутрашњих послова Малезије

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
унутрашњих послова и
децентрализације Републике
Конго

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
унутрашњих послова Републике
Уганде

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

927

114.

115.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Полиције Републике
Маурицијус

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Полиције Републике
Сејшели

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума и Протокола о
реадмисији са Републиком Ирак

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се регулише
повратак лица која
незаконито бораве на
територији Републике Србије
и Републике Ирака

/

/

Да

Република Ирак нас
обавестила да
тренутно нису
заинтересовани за
закључување
Споразума

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Јерменије о сарадњи у
борби против криминала

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се регулише
сарадња у области борбе
протвив криминала између
Републике Србије и
Републике Јерменије

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току

116.

117.
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118.

119.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума о размени
информација и искустава у борби
против организованог
транснационалног криминала,
трговине дрогом и сродних
кривичних дела између
Министарства унутрашњих
послова Републике Србије и
Државног тужилаштва
Сједињених Мексичких Држава

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се уређује
сарадња у области борбе
против организованог
криминала између Републике
Србије и Сједињених
Мексичких Држава

/

/

Да

Застало се
преговорима

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума и Протокола о
реадмисији са Исламском
Републиком Иран

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се регулише
повратак лица која
незаконито бораве на
територији Републике Србије
и Исламскe Републикe Иран

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак Владе 05 број: 01810439/2020 од 17. децембра 2020.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Уједињених
Арапских Емирата о сарадњи
у области борбе против
трговине људима трговине
људима, омогућило би се
јачање сарадње у тој области

/

/

Да

Реализовани
У току преговора
договорено је да се
закључи
Меморандум о
разумевању уместо
Споразума.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о сарадњи између
Владе Републике Србије и Владе
Сједињених Америчких Држава о
сарадњи по питању података о
путницима

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
/30/18-др.закон)

Меморандумом се уређује
сарадња између Републике
Србије и САД по питању
размене информација о
путницима

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
меморандума је и
даље у току

120.

121.

929

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Либан о полицијској
сарадњи

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Либан о полицијској сарадњи
биле би обухваћене области
размене информација и
њихова заштита, узајамна
професионална и техничка
подршка у превенцији
криминала и
криминалистичким истрагама
између Страна потписница

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума о сарадњи у области
борбе против организованог
криминала, међународне
нелегалне трговине дрогама и
међународног тероризма између
Владе Републике Cpбиjе и Владе
Републике Тунис

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Споразума о
сарадњи у области борбе
против организованог
криминала, међународне
нелегалне трговине дрогама и
међународног тероризма
између Владе Републике
Cpбиjе и Владе Републике
Тунис, омогућило би се
јачање сарадње у наведеним
областима

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства јавне
безбедности Социјалистичке
Републике Вијетнам

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
/30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
унутрашњих послова
Доминиканске Републике

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

122.

123.

124.

125.

930

126.

127.

128.

129.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Националне полицијске
агенције Републике Кореје

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
унутрашњих послова и
координације Националне Владе
Републике Кеније

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Полиције Републике
Боцване

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
унутрашњих послова и културе
Краљевине Бутан

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу
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130.

131.

132.

133.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
унутрашњих послова Републике
Анголе

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Mинистарства правде,
јавне безбедности и рада Антигве
и Барбуде

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства правде и
полиције Републике Суринам

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
унутрашњих послова Сједињених
Мексичких Држава о јачању
полицијске сарадње

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању између
Министарства унутрашњих
послова Републике Cpбиjе и
Министарства унутрашњих
послова Сједињених
Мексичких Држава о јачању
полицијске сарадње
оствариће се боља сарадња у
овој области

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
споразума је и даље
у току. Промењен
назив у Споразума о
сарадњи између
Министарства
унутрашњих послова
Републике Србије и
Министарства
унутрашњих послова
Републике Анголе у
области безбедности
и јавног реда
Није одговорено на
нашу иницијативу

Поступак преговора
ради закључења
меморандума је и
даље у току

Застало се са
преговорима

932

134.

135.

136.

137.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
унутрашњих послова Републике
Јужне Африке

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
/30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
унутрашњих послова Републике
Чиле

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
унутрашњих послова Републике
Перу

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Поступак преговора
ради закључења
меморандума је и
даље у току

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
унутрашњих послова Савезне
Демократске Републике Непал

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу
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138.

139.

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
унутрашњих послова Републике
Кабо Верде

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Застало се са
преговорима

Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова Републике
Cpбиjе и Министарства
унутрашњих послова
Вишенационалне Републике
Боливије

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Није одговорено на
нашу иницијативу

Закључак Владе 05 број: 01810090/2020 од 10.12.2020. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против организованог
криминала и тероризма

/

/

Да

Реализовано

Закључак Владе 05 број: 0186387/2021 од 09.07.2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се регулише
повратак лица која
незаконито бораве на
територији Републике Србије
и Републике Азербејџана

/

/

Не

Реализовано
-у складу са
потребама
међународне
сарадње утврђена
Основа за
закључивање
Споразума

140.

141.
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Закључак Владе 05 број: 3379617/2021 од 21.10.2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању са
Индонежанском националном
полицијом омогућиће се
сарадња у спречавању тешких
кривичних дела, посебно у
борби против
транснационалног криминала

/

/

Не

Реализовано
-у складу са
потребама
међународне
сарадње утврђена
Основа за
закључивање
Споразума

Закључак Владе 05 број:
6993/2021 од 23.07.2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се регулише
надлежност органа Страна у
пружању узајамене помоћи у
случају ванредних ситуација

/

/

Не

Реализовано
-у складу са
потребама
међународне
сарадње утврђена
Основа за
закључивање
Споразума

Закључак Владе 05 број: /2021 од
09.07.2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Закључивањем Меморандума
о разумевању омогућиће се
сарадња у области
ваздухопловстав.

/

/

Не

Реализовано
-у складу са
потребама
међународне
сарадње утврђена
Основа за
закључивање
Споразума

Закључак Владе 05 број: 0182978/21 од 08.04.2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и
30/18-др.закон)

Споразумом се регулише
надлежност органа Страна у
пружању оставривању
сарадње у борби против
криминала.

/

/

Не

Реализовано
-у складу са
потребама
међународне
сарадње утврђена
Основа за
закључивање
Споразума

142.

143.

144.

145.

935

Уредба о ценама услуга које врши
Агенција за безбедност саобраћаја

Члан 10. став 2.
Закона о
безбедности
саобраћаја на
путевима
(„Службени гласник
РС”, бр. 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – УС,
55/14, 96/15 – др.
закон, 9/16 – УС,
24/18, 41/18, 41/18 –
др. закон, 87/18,
23/19 и 128/20) и
члана 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон),

Овом уредбом утврђује се
висина цена услуга које
плаћају корисници услуга
које врши Агенција за
безбедност саобраћаја

Број 83
од 27. августа
2021. године

/

Не

Приликом израде
прилога за План рада
Владе за 2021.
годину није
достављена
иницијатива од
стране Агенције за
безбедност
саобраћаја.

Уредба о ценама услуга које
врши Агенција за испитивање
жигосање и обележавање
оружја, направе и муниције

На основу члана 8.
став 2. Закона о
испитивању,
жигосању и
обележавању
оружја, направа и
муниције
(„Службени гласник
РС”, број 87/18) и
члана 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон),

Уредбом се утврђује висина
цена услуга које плаћају
корисници услуга (у даљем
тексту: цена услуга) које
врши Агенција за
испитивање, жигосање и
обележавање оружја, направа
и муниције.

Број 96
од 8. октобра
2021. године

НПАА

Не

Приликом израде
прилога за План рада
Владе 2021. годину
није достављена
иницијатива
Агенција за
испитивање,
жигосање и
обележавање оружја,
направа и муниције.

146.

147.

936

Приступање Републике Србије
Међународној спортској
федерацији ватрогасаца спасилаца

Закључак Владе РС
05 бр 337-7975/21 од
02.09.2021.године

Приступањем Републике
Србије Међународној
спортској федерацији
ватрогасаца спасилаца
стварају се основи за
унапређење међународне
сарадње и са осталим
земљама чланицама
Федерације

Закључак о утврђивању Плана
поступања надлежних органа у
случају повратка страних
терористичких бораца и чланова
њихових породица, држављана
РепубликеСрбије, на територију
Републике Србије

На основу члана 61.
став 1. Закона о
државној управи
(Службени гласник
РС" бр. 79/05,
101/07, 95/10, 99/14,
30/18 др. Закон и
47/18) и члана 43.
став 3. Закона о
Влади (Службени
гласник РС", бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 74/12исправка УС, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 др. закон), а у вези
са Националном
стратегијом за
спречавање и борбу
против тероризма за
период 2017-2021.
године.

Планом поступања, који је
саставни део закључка,
усмераваће се, усклађивати и
ближе одредити начин
планирања и поступања
надлежних органа Р. Србије
након повратка наведене
категорије лица на територију
Републике Србије.

148.

149.

/

/

Не

Влада
Републике
Србије
усвојила је
закључак у
јуну 2021.
године.

/

Не

Приступањем
Републике Србије
Међународној
спортској
федерацији
ватрогасаца
спасилаца оставрен
је правни основ за
учешће представника
МУП, у својству
пуноправног члана
Федерације, на свим
догађајима и
активностима које
Федерација
организује.
Усвојеним
закључком се
усмерава, усклађује
и ближе одређује
начин планирања и
поступања
надлежних органа Р.
Србије након
повратка наведене
категорије лица на
територију
Републике Србије.
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Ред.
бр.

1.

2.

Назив акта

5.

6.

Референтни
документ/НПАА

Број „Службеног
гласника РС”,
датум

По плану
(Да/Не)

Образложење

I
Правилник o изменама и допунама
Правилника о спровођењу интерног
конкурса за попуњавање радних
места полицијских службеника у
Министарству унутрашњих послова

II
Члан 129. став. 3 Закона о
полицији ("Службени гласник
РС", бр.6/16, 24/18 и 87/18)

III
/

IV
/

V
Да

Правилник о техничким нормативима
за заштиту од пожара постројења за
течни нафтни гас и о ускладиштавању
и претакању течног нафтног гаса

Члан 34. Закона о запаљивим
и горивим течностима и
запаљивим гасовима
("Службени гласник РС", број
54/15)

/

Број 77
од 30. јула 2021.
године

Да

Правилник о личној и материјалној
формацији јединица цивилне заштите

Члан 81. став 4. Закона о
смањењу ризика од
катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама
("Службени гласник РС""
број 87/18)"

НПАА

/

Да

На акту се још увек ради.
Планирано доношење за
следећу годину.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о полагању стручног
испита и условима за добијање
лиценце и овлашћења за израду
Главног пројекта заштите од пожара и
посебних система и мера заштите од
пожара

Члан 32. став 3. и члан 38.
став 3. Закона о заштити од
пожара ("Службени гласник
РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и
87/18-др. Закон)

/

/

Да

Акт није донет из разлога
додатног усаглашавања
текста. Планирано
доношење за следећу
годину.

Правилник о евиденцијама које води
Агенција за испитивање, жигосање и
обележавање оружја, направа и
муниције

Члан 34. став 4. Закона о
испитивању, жигосању и
обележавању оружја направа
и муниције ("Службени
гласник РС", бр. 87/18)

/

Број 54
од 31. маја 2021.
године

Да

Правилник о садржају и начину
вођења евиденција о испуњености
услова за учешће у саобраћају на путу
возила и возача, као и о условима
предвиђеним другим прописима од

Члан 297. став 1. и 2. Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима ("Службени гласник
РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14,

НПАА

/

Да

3.

4.

Правни основ

VI
Акт није донет из разлога
додатног усаглашавања
текста. Планирано
доношење за следећу
годину

/

Акт није донет због
додатног усаглашавања са
надлежним органима који
су учествовали у изради.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

којих зависи безбедност саобраћаја,
које воде привредна друштва, друга
правна лица, државни органи,
односно јединице локалне самоуправе
и предузетници, који врши превоз у
друмском саобраћају

96/15 – др. закон, 9/16 –
одлука УС, 24/18, 41/18 и
41/18 - др. закон, 87/18, 23/19
и 128/20)

Планирано доношење за
следећу годину.

Одлука о образовању
специјализованих јединица цивилне
заштите и јединица чија се дужност
попуњава активном резервом

Члан 81. став 2. Закона о
смањењу ризика од
катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама
("Службени гласник РС", број
87/18)

НПАА

/

Да

Акт није донет из разлога
што се још увек није донела
Уредба о активној резерви.
Планирано за следећу
годину.

Правилник о начину, условима и
мерама за безбедно интервенисање у
случају расипања, разливања,
истицања или неког другог облика
ослобађања опасне робе

Члан 10. став 11. Закона о
транспорту опасне робе
("Службени гласник РС", бр.
104/16, 83/18, 95/18 - др.
закон и 10/19 - др. закон)

/

/

Да

На акту се још увек ради.
Планирано доношење за
следећу годину.

Правилник о плану и програму обуке
полицијских службеника за вршење
надзора над учесницима у друмском
саобраћају који обављају транспорт
опасне робе

Члан 62. став 8 Закона о
транспорту опасне робе
("Службени гласник РС", бр.
104/16, 83/18, 95/18 - др.
закон и 10/19 - др. закон)

/

/

Да

На акту се још увек ради.
Планирано доношење за
следећу годину.

Правилник о транспорту опасне робе
који се обавља превозним средствима
Министарства унутрашњих послова

Члан 4. став 4. Закона о
транспорту опасне робе
("Службени гласник РС", бр.
104/16, 83/18, 95/18 - др.
закон и 10/19 - др. закон)

/

/

Да

На акту се још увек ради.
Планирано доношење за
следећу годину.

Правилник о посебним мерама
безбедности у транспорту опасне робе
са повећаним безбедносним ризицима

Члан 8. став 11. Закона о
транспорту опасне робе
("Службени гласник РС", бр.
104/16, 83/18, 95/18 - др.
закон и 10/19 - др. закон)

/

/

Да

На акту се још увек ради.
Планирано доношење за
следећу годину.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о техничким
нормативима за безбедност од пожара
и експлозија објеката малопродаје
боца са течним нафтним гасом

Члан 34. Закона о запаљивим
и горивим течностима и
запаљивим гасовима
("Службени гласник РС", број
54/15)

/

Број 85
од 31. августа 2021.
године

Да
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13.

14.

15.

16.

17.

Правилник о условима које морају да
испуњавају возила која користе
министарство надлежно за
унутрашње послове, службе
безбедности Републике Србије,
возила државног органа надлежног за
заштиту и спасавање ватрогасних
јединица у саобраћају на путу у
погледу димензија, техничких услова
и уређаја, склопова и опреме и
техничких норматива
Правилник о начину одржавања
склоништа и прилагођавања
комуналних, саобраћајних и других
подземних објеката за склањање
становништва

Члан 246. став 7. Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима ("Службени гласник
РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14,
96/15 – др. закон, 9/16 –
одлука УС, 24/18, 41/18 и
41/18 - др. закон, 87/18, 23/19
и 128/20)

Члан 61 . Став 11. Закона о
смањењу ризика од
катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама
("Службени гласник РС"",
број 87/18)

Правилник о техничким нормативима
за пројектовање, изградњу и
одржавање система за јавно
узбуњивање

Члан 96. став 8. Закона о
смањењу ризика од
катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама
("Службени гласник РС", број
87/18)

Правилник о изменама и допунама
Правилника о техничким
нормативима за безбедност од пожара
и експлозија постројења и објеката за
запаљиве и горивe течности и о
ускладиштавању и претакању
запаљивих и горивих течности

Члан 34. Закона о запаљивим
и горивим течностима и
запаљивим гасовима
("Службени гласник РС", број
54/15)

Правилник о изменама и допунама
Правилника о радним местима,
односно пословима у Министарству
унутрашњих послова на којима се
стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем

Члан 55. став 3. и члан 56.
став 1. Закона о пензијском и
инвалидском осигурању
("Службени гласник РС", бр.
34/03, 64/04 - УС, 84/04, др.
Закон, 85/05, 101/05 - др.
Закон, 63/06 - УС, 5/09,
107/09, 101/10, 93/12, 62/13,

НПАА

/

Да

Акт није донет због
додатног усаглашавања са
надлежним органима
(МГСИ и РСЗ). Планирано
доношење за следећу
годину.

/

/

Да

Акт није донет због
додатног усаглашавања са
надлежним органима који
су учествовали у изради.
Планирано за следећу
годину његово доношење.

НПАА

/

Да

Акт није донет из разлога
додатног усаглашавања
текста. Планирано
доношење за следећу
годину.
Коначна верзија
Правилника је урађена али
се чекају измене и допуне
Закона ради истовременог
упућивања у процедуру.

/

Број 85
од 31. августа 2021.
године

Да

/

Закључак Владе
којим се даје
сагласност
05 Број: 110574/2021 од 21.
јануара 2021. године
и
05 Број: 110-

Да

Правилник се не објављује
у Службеном гласнику РС
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11835/2021 од 16.
децембра 2021.
године

108/13, 75/14, 142/14, 73/18,
46/19 - одлука УС и 86/19) а у
вези са чланом 171. Закона о
полицији ("Службени гласник
РС", бр. 6/16, 24/18 и 87/18)
Правилник о путним исправама

Члан 15. став 3, члан 18, члан
24. став 2, члан 25 став 1,
члан 27. став 7. и члан 45 став
3. Закона о путним исправама
("Службени гласник РС", бр.
90/07, 116/08, 104/09, 76/10,
62/14 и 81/19)

/

/

Да

Правилник о изменама и допунама
Правилника о критеријумима за избор
кандидата за полазнике курса за
основну обуку припадника
ватрогасно-спасилачких јединица

Члан 49. став 7. Закона о
смањењу ризика и управљању
ванредним ситуацијама
("Службени гласник РС", број
87/18)

/

Број 49
од 14. маја 2021.
године

Да

Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова

Члан 9. став 2. Закона о
полицији („Службени гласник
РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и
члан 3. Уредбе о начелима за
унутрашње уређење
Министарства унутрашњих
послова („Службени гласник
РС”, брoj 60/17)

/

/

Да

Правилник се не објављује
у Службеном гласнику РС

Правилник о изменама и допунама
Правилника о посебним условима
које морају испуњавати правна лица
која добијају овлашћење за обављање
послова контролисања инсталација и
уређаја за гашење пожара и
инсталација посебних система

Члан 44. став 2. Закона о
заштити од пожара
("Службени гласник РС", бр.
111/09, 20/15, 87/18 и 87/18др. Закон)

/

/

Да

На акту се још увек ради.
Планирано доношење за
следећу годину.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о условима које морају
испуњавати правна лица регистрована
за извођење посебне обуке за лица
која раде на пословима заштите од
пожара

Члан 56. ст. 1. и 2. Закона о
заштити од пожара
("Службени гласник РС", бр.
111/09, 20/15, 87/18 и 87/18др. закона)

НПАА

/

Да

Акт није донет из разлога
додатног усаглашавања
текста. Планирано
доношење за следећу
годину.

18.

19.

20.

21.

22.

Акт није донет из разлога
додатног усаглашавања
текста. Планирано
доношење за следећу
годину.
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Упутство о начину вођења интерних
евиденција у ватрогасно-спасилачким
јединицама

Члан 53. став 2. Закона о
смањењу ризика од
катастрофа и управљању у
ванредним ситуацијама
("Службени гласник РС", број
87/18)

НПАА

/

Да

Акт није донет из разлога
додатног усаглашавања
текста. Планирано
доношење за следећу
годину.

Правилник о начину вођења регистра
привредних друштава овлашћених за
вршење техничког прегледа возила

члан 255. став 8. Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима ("Службени гласник
РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14,
96/15 – др. закон, 9/16 –
одлука УС, 24/18, 41/18 и
41/18 - др. закон, 87/18, 23/19
и 128/20)

/

/

Да

На акту се још увек ради.
Планирано доношење за
следећу годину.

Правилник о минималном броју
ватрогасаца, техничкој опремљености
и обучености ватрогасних јединица
локалне самоуправе

Члан 50. став 2. Закона о
смањењу ризика од
катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама
("Службени гласник РС", број
87/18)

НПАА

/

Да

Акт није донет из разлога
додатног усаглашавања
текста. Планирано
доношење за следећу
годину.

Правилник о начину обавештавања и
размене података са другим земљама
које могу бити захваћене удесом са
прекограничним ефектима

Члан 68. став 4. Закона о
смањењу ризика од
катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама
("Службени гласник РС", број
87/18)

НПАА

/

Да

Правилник о изменама и допунама
Правилника о техничким
нормативима за заштиту
индустријских објеката од пожара

Члан 44а Закона о заштити од
пожара ("Службени гласник
РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и
87/18-др. закона)

/

/

Да

Правилник о техничким нормативима
за заштиту гаража од пожара

Члан 44а Закона о заштити од
пожара ("Службени гласник
РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и
87/18-др. закона)

/

/

Да

Акт није донет из разлога
додатног усаглашавања
текста. Планирано
доношење за следећу
годину.
Чека се завршетак измена
и допуна Закона ради
истовременог упућивања у
процедуру.
Акт није донет из разлога
додатног усаглашавања
текста. Планирано
доношење за следећу
годину.
Акт није донет из разлога
додатног усаглашавања
текста. Планирано
доношење за следећу
годину.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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Правилник о изменама Правилника о
начину вршења контроле и
непосредног регулисања саобраћаја
на путевима и вођењу обавезних
евиденција о примени посебних мера
и овлашћења

Члан 2. став 5. и Члан 278.
став 8. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима
("Службени гласник РС", бр.
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 –
одлука УС, 55/14, 96/15 – др.
закон, 9/16 – одлука УС,
24/18, 41/18 и 41/18 - др.
закон, 87/18, 23/19 и 128/20)

НПАА

/

Да

На акту се још увек ради.
Планирано доношење за
следећу годину.

Правилник о техничким нормативима
за заштиту од пожара гасних
котларница

Члан 34. Закона о запаљивим
и горивим течностима и
запаљивим гасовима
(""Службени гласник РС"",
број 54/15)"

НПАА

/

Да

Акт није донет из разлога
додатног усаглашавања
текста. Планирано
доношење за следећу
годину.

Члан 8. став 3 Закона о
критичној инфраструктури
("Службени гласник РС", број
87/18)

НПАА

/

Да

31.

Правилник о методологији, начин
израде и садржају безбедносног плана
оператора за управљање ризиком

Члан 9. став 7. Закона о
критичној инфраструктури
("Службени гласник РС", број
87/18)

НПАА

/

Да

32.

Правилник о начину и програму за
полагање посебног стручног испита
официра за везу
Правилник о организацији, начину
рада, поступању приликом извршења
задатака заштите и спасавања, начину
вршења службе и унутрашњем реду у
ватрогасно-спасилачким јединицама

Члан 49. став 6. Закона о
смањењу ризика од
катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама
("Службени гласник РС", број
87/18)

НПАА

Број 66
од 30. јуна 2021.
године

Да

Акт је још увек у раду због
комплексности материје и
учешћа више надлежних
органа. Планирано
доношење следеће године.
Акт је још увек у раду због
комплексности материје и
учешћа више надлежних
органа. Планирано
доношење следеће године.
Током израде текста
правилника измењен је
назив у Правилник о
организацији и начину рада
ватрогасно-спасилачких
јединица

Правилник о изменама и допунама
Правилника о утискивању
идентификационих ознака

члан 253. став 6. Закона o
безбедности саобраћаја на
путевима („Службени
гласник РС”, бр. 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – УС, 55/14,
96/15 – др. закон, 9/16 – УС,
24/18, 41/18, 41/18 – др. закон,
87/18, 23/19 и 128/20),
члан 24. став 5. Закона о
заштити од пожара
(„Службени гласник РС”, бр.

/

Број 5
од 22. јануара 2021.
године

Не

Због проблема у примени
приступило се изради
наведеног правилника.

/

Број 6
од 29. јануара 2021.
године

Не

Током израде акта није се
имало у плану да ће
доношење бити

29.

30.

33.

34.

35.

Правилник о организовању заштите
од пожара према категорији
угрожености од пожара
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111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 –
др. закони)

36.

37.

38.

39.

40.

41.

пролонгирано за следећу
годину

Правилник о ближим условима које
морају да испуњавати правна лица за
обављање послова организовања
заштите од пожара у субјектима прве,
друге и треће категорије угрожености
од пожара

члан 25. став 2. Закона о
заштити од пожара
(„Службени гласник РС”, бр.
111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 –
др. закон),

/

Број 6
од 29. јануара 2021.
године

Не

Током израде акта није се
имало у виду да ће
доношење бити
пролонгирано за следећу
годину.

Правилник о допунама Правилника о
наградама и признањима у
Министарству унутрашњих послова

члана178. став 3. Закона о
полицији („Службени гласник
РС”, бр. 6/1,6 24/18 и 87/18),

/

Не

Допуна правилника се
односи на кориговање
одредбе за коју се показало
да је отежана примена у
пракси.

Правилник о обезбеђивању исхране и
смештаја у Министарству
унутрашњих послова

члан 4, члана11. став 1. тачка
13) и члана193. став 2. Закона
о полицији („Службени
гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и
87/18),

/

Број 24
од 19. марта 2021.
године
Број 83
од 27. августа 2021.
године
Број 27
од 24. марта 2021.
године

Не

Током израде акта није се
имало у виду да ће
доношење бити
пролонгирано за следећу
годину.

Правилник о измени и допунама
Правилника о начину понашања и
личном изгледу полицијских
службеника и других запослених у
Министарству унутрашњих послова

Члан 46. став 2. Закона о
полицији („Службени гласник
РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18),

/

Број 83
од 27. августа 2021.
године

Не

Правилник о изменама и допунама
Правилника о техничким
нормативима за безбедност од пожара
и експлозија при складиштењу и
држању уља за ложење и гасних уља

члан 34. Закона о запаљивим
и горивим течностима и
запаљивим гасовима
(„Службени гласник РС”, брoj
54/15),

/

Број 102/20, 122/20 и
90/21

Не

Измена и допуне
правилника биле су
неопходне како би се
предупредило понашање
запослених које нарушава
углед министарства
Измена овог Правилника
није планирана , али је
измена предходна три
правилника условила и
измену овог правилника.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о техничким
нормативима за безбедност од пожара
и експлозија станица за снабдеавање
горивом превозних средстава у
друмском саобраћају, мањих пловила,
мањих привредних и спортских
ваздухоплова

члан 34. Закона о запаљивим
и горивим течностима и
запаљивим гасовима
(„Службени гласник РС”, брoj
54/15)

/

Број 92/21
од 22. септембра
2021. године

Не

Измене и допуне
правилника биле су
неопходне због уочених
потешкоћа примене
појединих одредаба у
пракси.
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Упутство о координацији трагања и
спасавања на водним путевима

42.

члана 74. став 2. Закона о
пловидби и лукама на
унутрашњим водама
(„Службени гласник РСˮ, бр.
73/10, 121/12, 18/15, 96/15 –
др. закон, 92/16, 104/16 – др.
закон, 113/17 – др. закон,
41/18, 95/18 – др. закон, 37/19
– др. закон, 9/20 и 52/21),

Број 84
од 30. августа 2021.
године

/

Не

Доношење упутства је било
неопходно да би се уредило
координисање у поступању
надлежних органа
приликом трагања и
спасавања угрожених лица,
пловила и ствари.

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

Назив

I
Високо образовање у области
јавне безбедности
1.

1.1

Управљање радом
Криминалистичко полицијског
универзитета
Управљање ризицима и варедним
ситуацијама

2.

2.1

Управљање у ванредним
ситуацијама

Резултат

II
Унапређен квалитет и
ефикасност основних студија,
унапређен квалитет студија
другог и трећег степена,
унапређен квалитет научноистраживачке делатности
Обезбеђени предуслови за
обављање основне и других
делатности Криминалистичкополицијског универзитета
Ефикасније реаговање и одговор
у ванредним ситуацијама,
ефикасније превентивно
деловање на унапређењу
безбедоносних услова
противпожарне заштите и
превоза опасних материја
Унапређен капацитет за
превентивно деловање и
реаговање у ВС

шифра
извора
финансира
ња

Износ остварења/
извршења
III

01
04
05

461.788.108,28 РСД
73.987.494,23 РСД
1.804.107,61 РСД

01
04
05

461.788.108,28 РСД
73.987.494,23 РСД
1.804.107,61 РСД

01
05
56

15.503.697.395,42 РСД
18.816.397,02 РСД
0,00 РСД

01

6.375.562.035,76 РСД

Референтни
документ

По
плану
(Да/Не)

IV
/

V
Да

/

Да

/

Да

/

Да

Образложење

VI
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.

ИПА програм прекограничне
сарадње Србија - ЦрнаГора – Да
будемо спремни

01
05
56

ИПА – Сигурније прекогранично
подручје кроз унапређено
реаговање у ванредним
ситуацијама и заједничке обуке

01
56

ИПА прекогранична сарадња –
Припрема становништва за акције
у случају катастрофе и
побољшање капацитета стручних
тимова за реаговање у ванредним
ситуацијама у прекограничном
бугарско-српском региону
Изградња и адаптација објеката
Сектора за ванредне ситуације

Подизање капацитета Сектора за
ванредне ситуације у циљу
адекватног реаговања у ванредним
ситуацијама у периоду 2019-2021

Заштита и спасавање грађана,
добара, имовине и животне
средине РС од последица
ванредних догађаја
Изградња и адаптација објекта
Сектора за ванредне ситуације
Управљање људским и
материјалним ресурсима

01
56

Подизање капацитета Сектора за
ванредне ситуације кроз
изградњу, адаптацију и санацију
објеката
Подизање капацитета Сектора за
ванредне ситуације

01

01

Подизање капацитета Сектора за
ванредне ситуације
Подизање капацитета Сектора за
ванредне ситуације кроз
изградњу, адаптацију и санацију
објеката
Ефикасно спровођење
активности из надлежности
Министарства у складу са
стандардима ЕУ, развијени

01

5.289.782,04 РСД
3.970.004,20 РСД
0,00 РСД

Уговор о
партнерству
број:
ПА/2019/2 од
07.07.2019
/

Да

Пројекат се
званично завршава
31.01.2022. године.

Да

/

Да

Закључак
Владе РС

Да

Пројекат није почео
са
имплементацијом.
Почетак
имплементације
очекује се у другој
половини 2022.
године.
Пројекат није почео
са
имплементацијом.
Почетак
имплементације
очекује се у другој
половини 2022.
године.
/

Закључак
Владе РС

Да

/

Закључак
Владе РС

Да

Закључак
Владе РС

Да

/

/

Да

/

0,00 РСД
0,00 РСД

0,00 РСД
0,00 РСД

110.956.035,14 РСД

830.504.912,68 РСД

108.621.505,85 РСД

01

343.722.029,44 РСД

01
05
07
08

16.199.140.974,67 РСД
3.115.500,00 РСД
0,00 РСД
119.680,60 РСД

/

946

Администрација и управљање

интерни капацитети МУП у
складу са најсавременијим
стандардима у јавном сектору,
развијен систем управљања
људским ресурсима који
укључује и политику једнаких
могућности, развијен и ојачан
систем унутрашње контроле и
транспарентности у раду
Унапређење људских и
материјалних капацитета

/3.1
Међународне активности, сарадња
и партнерство

Повећање учешћа МУП у
међународним организацијама,
институцијама и побољшање
сарадње МУП РС на
регионалном и међународном
нивоу

15

228.346,07 РСД

01
05
07
08
15
01
15

14.688.977.371,52 РСД
3.115.500,00 РСД
0,00 РСД
119.680,60 РСД
86.923,37 РСД
490.528.117,01 РСД
141.422,70 РСД
Годишња контрибуција за
чланство у Механизму
цивилне заштите
2,528.337,00 EUR,
DPPISEE Контрибуција
(годишња) - 25.000 EUR.
ICDO годишња
контрибуција
21.000CHF,EUR-OPA
годишња контрибуција –
око 9.853,08 EUR

3.2

Помоћ породицама погинулих и
рањених
3.3

3.4

3.5

3.6

Обезбеђена ефикасна помоћ и
подршка породицама погинулих
и рањених

Изградња полицијских станица и
комплекса централног депоа за
потребе Министарства
унутрашњих послова

Подизање складишних
капацитета Министарства
унутрашњих послова

Обнављање опреме-машина за
персонализацију и паковање ИД
докумената

Унапређење продукције на
пословима персонализације и
паковања ИД докумената за
потребе грађана Републике
Србије
Унапређење
телекомуникационих мрежа

Успостављање система
обједињених комуникација

01

01

/

Да

/

Годишњи
извештај о
раду МУП

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

ДА

/

/

ДА

/

125.219.722,80 РСД

49.992.580,45 РСД

01

86.997.040,00 РСД

01

99.470.654,03 РСД
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3.7

3.8

Повећање информатичких
капацитета за обављање
пословних процеса у
Министарству унутрашњих
послова
Унапређење ИКТ капацитета за
потребе оперативног рада
Дирекције полиције
Изградња центра за
информациону безбедност

3.9

Безбедност

4.

4.1

Руковођење и координација рада
полиције и управних послова
Специјална и посебне јединице
полиције

4.2

Полицијске управе
4.3

4.4

Реконструкција базе специјалне и
посебних јединица Министарства
унутрашњих послова, наставних

Занављање информатичке
опреме

Опремање ИКТ опреме и
возилазапотребе УКП
Подизање нивоа информационе
безбедности и ефикасности,
развој информационих
технологија и ИТ сектора у
целини и развој полицијског
образовања
Унапређена борба против свих
облика криминала, ефикасан
систем очувања јавног реда и
мира, унапређена безбедност
саобраћаја,унапређено
остваривање права грађана из
области управних пословa
Повећање ефикасности рада
полиције
Унапређена ефикасност у
спречавању терористичких
активности, првенствено,
предузимањем превентивних
мера и радњи, активан допринос
на одржавању стабилног јавног
реда и мира, сузбијању трговине
људима, кријумчарења
наркотика, као и спречавање
других облика криминала
Смањена стопа криминала,
унапређено стање јавног реда и
мира, безбеднији саобраћај,
ефикасније остваривање права
грађана из области управних
послова
Подизање капацитета објеката
Министарства унутрашњих
послова

01

159.989.008,00 РСД

01

399.047.561,02 РСД

01

01
56

01

01

/

ДА

/

/

ДА

/

/

ДА

/

/

ДА

/

/

ДА

/

/

ДА

/

/

Да

/

Да

98.918.919,84 РСД

68.825.079.389,28 РСД
76.596.026,51 РСД

3.066.011.641,51 РСД

10.860.987.660,01 РСД

01

46.922.563.983,27 РСД

01

29.971.795,64 РСД
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центара и објеката подручних
полицијских управа
Занављање и модернизација флоте
Хеликоптерске јединице

Подизање капацитета
Хеликоптерске јединице

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Изградња и реконструкција
објеката Дирекције полиције и
наставних центара
Обезбеђивање техничке и
оперативне инфраструктуре у
циљу проширења капацитета
неопходних за рад
организационих јединица
Дирекције полиције
Ремонт и модернизација возила за
посебне намене
Јачање оперативних капацитета
Министарства унутрашњих
послова
Набавка специјалних средстава,
техничке и заштитне опреме за
потребе организационих јединица
Дирекције полиције

Подизање капацитета Дирекције
полиције кроз изградњу објеката
Проширење капацитета
неопходних за рад
организационих јединица
Дирекције полиције
Подизање капацитета
Министарства
осавремењивањем возног парка
Подизање капацитета
министарства осавремењивањем
возног парка цивилним
возилима
Подизање нивоа опремљености
организационих јединица
Дирекције полиције

01

5.155.482.483,50 РСД

01

891.311.563,16 РСД

01

99.670.132,76 РСД

01

0,00 РСД

01

01

/

Да

/

Да

Уговор о набавци
три нова
хеликоптера типа
"Super Puma" са
Airbus Helicopters,
Француска
закључен је крајем
2018. године, након
одобравања
капиталног пројекта
"Занављање и
модернизација
флоте
Хеликоптерске
јединице". Према
уговореној
динамици,
предвиђено је да
испорука
хеликоптера буде
реализована у 2022.
години.
/

/

Да

/

/

Да

Средства утрошена
за другу намену

/

Да

/

Да

199.757.750,79 РСД

235.490.000,00 РСД
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4.11

4.12

4.13

Подизање оперативних капацитета
посебних и специјалне јединице
Министарства унутрашњих
послова - фаза I
Изградња, реконструкција и
адаптација објеката
организационих јединица
Дирекције полиције
Осавремењавање возног парка и
ремонт возила организационих
јединица Дирекције полиције
Изградња, реконструкција и
проширење комплекса
Хеликоптерске јединице

4.14

Подизање капацитета Дирекције
полиције

01

172.894.178,65 РСД

01

467.017.000,00 РСД

Проширење комплекса
Хеликоптерске јединице

56

/

Да

/

Да

/

Да

/

Да

1. Израда пројектне
документације за:
озакоњење
постојећих објеката
у оквиру комплекса
ХЈ
2. Изградња новог и
реконструкција
постојећег хангара
за смештај
хеликоптера на
комплексу ХЈ.
Изградња новог и
реконструкција
постојећег
хелидрома,
комплекса ХЈ.

/

Да

Дана 13.12.2021.
године,
Министарство
финансија је за
твининг уговор
"Јачање капацитета
криминалистичке
полиције и
Специјалног
тужилаштва у
борби против
високотехнолошког
криминала и
повећања свести
јавности"уплатио
део средстава у

343.923.599,99 РСД

01

01

ИПА 2017 – Подршка европским
интеграцијама

4.15

Унапређење рада
комуникационих система
посебних и специјалне јединице
МУП-а
Подизање капацитета објеката
Дирекције полиције кроз
изградњу и реконструкцију

379.997.600,00 РСД

76.596.026,51 РСД

950

износу од
651.414,85 евра.
**
Дана 10.1.2022.
године почела је
имплементација
уговора о набавци
„Јачање капацитета
административних
и безбедносних
институција
одговорних за
финансијске
истраге, борбу
против
финансирања
тероризма и борбу
против
организованог
криминала“ .
5.
5.1

Управљање државном границом
Управљање радом граничне
полиције
ИПА Сигурнија клима у румунско
– српском прекограничном
подручју

Повећање ефикасности граничне
полиције
Унапређени капацитети управе
граничне полиције

01
56

5.063.077.693,45 РСД
6.005.874,62 РСД

/

Да

01

5.063.077.693,45 РСД

/

Да

01

5.2

ИПА 2014 – Сектор унутрашњих
послова
5.3

56

0,00 РСД

6.005.874,62 РСД

/

Да

/

Да

Пројекат није почео
са
имплементацијом.
Почетак
имплементације
очекује се у другој
половини 2022.
године.
Пројекат „Израда
Шенген Акционог
плана“ завршен је
20. децембра 2021.
године.
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе
2. Министар и Потпредседник
Владе

3. Делокруг

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

др Небојша Стефановић

На основу члана 14. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15,
96/15 - др. закон 62/17 и 128/20), Министарство одбране обавља послове државне управе који се
односе на: политику одбране, стратегијско планирање у области националне безбедности и
одбране, планирање развоја система одбране, војну доктрину; међународну сарадњу у области
одбране; планирање, припремање и учешће у мултинационалним операцијама; планирање и
припремање мобилизације грађана, државних органа, привредних друштава, других правних лица,
предузетника и Војске Србије за извршавање задатака у ванредном и ратном стању; цивилну
одбрану и обучавање за одбрану земље; учешће у цивилној заштити; планирање мера и радњи за
рад грађана, државних органа, привредних друштава и других правних лица и за употребу Војске
Србије и других снага одбране у ванредном и ратном стању; војну, радну 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; безбедност значајну за одбрану; уређивање и припремање територије Републике Србије
за потребе одбране; вођење јединствене евиденције о војним непокретностима и збирне евиденције
покретних ствари; истраживање, развој, производњу и промет наоружања и војне опреме; опремање
и наоружавање Војске Србије и других снага одбране; војно образовање; здравствену заштиту и
здравствено осигурање војних осигураника; научноистраживачки рад и издавачку делатност од
значаја за одбрану; статусна и друга питања професионалних припадника Војске Србије, као и
друге послове који су одређени законом којим се уређује одбрана и другим законима. Инспекторат
одбране, као орган управе у саставу Министарства одбране, обавља инспекцијски надзор над
применом закона и других прописа у области одбране и од значаја за одбрану 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.
Војнобезбедносна агенција; Војнообавештајна агенција; Инспекторат одбране.

НАРАТИВ
Министарство одбране у оквиру свог делокруга предлаже и спроводи политику одбране, извршава законе и међународне уговоре, општа акта Народне скупштине, Владе и акта
председника Републике из области одбране.
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Политика одбране
У посматраном периоду закључцима Владе донети су: Акциони план за спровођење Стратегије националне безбедности Републике Србије за период од 2021. до 2022. године и
Акциони план за спровођење Стратегије одбране Републике Србије за 2021. и 2022. годину; Усвојена је Процена војних и невојних изазова, ризика и претњи по безбедност земље;
Одобрен је План активности на изградњи интегритета у Министарству одбране и Војсци Србије у 2021. години и израђен је План активности на изградњи интегритета у
Министарству одбране и Војсци Србије у 2022. години.
Израђена је листа потребних способности система одбране, анализа стања и потребних способности система одбране, опис утврђене разлике између потребних и постојећих
способности система одбране и стратешка опредељења и приоритети развоја система одбране за потребе израде нацрта Стратегијског прегледа одбране Републике Србије;
Покренут је поступак за образовање интерресорне Посебне радне групе за израду нацрта Дугорочног плана развоја система одбране Републике Србије;
Израђен је Увод и Основе концепта тоталне одбране, радног материјала – Нацрт Концепта тоталне одбране, на нивоу интерресорне Посебне радне групе за израду нацрта
Концепта тоталне одбране;
Донето је Министарско упутство за 2022. годину;
Донет је Средњорочни план Министарства одбране за период од 2021. до 2023. године и објављен на интернет страници Министарства одбране.
Војска Србије
Војска Србије обезбеђује административну линију са Аутономном Покрајином Косово и Метохија и контролише Копнену зону безбедности и у извештајном периоду није било
угрожавања безбедности припадника Војске Србије. Током године успешно су реализоване све активности из домена сарадње са КФОР и обезбеђено је доследно спровођење и
примена потписаних протокола и процедура.
Контрола и заштита суверенитета ваздушног простора Републике Србије извршава се непрекидно ангажовањем дежурних јединица ловачке авијације, ракетних јединица за
противваздухопловна дејства и јединица за ваздушно осматрање, јављање и навођење. Стално задејствоване снаге за трагање и спасавање функционишу у складу постојећим
наређењима и елаборатом.
Ангажовање снага Војске Србије у мултинационалним операцијама реализује се у складу са Годишњим планом употребе, кроз правовремену припрему, избор кадра, обуку и
упућивање у зону операције.
У осам мултинационалних операција (5 под мандатом УН и 3 под мандатом ЕУ), закључно са крајем 2021. године је ангажовано 283 лица на 284 дужности. Пројектовни циљеви
који се постижу употребом Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2021. години су остварени, а стечена искуства доприносе изградњи и јачању оперативних и
функционалних способности. Одржана је способност заштите снага у мултинационалним операцијама и није било ванредних догађаја.
Војска Србије је извршењем задатака из све три мисије створила услове за очување и заштиту одбрамбених интереса Републике Србије и изградњу и очувању мира у региону и
свету.
Људски ресурси
У области управљања кадром, нормативно је уређена организација и управљање организацијским променама, планирање и припрема мобилизације, статусна и остала питања
професионалних припадника Војске Србије, планирање школовања и усавршавања за рад на пословима одбране и безбедности у земљи и иностранству.
Обавезу израде сопственог плана одбране има 268 субјеката планирања одбране. До краја 2021. године је 232 субјекат или 87% израдило и доставило сопствене планове одбране
ради давања мишљења о усаглашености са Планом одбране Републике Србије. Послови војне, радне и материјалне обавезе и послови мобилизације су реализовани у отежаним
условима због пандемије заразне болести COVID-19. Сва позивања, ради вршења војне, радне и материјалне обавезе, била су обустављена до краја 2021. године.
Унапређен је однос професионалних припадника Министарства одбране и Војске Србије према неговању војних традиција.
Додела одликовања и неновчаних награда, решење стамбених потреба и активности на унапређењу животног стандарда позитивно утичу на морал припадника Министарства
одбране и Војске Србије.
Материјални ресурси
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Завршена је изградња на планираним објектима и извршено је инвестиционо одржавање на објектима Министарства одбране и Војске Србије.
Изградња, адаптација и доградња објеката инфраструктуре коју користе јединице Војске Србије и Министарство одбране, реализује се у складу са опредељеним финансијским
средствима, с циљем да се унапреде услови за живот и рад припадника Министарства одбране и Војске Србије, као и да се створе адекватни услови за смештај и чување покретних
средстава од непосредног значаја за функционисање система одбране. У области инвестиционог одржавања завршени су радови на већем броју локација и тиме су побољшани
услови коришћења објеката.
Као најзначајније радове у области изградње и реконструкције објеката, завршене у току 2021. године, издвајамо: изградња објекта „COVID“ болнице у Новом Саду, изградња
објекта за смештај ваздухоплова у дежурству и реконструкција система светлосног обележавања а. Батајница, реконструкција водоводне мреже на нашим аеродромима,
реконструкција објекта за ремонт у Техничко-ремонтном заводу "Чачак", изградња хелидрома на Копаонику, изградња атлетског стадиона у кругу Војне академије и сл.
Започета је изградња нових објеката од којих као најзначајније издвајамо: изградња фабрике вакцине, изградња хангара за смештај новонабављене технике на аеродромима,
изградња објеката и инфраструктуре у касарнама предвиђеним за размештај новоформираних јединица, изградња спортско-рекреативног центра итд.
Извршена је финансијска консолидација пет привредних друштава Одбрамбене индустрије Србије. Модернизовани су капацитети за производњу наоружања и војне опреме.
Повећан је извоз наоружања и војне опреме за 10%. Успостављена производња нових средстава наоружања и војне опреме за потребе Војске Србије и извоза. Привредна друштва
из Групације Одбрамбена индустрија Србије су у 2021. години уговорила производњу наоружања и војне опреме за око 53% више од постављеног годишњег плана. Стратешко
опредељење је да се опремање Војске Србије наоружањем и војном опремом, када год је то могуће, реализује из домаћег развоја и производње.
Унапређене су способности снага за реаговање, опремање, модернизацију и одржавање нивоа оперативних способности Војске Србије кроз елемент набавке нових средстава
наоружања и војне опреме и интензивирање обуке.
Буџет и финансије
Буџет Министарства одбране из Плана рада Владе за 2021. годину, реализован је у складу са постављеним циљевима и приоритетима, управљањем финансијама обезбеђено је
несметано и стабилно финансирање Министарства одбране и Војске Србије. Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, рачунајући и промене апропријација у току 2021.
године, за финансирање Министарства одбране утврђена су средства у укупном износу од 156,7 милијарди динара, од чега 149 милијарди динара из буџета и 7,7 милијарди динара
из сопствених прихода, добровољних трансфера физичких и правних лица, примања од продаје нефинансијске имовине, примања од домаћих задуживања, нераспоређеног вишка
прихода из ранијих година и неутрошених средстава донација из претходних година. Закључно са 31. децембром 2021. године утврђена средства Министарства одбране из свих
извора финансирања, утрошена су у износу од 155,09 милијарди динара, односно 98,99%.
Безбедносна и обавештајна функција
Војнобезбедносна агенције је током 2021. године успешно реализовала све задатке из своје надлежности и исказала висок ниво ефикасности у превенцији и откривању свих
облика угрожавања система одбране, чиме је значајно допринела несметаном функционисању Министарства одбране и одржавању и развијању оперативних и функционалних
способности Војске Србије.
Агенција наставља са спровођењем мера на контраобавештајној заштити лица, објеката и активности и безбедносној заштити Министарства одбране и Војске Србије од носилаца
обавештајне, терористичке и екстремистичке, криминалне и друге тајне и противуставне делатности, у складу са Законом.
Војнообавештајна агенција је одговорна за војнообавештајну делатност, обавештајно обезбеђење Министарства одбране и Војске Србије и представљање и заштиту интереса
Министарства одбране у иностранству. Изасланства одбране Републике Србије, обавештајну функцију обављају као прикупљачки орган Војнообавештаjне агенције у складу са
важећом обавештајном политиком и међународним нормама. Тренутне оперативне способности мреже изластанства одбране су омогућиле потпуно информисање државног и
војног руководства о позицији, месту и улози војног фактора на регионалном плану, праћење кризних жаришта у свету и њихов могући утицај на безбедност региона и наше
земље, као и регистрацију важнијих промена код војног фактора.
Школство и војно здравство
Војна академија Универзитета одбране, израдила је Закључак Владе Републике Србије о прихватању реализације свечаности поводом завршетка школовања 141. и 142. класе
кадета Војне академије и 7. класе Медицинског факултета Војно медицинске академије испред Дома Народне скупштине, на Тргу Николе Пашића у Београду
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У 2021. години донет је Статут Војне академије Универзитета одбране и Статут Медцинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране.
Управа за војно здравство је на основу актуелне епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса COVID-19, током целе године ангажована на спречавању појаве, ширења
и сузбијања болести у нашој земљи и заштити припадника Министарства одбране и Војске Србије. Здравствено збрињавање, поликлиничко стационарно и стоматолошко лечење
војних осигураника и грађана се реализује као сталан задатак у свим војним здравственим установама Министарства одбране и Војске Србије.
Праћење и процена хигијенско-епидемиолошке ситуације у Министарству одбране и Војсци Србије спроводила се каo сталан задатак у свим војноздравственим установама.
Носилац је активности учешћа у Балканским војномедицинским снагама и планирања и реализација активности војно – медицинске сарадње.
Односи са јавношћу
Спровођење наређених и потребних мера за задржавање достигнутог нивоа добрих односа са јавношћу и њихово унапређење успешно се реализује кроз послове медијског праћења
активности Министарства одбране и Војске Србије и обавештавање интерне и екстерне јавности о најважнијим активностима Министарства одбране и Војске Србије. Задатке из
функционалне надлежности реализује медијским праћењем најважних догађаја у Министарству одбране и Војсци Србије и проактивним обавештавањем јавности: наступима у
јавности и медијима, објављивањем прилога на веб сајту Министарства одбране и друштвеним мрежама, одговорима на медијске захтеве, организовањем посебних догађаја
намењених информисању јавности, пласирањем најава, саопштења и прилога, организовањем прес конференција, заједничком израдом прилога и њиховим објављивањем у
штампи, на телевизијама и порталима, пласирањем информација путем интерних гласила, као и спровођењем промотивних кампања.
У протеклој години на веб сајту Министарства одбране објављено је 809 вести и саопштења, са 8.500 фотографије и 1.200 видео прилога. Обрађено је 810 најразличитијих
медијских захтева о Министарству одбране и Војсци Србије. Министарство активно користи интернет медије, просечна посећеност веб сајта била је на ниво од 9.000 посета
дневно, а интезивна је и комуникација преко страница Министарства одбране и Војске Србије на друштвеним мрежама, Facebook страница МО и ВС има више од 218.000
пратилаца, a Twitter профил прати више од 7.300 пратилаца и Instagram прати више око 20.000 пратилаца, а Youtube канал има више од 3.214.000 прегледа у посматраном периоду.
Остварен је увид увид у 49.474 прилога у штампаним и електронским медијима.
Инспекције, Интерна ревизија, Генерални инспектор служби и Војно правобранилаштво
Инспекцијски надзор, као тежишни задатак за 2021. годину, операционализован је кроз извршење редовних, ванредних и контролних инспекцијских надзора. Тежиште у раду је
било на организационим, стручним и методолошким припремама инспекција и поступању по представкама припадника Министарства одбране и Војске Србије и лица ван састава
Министарства одбране и Војске Србије. Испољен је позитиван утицај на израду нацрта прописа, давањем ставова, мишљења и предлога. У 2021. години извршен је 151
инспекцијски надзор, наложене су 2.783 мере, од чега је 1.141 извршена, 1.634 су у току извршења и 8 није извршено.
Одсек за интерну ревизију, радећи у ограничавајућим околностима због пандемије изазване вирусом COVID-19, у 2021. години, извршио је седам ревизија, и то: ''Службена
путовања у иностранство'', ''Финансијска подршка удружењима која спроводе програме од јавног интереса'', 'Донације'', ''Финансирање буџетског фонда за потребе војног
образовања и војне научноистраживачке делатности'', ''Средства за стамбено збрињавање корисника војних пензија'', ''Осигурање лица у МО'' и ''Исплата стимулативних мера''.
На уочене слабости дато је 38 препорука ради побољшања посматраних система.
Спроведено је 10 надзора у 2021. години у организационим јединицама Војнобезбедносне и Војнообавештајне агенције, прикупљањем ставова и мишљења њихових припадника,
као и увидом у радна и регулативна документа агенција. У вези 4 притужбе приступило се утврђивању релевантних чињеница и околности. Остварена је пуна сарадња са Одбором
за контролу служби безбедности Народне скупштине.
Војно правобранилаштво, као посебна организациона јединица Министарства одбране, предузима правне радње и правна средства ради остваривања и заштите имовинских права
и интереса Републике Србије у погледу средстава која користе Министарство одбране и Војска Србије.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Опис

Статус

I
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Руске
Федерације о оснивању
Представништва Министарства
одбране Руске Федерације у
Републици Србији

II
Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Руске Федерације о оснивању
Представништва Министарства
одбране Руске Федерације у
Републици Србији

III
/

IV
/

V
Стратегија
одбране
Републике
Србије

VI
Дa

VII
Припремљен,
потписан у Москви,
1. новембра 2021.
године

2.

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Исламске Републике Иран о
сарадњи у области одбране

Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Исламске Републике Иран о
сарадњи у области одбране

/

/

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Дa

Припремљен,
потписан у Техерану,
23. октобра 2021.
године

3.

Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи у области
одбране између Владе Републике
Србије и Владе Републике Кабо
Верде

Потврђивање Споразума о
сарадњи у области одбране
између Владе Републике Србије
и Владе Републике Кабо Верде

/

/

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Дa

Неприпремљен,
није потписан

4.

Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи у области
одбране између Владе Републике
Србије и Владе Државе Катар

Потврђивање Споразума о
сарадњи у области одбране
између Владе Републике Србије
и Владе Државе Катар

/

/

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Дa

Неприпремљен,
није потписан

5.

Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи у области
одбране између Владе Републике
Србије и Владе Краљевине
Саудијске Арабије

Потврђивање Споразума о
сарадњи у области одбране
између Владе Републике
Србије и Владе Краљевине
Саудијске Арабије

/

/

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Дa

Неприпремљен,
није потписан

6.

Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи у области
одбране између Владе Републике
Србије и Владе Народне
Републике Кине

Потврђивање Споразума о
сарадњи у области одбране
између Владе Републике Србије
и Владе Народне Републике
Кине

/

/

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Дa

Неприпремљен,
није потписан

Ред.
бр.

1.

Назив акта

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум

Образложење
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7.

8.

9.

10.

11.

Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи у области
одбране између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Јерменије
Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Аустрије

Потврђивање Споразума о
сарадњи у области одбране
између Владе Републике Србије
и Владе Републике Јерменије

/

/

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Дa

Неприпремљен,
није потписан

Потврђивање Споразума о
сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Аустрије

/

/

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Дa

Припремљен,
потписан у Бечу, 13.
септембра 2021.
године

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Казахстан о
војнотехничкој сарадњи
Предлог извештаја о стању
припрема за одбрану у Републици
Србији у 2020. години

Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Казахстан о
војнотехничкој сарадњи

/

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Дa

Неприпремљен,
није потписан

Извештајем су обухваћени
услови у којима су вршене
припреме за одбрану у Р.
Србији, стратегијскодоктринарно и нормативноправно уређење система
одбране, стање и
функционисање припрема за
одбрану субјеката планирања
припрема за одбрану, стање
људских и материјалних ресурса
у систему одбране, финансирање
одбране, сарадњу у припремању
и спровођењу планова одбране и
извршавању задатака у одбрани
и проблеми у планирању и
реализацији припрема за
одбрану у Р. Србији
Предлогом се уређује систем
здравствене заштите,
организација војно здравствене
службе, права и обавезе војних
осигураника, права из обавезног
здравственог осигурања,
организација и финансирање
здравственог осигурања и друга
питања од значаја за систем
здравствене заштите и

/

/

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Дa

Припремљен и
достављен на даљу
надлежност
Извештајем су
обухваћени услови у
којима су вршене
припреме за одбрану,
сарадња у припремању
и спровођењу планова
одбране и извршавању
задатака у одбрани,
као и проблеми у
планирању и
реализацији припрема
за одбрану у
Републици Србији

/

/

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Дa

Нацрт закона о
здравственој заштити
и здравственом
осигурању војних
осигураника био је
припремљен у
мандату претходне
Владе, али је враћен
на усаглашавање. У ту
сврху образована је
Радна група за

Предлог закона о здравственој
заштити и здравственом
осигурању војних осигураника
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здрваственог осигурања војних
осигураника

12.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о цивилној
служби

Детаљније се уређују права и
обавезе органа, организација,
установа и јединица у чијој је
надлежности спровођење
цивилне службе и врши се
усаглашавање појединих
одредби са Уставом Републике
Србије, уколико се донесе
Oдлука о престанку важења
Одлуке о обустави обавезе
служења војног рока.

/

/

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Дa

13.

Предлог закона о изменама Закона
о војној, радној и материјалној
обавези

Уређујe се активирање обавезе
служења војног рока као и
давање могућности женама
добровољног служења војног
рока са оружјем, уређује се
законска обавеза територијалних
органа Министарства одбране
да, по службеној дужности,
врше увођење војних обвезника
у војну евиденцију, као и
обезбеђивање прецизног
правног оквира за организовање
и спровођење вршења војне,
радне и материјалне обавезе у
јасно подељеним
надлежностима.

/

/

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Дa

усаглашавање која је
окончала рад и
упутила наведени
Нацрт по Пословнику
Владе на мишљење
надлежним
министарствима
Предлог закона
припремљен и чека се
доношење Одлуке о
престанку важења
Одлуке о обустави
обавезе служења
војног рока и Закона о
изменама и допунама
Закона о војној, радној
и материјалној обавези
(цивилна служба је
сегмент војне
обавезе).
Сачињен је предлог
новог Закона о
цивилној служби из
разлога указане
потребе за изменама и
допунама више од
50% чланова важећег
закона
Предлог закона
припремљен и чека се
доношење Одлуке о
престанку важења
Одлуке о обустави
обавезе служења
војног рока.
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14.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о
Војнобезбедносној агенцији и
Војнообавештајној агенцији

Предлог измена и допуна закона
отклонили би се недостаци
уочени у поступку редовног
праћења примене прописа и
аката којима се уређује одбрана
и безбедност, унапредила би се
оперативност и брзина, а да се
не задире у законитост
поступања

/

/

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Да

Нацрт достављен
надлежном
скупштинском одбору
Народне скупштине
Републике Србије

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1.

2.

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Уредба о измени и допуни Уредбе
о војној легитимацији

II
Члан 51. став 8.
Закона о Војсци
Србије
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09,
101/10 –
др. закон, 10/15, 88/15
– УС, 36/18 и 94/19) и
члана 42.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и
30/18 – др. закон)
Члан 90а став 2.
Закона о Војсци
Србије („Службени

III
Усклађује се измена и допуна
изгледа војне лигитимације

Уредба о измени и допуни Уредбе
о основима и мерилима за увећање
плате и друга новчана примања

Усаглашавање са Законом о
изменама и допунама Закона
о Војсци Србије из 2019.

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
11/21
12. фебруар

11/21
12. фебруар

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

V
Стратегија
одбране
Републике Србије

VI
Нe

VII
Донет по захтеву
организационих
јединица
Министарства
одбране и Војске
Србије, с циљем
усклађивања
фактичког стања са
прописима на снази

Стратегија
одбране
Републике Србије

Нe

Потреба за
усаглашавањем са
Законом о изменама

Образложење
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професионалног припадника
Војске Србије за време рада у
иностранству

3.

Уредба о допунама Уредбе о
основном коефицијенту плате
према чину и дужности односно
задацима и пословима које
професионални припадник Војске
Србије обавља за време службе у
иностранству

4.

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о начину и поступку
пријема цивилних лица на службу
у Војсци Србије

гласник РС”, бр.
116/07, 88/09, 101/10 –
др. закон, 10/15 и
88/15-УС, 36/18, 94/19
и 74/21 - УС) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 90. ст. 2, 3. и 4, а
у вези са чланом 134.
тачка 8) Закона о
Војсци Србије
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09,
101/10 – др. закон,
10/15 и 88/15-УС,
36/18/, 94/19 и 74/21 УС) и члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 122а Закона о
Војсци Србије
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09,
101/10 – др. закон,
10/15, 88/15 – УС,
36/18 и 94/19) 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 –

године којим су уведени нови
чинови и прецизирање начина
вршења исплате примања

и допунама Закона о
Војсци Србије

Прописивање коефицијената
за чинове који су уведени
изменама и допунама Закона
о Војсци Србије из 2019.
године

19/21
05. март

Стратегија
одбране
Републике Србије

Нe

Потреба за
усаглашавањем са
Законом о изменама
и допунама Закона о
Војсци Србије

Усклађују се измене и допуне
Уредбе о начину и поступку
пријема цивилних лица на
службу у Војсци Србије

51/21
21. мај

Стратегија
одбране
Републике Србије

Нe

Донет по захтеву
организационих
јединица
Министарства
одбране и Војске
Србије, с циљем
усклађивања
фактичког стања са
прописима на снази.
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УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)
5.

Уредба о изменама Уредбе о
основима и мерилима за
утврђивање месечне накнаде за
учешће у мултинационалној
операцији и других новчаних
примања припадника Војске
Србије и других снага одбране за
време учешћа у
мултинационалним операцијама
ван граница Републике Србије

Члан 24. став 2.
Закона о употреби
Војске Србије и
других снага одбране
у мултинационалним
операцијама ван
граница Републике
Србије („Службени
гласник РС”, бр. 88/09
и 36/18) и члан 42.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)

Усаглашавање са Законом о
изменама и допунама Закона
о Војсци Србије из 2019.
године којим су уведени нови
чинови и прецизирање начина
исплате накнада

51/21
21. мај

Стратегија
одбране
Републике Србије
/
„/”

Нe

Потреба за
усаглашавањем са
Законом о изменама
и допунама Закона о
Војсци Србије

6.

Уредба о измени и допуни Уредбе
о начину обучавања и
категоријама грађана које за
потребе одбране земље обучава
Министарство одбране

Члан 60а Закона о
одбрани („Службени
гласник РС”, бр.
116/07, 88/09, 88/09 –
др. закон, 104/09 – др.
закон, 10/15 и 36/18),
члан 79а став 2.
Закона о војној,
радној и материјалној
обавези („Службени
гласник РС” бр. 88/09,
95/10 и 36/18) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр 55/05,
71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14
– УС, 44/14 и 30/18 др. закона)

Уређује начин обучавања и
категорије грађана које за
потребе одбране земље
обучава Министарство
одбране

62/21
17. јун

Стратегија
одбране
Републике Србије

Дa

/
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7.

Уредба о допуни Уредбе о
основном коефицијенту плате
према чину и дужности, односно
задацима и пословима које
професионални припадник Војске
Србије обавља за време службе у
иностранству

Члан 90. став 4, а у
вези са чланом 134.
тачка 8) Закона о
Војсци Србије
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09,
101/10 – др. закон,
10/15 и 88/15-УС,
36/18/, 94/19 и 74/21 УС) и члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)

Уређена су примања
цивилних лица у
иностранству у случају
постављења на формацијско
место војног лица, у складу са
законом

62/21
17. јун

Стратегија
одбране
Републике Србије

Нe

Потреба да се уреде
примања цивилних
лица у иностранству

8.

Уредба о изгледу и начину
коришћења знака, симбола и
других обележја, означавању и
другим елементима визуленог
идентитета Министарства одбране

Члан 14 а Закона о
одбрани („Службени
гласник РС”, бр.
116/07, 88/09, 88/09 др. закон, 104/09 - др.
закон, 10/15 и 36/18)
и члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и
30/18 – др. закон)

Уређивање изгледа и начина
хералдичких елемената,
симбола и обележја визуелног
идентитета Министарства
одбране

/

Стратегија
одбране
Републике Србије

Дa

Израђен је Нацрт
уредбе о изгледу и
начину коришћења
знака, симбола и
других обележја,
означавању и другим
елементима
визуелног идентитета
Министарства
одбране, који је
након усаглашавања
на нивоу
Министарства
одбране и Војске
Србије и достављен
је на мишљење
надлежним
министарствима.
Поступајући по
достављеним
примедбама
исправљен Предлог
уредбе, достављен је
на даље надлежно
поступање
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9.

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о начину и поступку
извршавања војне, радне и
материјалне обавезе

10.

Уредба о начину и поступку
вршења цивилне службе

11.

Уредба о допуни Уредбе о начину
и поступку извршавања војне,
радне и материјалне обавезе

12.

Уредба о изменама и допуни
Уредбе о начину и поступку
добровољног служења војног рока
са оружјем

Члан 3. став 3. Закона
о војној, радној и
материјалној обавези
(„Службени гласник
РС”, бр. 88/09, 95/10 и
36/18) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Чл. 18. став 3. Закона
о цивилној служби
(„Службени гласник
РС”, бр. 88/09) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр 55/05,
71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14
– УС, 44/14 и 30/18 др. закона)
Члан 3. став 4, члан
135. став 6. Закона о
војној, радној и
материјалној обавези
(„Службени гласник
РС”, бр. 88/09, 95/10 и
36/18) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члана 3. став 5.
Закона о војној,
радној и материјалној
обавези („Службени

Уређује се квалитетнији
начин и поступак извршавања
војне, радне и материјалне
обавезе

/

Стратегија
одбране
Републике Србије

Дa

Нацрт Уредбе
сачињен и и чека се
доношење Одлуке о
престанку важења
Одлуке о обустави
обавезе служења
војног рока и Закона
о изменама и
допунама Закона о
војној, радној и
материјалној обавези

Уређује се начин и поступак
вршења цивилне службе.

/

Стратегија
одбране
Републике Србије

Дa

Нацрт Уредбе
сачињен и и чека се
доношење новог
Закона о цивилној
служби када ће се са
одредбама новог
закона ускладити
правни основ за
доношење ове уредбе

Уређује се начин и поступак
вршења обавезе служења
војног рока уколико се донесе
Oдлука о престанку важења
Одлуке о обустави обавезе
служења војног рока

/

Стратегија
одбране
Републике Србије

Дa

Допуне Уредбе унете
у Уредби о изменама
и допунама Уредбе о
начину и поступку
извршавања војне,
радне и материјалне
обавезе

96/21
26. октобар

Стратегија
одбране
Републике Србије

Нe

Разлог за доношење
ове уредбе је
активирање
подношења пријаве

Прописана могућност да се
пријава за добровољно
служење војног рока са
оружјем може поднети у
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гласник РС”, бр. 88/09
и члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 - др.
закона)
13.

Уредба о изменама Уредбе о
начину, поступку и мерама
заштите поверљивих проналазака
значајних за одбрану

Члан 12. став 2. тачка
21. Закона о одбрани
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09,
88/09 – др. закон,
104/09 – др. закон,
10/15 и 36/18), а у
вези са чланом 54.
став 3. Закона о
патентима
(„Службени гласник
РС”, бр. 99/11, 113/17др. закон, 95/18 и
66/19) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
Закон)

14.

Уредба о областима научних и
других истраживања oд значаја за
одбрану земље и о начину и
поступку за издавање одобрења за
вршење тих истраживања заједно
са страним лицима или за потребе
страних лица

Члан 71а став 3.
Закона о одбрани
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09,
88/09 – др. закон,
104/09 – др. закон,
10/15 и 36/18) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.

папирном облику непосредно,
или електронским путем
посредством еУправе или
Јавног предузећа „Пошта
Србије” и образац пријаве
усаглашен са одредбом члана
15. Закона о заштити података
о личности

за добровољно
служење војног рока
са оружјем
електронским путем,
посредством еУправе
или Јавног предузећа
„Пошта Србије”, у
сврху повећања
ефикасности
пријављивања.

Уредбом се прописују начин,
поступак и мере заштите
поверљивих проналазака
значајних за одбрану, а
изменама прописа врши се
усклађивање са појединим
материјалним решењима из
Закона о патентима.

/

Стратегија
одбране
Републике Србије

Дa

Уредбом се уређују области
научних и других
истраживања од значаја за
одбрану земље, као и начин и
поступак за издавање
одобрења државним органима
и правним лицима за вршење
тих истраживања заједно са
страним лицима или за
потребе страних лица и

120/21
10. децембар

Стратегија
одбране
Републике Србије

Дa

Израђен је предлог
Уредбе о изменама и
допунама Уредбе о
начину, поступку и
мерама заштите
поверљивих
проналазака
значајних за одбрану,
који је усаглашен на
нивоу Министарства
одбране и Војске
Србије, као и са
предлозима
надлежних органа
државне управе. С
обзиром да су
извршене одређене
измене у тексту
предлога Уредбе,
предлог ће бити
упућен још једном на
став и мишљење
надлежном
секретаријату.
/

964

55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

коришћење података у
областима од значаја за
одбрану земље.

15.

Уредба о престанку важења
Уредбе о областима научних и
других истраживања oд значаја за
одбрану земље и о начину и
поступку за издавање одобрења за
вршење тих истраживања заједно
са страним лицима или за потребе
страних лица

Члан 71а став 3.
Закона о одбрани
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09,
88/09 – др. закон,
104/09 – др. закон,
10/15 и 36/18) и члан
42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Уредба о престанку важења
Уредбе о областима научних
и других истраживања oд
значаја за одбрану земље и о
начину и поступку за
издавање одобрења за вршење
тих истраживања заједно са
страним лицима или за
потребе страних лица

122/21
13. децембар

Стратегија
одбране
Републике Србије

Нe

16.

Одлука о допуни одлуке о
распореду и броју изасланстава
одбране Републике Србије у
иностранству

17.

Одлука о измени Одлуке о
одређивању великих техничких
система од значаја за одбрану

Члан 12. став 2. тачка
24), Закона о одбрани
(''Сл. гласник РС'' бр.
116/07, 88/09 – др.
закон, 104/09 – др.
закон, 10/15 и 36/18) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади (''Сл.
гласник РС'' 55/05,
71/05 – испр., 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 74/12 –
испр. УС, 44/14 и
30/18)
Члан 70. став 3.
Закона о одбрани
(„Службени гласник
РС” бр. 116/07, 88/09,
88/09-др.закон и
104/09-др.закон, 10/15
и 36/18) и члан 43.

Наведеним изменама
регулисан је садржај одлуке
којим се проширује број и
распоред изасланстава чиме
се стварају услови за
образовање нових
изасланстава.

51/21
21. мај

Стратегија
одбране
Републике Србије

Нe

Одређују се велики технички
системи од значаја за одбрану
и техничка средства од
значаја за функционисање тих
система у областима од
значаја за одбрану, прописује
се поступак обавештавања о

67/21
02. јул

Стратегија
одбране
Републике Србије

Дa

Доношењем
предметне уредбе
престаје да важи
Уредба којом се
уређују области
научних и других
истраживања од
значаја за одбрану
земље, као и начин и
поступак за издавање
одобрења државним
органима и правним
лицима за вршење
тих истраживања
заједно са страним
лицима или за
потребе страних
лица.
Допуна којом се у
тачки 2. додаје
држава Краљевина
Саудијска Арабија.

/
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18.

Закључак
Број 88-2538/2021 од 25. марта.
2021. године

став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 –
др.закон)

избору, изградњи и развоју
тих система, набавкама
техничких средстава и начин
обезбеђења техничких
средстава и постављању
захтева за њихово
усклаћивање с потребама
одбране земље

Члан 8. став 1. Закона
о употреби Војске
Србије и других снага
одбране у
мултинационалним
операцијама ван
граница Републике
Србије („Службени
гласник РС”, бр. 88/09
и 36/18) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)

На основу одлуке Народне
скупштине о употреби Војске
Србије и других снага
одбране у мултинационалним
операцијама, Влада усваја
Годишњи план реализације
учешћа Војске Србије и
других снага одбране у
мултинационалним
операцијама.
Годишњи план садржи:
називе одобрених
мултинационалним
операцијама; преглед у
мултинационалним
операцијама у којима је
учешће у току са оценом
стања; преглед у
мултинационалним
операцијама у којима се
очекује почетак учешћа,
њихов мандат и циљ који се
постиже употребом Војске
Србије и других снага
одбране; снаге које се
стављају на располагање за
учешће у мултинационалним
операцијама; материјална и
финансијска средства која су
обезбеђена за коришћење и
утрошак, као и друге елементе
од значаја за учешће Војске
Србије и других снага
одбране у мултинационалним
операцијама

Не објављује

Стратегија
одбране
Републике Србије

Дa

/
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19.

Закључак
Број 00-143/2021 од 1. априла.
2021. године

20.

Закључак
05
Број: 420-4455/2021 од 27.маја
2021.године

21.

Закључак Владе СП 05 Број: 00267/2021 од 24.јуна 2021. године

22.

Закључак
05 Број 644-7318/2021 од
05.августа 2021. године

Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2020.
Годину („Службени
гласник РС”, број
149/20) и члан 43.
Став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
Закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)

Усвојен је Програм
коришћења средстава
Буџетског фонда за потребе
Система специјалних веза у
2021. години

Не објављује
се

Стратегија
одбране
Републике Србије

Да

/

Проширио се број банака код
којих професионална војна
лица могу да аплицирају за
рефинасирање кредита

Не објављује
се

Стратегија
одбране
Републике Србије

Не

Потреба да се
омогући
професионалним
војним лицима да
рефинансирају
стамбени кредит код
више банака.

Члан 12. став 2. тачка
1а) Закона о одбрани
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09,
88/09 - др. закон,
104/09 - др. закон,
10/15 и 36/18) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05–
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12–
УС, 72/12, 71/14– УС,
44/14 и 30/18– др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 –

Документ садржи анализу
промена чинилаца
стратегијског окружења на
глобалном, регионалном и
националном нивоу и
идентификује војне и невојне
изазове, ризике и претње по
безбедност Републике Србије

Не објављује
се

Стратегија
одбране
Републике Србије

Да

/

Организација завршне
свечаности након завршетка
школовања кадета Војне
академије, којој присуствују

Не објављује
се

Стратегија
одбране
Републике Србије

Да

/
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исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18.- др.
закони)

23.

Закључак
05
Број: 88-9203/2021 од 14.октобра
2021.године

Члан 12. став 2. тачка
2а) Закона о одбрани
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09,
88/09 – др. закон,
104/09 – др. закон,
10/15 и 36/18) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

24.

Закључак
05 Број: 850-11108/2021 од
2.децембар 2021. године

Члан 14. став 2. тачка
2а) Закона о одбрани
(„Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09,
88/09 – др. закон,
104/09 – др. закон,
10/15 и 36/18) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

представници највиших
органа власти,
традиционалних цркава и
верских заједница,
изасланици одбране страних
држава, представници
борачких организација и
организација резервних
војних старешина и родитељи
Усваја се Акциони план за
спровођење Стратегије
одбране Републике Србије за
2021. и 2022. годину

Усваја се Акциони план за
спровођење Стратегије
националне безбедности
Републике Србије за период
од 2021. до 2022. године

Не објављује
се

Стратегија
одбране
Републике Србије

Не

/

Не објављује
се

Стратегија
одбране
Републике Србије

Не

Доношење Акционог
плана планирано је за
2020. годину.
Акциони план није
усвојен у 2020.
години, јер део
надлежних органа
државне управе није
доставио тражена
мишљења.
По прибављању свих
мишљења од
надлежних органа
државне управе,
Акциони план је
донет у редовној
процедури усвајања.
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25.

Закључак о усвајању
Стратегијског прегледа одбране
Републике Србије

26.

Закључак којим се усваја Програм
развоја капацитета за производњу
наоружања и војне опреме који
припадају Групацији Одбрамбена
индустрија Србије

27.

Закључак којим се усваја Програм
развоја капацитета за производњу
наоружања и војне опреме који
припадају Одбрамбеној
технолошкој и индустријској бази
Републике Србије

Члан 12. став 2. тачка
3) Закона о одбрани
(„Службени гласник
РС“ бр. 116/07, 88/09,
88/09 – др. закон,
104/09 – др. закон,
10/15 и 36/18), члан
14. Правилника о
планирању развоја
система одбране
(„Службени војни
лист“, бр. 11/19) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 41. став 1. тачка
1) Закона производњи
и промету наоружања
и војне опреме
(„Службени гласник
РС”, број 36/18) и
члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)
Члан 41. став 1. тачка
2) Закона производњи
и промету наоружања
и војне опреме
(„Службени гласник
РС”, број 36/18) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади

Стратегијски преглед одбране
Републике Србије је документ
планирања одбране у којем се
даје преглед стања
одбрамбених способности и
достигнутог степена развоја
система одбране, утврђују
потребне способности,
стратешка опредељења и
приоритети развоја система
одбране, као и друга питања
од значаја за функционисање
и развој система одбране.

/

Стратегија
националне
безбедности
Републике Србије
и Стратегија
одбране
Републике Србије

Да

Стратегијски преглед
одбране Републике
Србије није усвојен,
јер је рад на
појединим фазама
нацрта документа
продужен.
У складу са Решењем
министра одбране
интерресорна
Посебна радна група
је до краја децембра
2021. године
завршила рад у
оквиру последње
фазе израде нацрта
Стратегијског
прегледа одбране
Републике Србије.

Прописују се програми за
развој капацитета за
производњу наоружања и
војне опреме који су у
већинском државном
власништву

/

Стратегија
одбране
Републике Србије

Да

Није донет, у току су
активности на изради
нацрта Програма
развоја капацитета за
производњу
наоружања и војне
опреме који
припадају Групацији
Одбрамбене
индустрије Србије

Прописују се програми за
развој капацитета за
производњу наоружања и
војне опреме који не
припадају Групацији
Одбрамбена индустрија
Србије

/

Стратегија
одбране
Републике Србије

Да

Није донет, у току су
активности на изради
нацрта Програма
развоја капацитета за
производњу
наоружања и војне
опреме
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(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
закон)

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред.
бр.

Назив акта

I

1.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о поступку испитивања
поверљиве пријаве патента, малог
патента и техничких унапређења
значајних за одбрану и остваривању
права проналазача

2.

Правилник о начину организовања,
планирања, спровођења и развоја
научноистраживачке делатности у
Министарству одбране и Војсци
Србије

Правни основ

Референтни
документ/НПАА

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
Број „Службеног
војног листа”,
датум

По плану
(Да/Не)

Образложење

II

III

IV

V

Члан 71. став 4. Закона о
одбрани („Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 –
др. закон, 104/09 – др. закон,
10/15 и 36/18) и члан 7. став 4,
члан 9. став 1, члан 19. став 4.
и члан 25. Уредбе о начину,
поступку и мерама заштите
поверљивих проналазака
значајних за одбрану
„Службени гласник РС”, број
110/08)

Стратегија одбране
Републике Србије

/

Да

Доношење Правилника
условљено је доношењем
Уредбе о изменама Уредбе
о начину, поступку и
мерама заштите
поверљивих проналазака
значајних за одбрану

Стратегија одбране
Републике Србије

01/21
14. јануар

Не

Доношење Правилника
условљено је доношењем
Уредбе о условима и

Члан 14. став 2. тачка 33) и
члан 71. став 5. Закона о
одбрани („Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 –
др. закон, 104/09 – др. закон,
10/15 и 36/18) и члан 22. став
3. Уредбе о условима и
начину остваривања
научноистраживачке
делатности у области одбране
(„Службени гласник РС”, број
104/20)

VI

начину остваривања
научноистраживачке
делатности у области
одбране

970

3.

4.

5.

6.

Правилник о Регистру
научноистраживачких организација и
Регистру истраживача у Министарству
одбране и Војсци Србије

Члан 14. став 3. Закона о
одбрани („Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 –
др. закон, 104/09 – др. закон,
10/15 и 36/18) и члана 25. став
2. Уредбе о условима и
начину остваривања
научноистраживачке
делатности у области одбране
(„Службени гласник РС”, број
104/20)
Правилник о измени и допунама
Члан 95. став 3. и члан 127.
Правилника о платама
став 2. Закона о Војсци
професионалних припадника Војске
Србије („Службени гласник
Србије
РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10
– др. закон, 10/15 и 88/15-УС,
36/18, 94/19 и 74/21 -УС)
Правилник о изменама и допунама
Члан 76. став 4. Закона о
Правилника о критеријумима и
одбрани („Слупоступку за стицање статуса
жбени гласник РС”, бр.
удружења од посебног значаја за
116/07, 88/09, 88/09 – др.
одбрану и доделу средстава за учешће закон,
у финансирању пројеката удружења у 104/09 – др. закон, 10/15 и
областима од значаја за одбрану
36/18)
Правилник о војноевиденционим и
Члан 46. став 2. Закона о Војсци
евиденционим специјалностима
Србије („Службени гласник
припадника Војске Србије и превођењу РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 –
др. закон, 10/15 и 88/15 – УС,
36/18 и 94/19) и члан 4. Уредбе о
начелима унутрашњег уређења
и систематизације формацијских
места у ВС („Службени гласник
РС“, број 4/20)

7.

Правилник о изменама и допуни
Правилника о ученичким и кадетским
легитимацијама и идентификационим
картицама које се користе у
Министарству одбране и Војсци
Србије

8.

Правилник о набавци, држању и
Члан 47а став 2.
ношењу оружја за личну безбедност
Закона о Војсци Србије
официра и подофицира Војске Србије („Службени гласник РС”, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон,

Члан 51. став 9. Закона о
Војсци Србије
(„Службени гласник РС”, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др.
закон, 10/15, 88/15 – УС,
36/18 и 94/19)

Стратегија одбране
Републике Србије

01/21
14. јануар

Не

Доношење Правилника
условљено је доношењем
Уредбе о условима и начину
остваривања
научноистраживачке
делатности у области
одбране

Стратегија одбране
Републике Србије

7/21
22. фебруар

Да

/

Стратегија одбране
Републике Србије,

14/21
22. април

Не

Стратегија одбране
Републике Србије

17/21
28. мај

Да

Стратегија одбране
Републике Србије,

21/21
15. јуна

Не

Стратегија одбране
Републике Србије

28/21
9. август

Не

Донет по захтеву
организационих јединица
Министарства одбране и
Војске Србије, с циљем
усклађивања фактичког
стања са прописима на
снази
/

Донет по захтеву
организационих јединица
Министарства одбране и
Војске Србије, с циљем
усклађивања фактичког
стања са прописима на
снази
Доношењем и ступањем на
снагу Правилника ближе се
уређује поступак издавања
одобрења за занављање
оружја и муниције и
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10/15 и 88/15-УС и 36/18, 94/19
и 74/21 -УС)

9.

Правилник о интендантури
у Министарству одбране и Војсци
Србије

Члан 45. став 3, а у вези са
чланом 45. став 1. тачка 3)
Закона о одбрани („Службени
гласник РС“ бр. 116/07, 88/09,
88/09 – др. закон, 104/09 – др.
закон, 10/15 и 36/18)
Члан 111a Закона о одбрани
(„Службени гласник РСˮ, бр.
116/07, 88/09, 88/09 – др.
закон, 104/09– др. закон,
10/15 и 36/18)

Стратегија одбране
Републике Србије

31/21
23. август

Да

10.

Правилник о измени Правилника о
решавању стамбених потреба у
Министарства одбране и Војске
Србије

Стратегија одбране
Републике Србије

32/21
02. септембар

Не

11.

Правилник о документацији и
евиденцији коју воде Војношколске
установе

Члан 14. став 2. тачка 32) и
став 3. Закона о одбрани
(„Службени гласник РС“, број
116/07, 88/09, 88/09- др.
закон, 104/09- др закон, 10/15
и 36/18) и члан 69. Закона о
војном образовању
(„Службени гласник РС“, број
36/18).

Стратегија одбране
Републике Србије

45/21
18. новембар

Не

12.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о планирању, изградњи и

Члан 45. став 3, а у вези са
чланом 105. став 3. Закона о

Стратегија одбране
Републике Србије

48/21
9. децембар

Не

издавање дозвола за
држање и ношење оружја за
личну безбедност официра
или подофицира на
неодређено време на
служби у Војсци Србије,
начин држања, ношења,
регистрације, располагања,
као и друга питања у вези
са тим оружјем, вођење
прописаних евиденција у
складу са законом, као и
поступак замене дозвола за
поседовање и ношење
ватреног оружја, издатим
по прописима важећим пре
ступања на снагу овог
правилника.
Правилник о интедантури у
Министарству одбране и
Војсци Србије објављен је у
„Службеном војном листу“
31/21 од 23. августа 2021.
године.
Донет по захтеву
организационих јединица
Министарства одбране и
Војске Србије, с циљем
усклађивања фактичког
стања са прописима на
снази
Контролом носиоца
функције образовања,
извршене су измене и
допуне Правилнику.
Имајући у виду да су
измене и допуне обухватале
више од 50% тада важећег
Правилника, у складу са
методолошким правилима
за доношење подзаконских
прописа, донешен је нови
Правилник
Поједностављење
процедуре и хитност у
972

одржавању објеката инфраструктуре
које користе Министарство одбране и
Војска Србије

одбрани („Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 –
др. закон, 104/09 – др. закон,
10/15 и 36/18)

13.

Правилник о измени Правилника о
решавању стамбених потреба у
Министарству одбране и Војсци
Србије

Члан 111a Закона о одбрани
(„Службени
гласник РС”, бр. 116/07,
88/09, 88/09 – др. закон,
104/09 – др. закон, 10/15 и
36/18)

14.

Правилник о условима за упућивање
на школовање и усавршавање
професионалних припадника Војске
Србије

15.

Правилник о начину вредновања,
чувања и развијања војних традиција
у Министарству одбране и Војсци
Србије.

16.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о начину, условима и
поступку рада Првостепене и
Другостепене комисије за цивилну
службу

17.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о накнади путних и
других трошкова и других примања у
Војсци Србије

18.

Правилник о изменама Правилника о
условима и мерилима за увећање
плате по основу вредновања
постигнутих резултата у
научноистраживачком раду односно
задацима истраживања, развоја и

Стратегија одбране
Републике Србије

51/21
21. децембар

Не

Стратегија одбране
Републике Србије

54 /21
31. децембар

Не

Члан 14. став 2. тачка 22. и
став. 3 Закона о одбрани
(Службени гласник РС број
116/07, 88/09, 88/09-др.закон
104/09-др.закон, 10/15 и
36/18)
Члан 13. став 1. Закона о
цивилној служби („Службени
гласник РС”, број 88/09)

Стратегија одбране
Републике Србије

/

Да

Стратегија одбране
Републике Србије

/

Да

Члан 95. став 3. и члан 127.
став 2. Закона о Војсци
Србије („Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10
– др. закон, 10/15 и 88/15-УС
и 36/18, 94/19 и 74/21 -УС)
Члан 95. став 3. и члан 127.
став 2. Закона о Војсци
Србије („Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10
– др. закон, 10/15 и 88/15-УС
и 36/18, 94/19 и 74/21 -УС)

Стратегија одбране
Републике Србије

/

Да

Стратегија одбране
Републике Србије

Не објављује се

Не

На основу члана 74. став 1.
Закона о Војсци Србије
(„Службени гласник РС”, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др.
закон, 10/15, 88/15 – УС,
36/18, 94/19 и 74/21 – УС)

поступању у примени
Правилника о планирању,
изградњи и и одржавању
објеката инфраструктуре
које користе Министарство
одбране и Војска Србије
Донет по захтеву
организационих јединица
Министарства одбране и
Војске Србије, с циљем
усклађивања фактичког
стања са прописима на
снази
Донет по захтеву
организационих јединица
Министарства одбране и
Војске Србије, с циљем
усклађивања фактичког
стања са прописима на
снази
Предметни пропис није
донет и још увек је у фази
израде Нацрта, а његово
доношење планирано је за
2022. годину.
Припремљен, чека се
доношење новог Закона о
цивилној служби када ће се
са одредбама новог закона
ускладити правни основ за
доношење овог правилника
Министарство финансија
није доставило мишљење
на Предлог правилника

Измењена су мерила за
вредновање постигнутих
резултата у
научноистраживачком раду
односно задацима
истраживања, развоја и
испитивања наоружања и
973

испитивања наоружања и војне
опреме
19.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о раду унутрашње
контроле Војнобезбедносне агенције и
Војнообавештајне агенције

20.

Правилник о организацији Војске
Србије и унутрашњем уређењу и
систематизацији формацијских места
команди, јединица и установа

21.

22.

Члан 57. Закона о о
Војнобезбедносној агенцији и
Војнообавештајној агенцији
(„Службени гласник РС” број
88/09, 55/12-УС и 17/13)

Стратегија одбране
Републике Србије

/

Да

Члан 3. ст. 4. и 5. и члана 18.
став 1. тачка 2) Закона о ВС
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон,
10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19)
и члан 3. Уредбе о начелима
унутрашњег уређења и
систематизације формацијских
места у ВС („Службени гласник
РС“, број 4/20)
Правилник о утврђивању елемената
Члан 4. Уредбе о начелима
формацијских места цивилних лица у унутрашњег уређења и
Министарству одбране и Војсци
систематизације формацијских
Србије
места у ВС („Службени гласник
РС“, број 4/20)

Стратегија одбране
Републике Србије

/

Да

Стратегија одбране
Републике Србије

/

Да

Правилник о изменама и допунама о
утврђивању елемената формацијских
места официра и подофицира у
Министарству одбране и Војсци
Србије

Стратегија одбране
Републике Србије

02/21
21. јануар
14/21
22. април
16/21
10. мај
23/21
12. јули
30/21
23.август
34/21
01.октобар
44/21
08. новембар
52/21
28. децембар

Не

Члан 4. Уредбе о начелима
унутрашњег уређења и
систематизације формацијских
места у Војсци Србији
(,,Службени гласник РС”, број
04/20)

војне опреме, која
представљају основ за
увећање плате
Правилник је могуће
донети тек након што се
заврши са изменама и
допунама Закона о
Војнобезбедносној агенцији
и Војнообавештајној
агенцији
Пропис је припремљен.У
току је потпуније
сагледавање свих
материјалних решења и
прелиминарно
усаглашавање са
релевантним
организационим целинама
Министарства одбране.
Пропис је припремљен и
исти није донет због
организацијских промена, а
ради стварања услова за
увођење информационог
система људских ресурса те
је доношење прописа
одложено за 2022. годину.
Донет по захтеву
организационих јединица
Министарства одбране и
Војске Србије, с циљем
усклађивања фактичког
стања са прописима на снази
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Правилник о изменама и допунама о
утврђивању елемената формацијских
места војних службеника и војних
намештеника у Министарству одбране
и Војсци Србије

23.

Члан 4. Уредбе о начелима
унутрашњег уређења и
систематизације формацијских
места у Војсци Србији
(,,Службени гласник РС”, број
04/20)

Стратегија одбране
Републике Србије

02/21
21. јануар
14/21
22. април
16/21
10. мај
23/21
12. јули
34/21
01.октобар
44/21
08. новембар
52/21
28. децембар

Не

Донет по захтеву
организационих јединица
Министарства одбране и
Војске Србије, с циљем
усклађивања фактичког
стања са прописима на снази

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

Назив

Резултат
шифра извора
финансирања

I
Операције и функционисање
Министарства одбране и Војске
Србије „АП”

II
Утврђена средства за
финансирање Министарства
одбране у 2021. години,
којима је извор финансирања
буџет, утрошена су у износу
од 148,9 милијарди динара
или 99,91%.
Безбедносна ситуација у
Републици Србији је
стабилна. Војска Србије је у
2021. години на најбољи
могући начин одговорила
својој уставној улози,
реализовала све постављене
задатке и показала да је
способна да заштити државу и
грађане. Значајно су
унапређене оперативне и
функционалне способности,

01
04
08
09
10
13
15

Износ остварења/
извршења
III
148.948.935.343 РСД
385.649.536 РСД
4.190.565 РСД
2.103.086.057 РСД
2.877.048.154 РСД
775.618.917 РСД
991.718 РСД

Референтни
документ
IV
Стратегија
одбране
Републике
Србије

По
плану
(Да/Не)
V
Да

Образложење

VI
/
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опремљеност јединица,
систем обуке, морал и
материјални положај
припадника Војске Србије.
Реализовани су задаци у
контроли административне
линије са Аутономном
покрајином Косово и
Метохија и Копнене зоне
безбедности, као и у контроли
и заштити ваздушног
простора Републике Србије.
Настављена је сарадња са
КФОР-ом у обезбеђењу
сигурности и безбедности
нашег становништва у
Аутономној покрајини Косово
и Метохија и расположивим
капацитетима пружана је
подршка цивилним органима
у случају ванредних ситуација
и других облика угрожавања
безбедности људи и имовине.
Војска Србије је учешћем у
мултинационалним
операцијама остала
привржена очувању мира,
стабилности и солидарности у
регионалном, европском и
ширем безбедносном
контексту. Настављено је и са
инфраструктурним радовима
чији је циљ унапређење
услова рада, смештаја и
обуке. Услед епидемије
изграђене су „COVID”
болнице у Земуну, Крушевцу
и Новом Саду. Такође,
изведен је већи део радова на
изградњи Фабрике вакцина у
Земуну.
У реализацији постављених
циљева и приоритета
обезбеђен је јединствен и
976

1.ПА. 1

Функционисање Министарства
одбране и Војске Србије (АП)

координиран приступ, те
рационално коришћење
расположивих ресурса у
складу са потребама и
реалним могућностима.
Одобрена средства трошена
су наменски и крајње
рационално. Настављено је са
извршавањем редовних
послова, мисија и задатака и
унапређењем оперативних и
функционалних способности
Војске Србије. У извештајном
периоду није било
угрожавања безбедности
припадника Војске Србије на
задацима обезбеђења
административне линије са
Аутономном покрајином
Косово и Метохија и
контроли Копнене зоне
безбедности. Обезбеђење
непрекидне контроле и
заштите ваздушног простора
Републике Србије
реализовано је као
свакодневни задатак.
Све војне вежбе су одржане
по плану. Од већих вежби
одржана је Здружена тактичка
вежба са бојевим гађањем
„Одговор 2021”. Вежба је
изведена на копну, води и у
ваздуху, а циљ је био да се
прикаже одлучност,
увежбаност, ватрене
могућности и висок ниво
садејства и сарадње јединица
Војске Србије и МУП у
извођењу здружене операције.
Поред наведене, изведена је и
Здружена тактичка вежба са
бојевим гађањем „Муњевити
удар 2021“. Завршни сегмент
вежбе изведен је на

01
04
08
09
10
13
15

81.073.046.819 РСД
328.196.524 РСД
4.190.565 РСД
715.142.762 РСД
2.877.048.154 РСД
609.134.880 РСД
789.000 РСД

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Да

/

977

1.ПА. 2

Мултинационалне операције

привременом полигону
„Пештер”. Више од 2.300
припадника приказало је
одлучност и ватрене
могућности снага Војске
Србије за одговор на изазове,
ризике и претње по
безбедност државе, садејство
здружених снага у
извршавању сложених
ватрених задатака и одговору
на кризне ситуације, као и
борбене могућности средстава
из развојног програма.
Програмска активност
„Мултинационалне
операције“ реализована је у
складу са Годишњим планом
реализације учешћа Војске
Србије у мултинационалним
операцијама ван граница
Републике Србије у 2021.
години. У 2021. години,
укупно је било ангажовано
823 припадника Војске
Србије, при чему је 265
припадника наставило
ангажовање из 2020. године,
док је 558 припадника
упућено у зоне операције
током 2021. године. Редовне
ротације у текућим
операцијама реализоване су у
специфичним условима
пандемије вирусне инфекције
COVID-19, због чега је део
замена био одложен у складу
са одлукама Уједињених
нација и Европске уније.
Припадници Војске Србије су
успешно реализовали све
постављене задатке у складу
са мандатом мисија и на
достојан начин

01

1.205.317.925 РСД

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Да

/

978

репрезентовали Републику
Србије.
1.ПА. 3

Администрација
и управљање

1.ПА. 4

Војно здравство

Реализацијом ове програмске
активности омогућен је био
неометан рад организационих
јединица Министарства
одбране у обављању њихових
функционалних надлежности.
Одобрена средства омогућила
су исплату плата и накнада за
све запослене у Министарству
одбране и Војсци Србије, као
и накнада трошкова
становања корисницима
војних пензија без стана.
Рад војноздравствених
установа тежишно је био
усмерен на извршавању
наменских задатака, односно
лечењу војних осигураника, а
делом слободних капацитета
и лечењу цивилних
осигураника.
Због специфичне
епидемиолошке ситуације,
проузроковане пандемијом
заразне болести COVID-19,
наставило се са активностима
усмереним на превентивном
деловању и санирању
последица ширења поменутог
вируса. Војномедицинска
академија је, на основу
закљученог уговора са
надлежном филијалом
Републичким фондом за
здраствено осигурање,
пружала здравствене услуге
цивилним осигураницима у
повећаном обиму пре свега
због повремене пренамене
великог дела болница на
територији Града Београда у
„COVID” болнице. Војна

01

47.687.373.595 РСД

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Да

/

01
04
13
15

2.726.444.104 РСД
205.336 РСД
5.079.602 РСД
202.718 РСД

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Да

/
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1.ПА. 5

Ванредне ситуације

болница Ниш и Војна
болница Нови Сад нису
закључивале уговоре са
надлежним филијалама РФЗО
у 2021. години, али су због
специфичне епидемиолошке
ситуације, делом капацитета,
повремено прикључиване
систему „COVID” болница
Републике Србије.
На задацима пружања помоћи
цивилним властима у случају
природних непогода,
техничко-технолошких и
других несрећа Војска Србије
је била ангажована са 1.405
лица на укупно 45 локација
(локалних самоуправа). Снаге
Војске Србије у току 2021.
године ангажоване су на
следећим задацима: (1)
пружање помоћи локалним
самоуправама у санирању
последица узрокованим
обилним снежним
падавинама; (2) пружање
помоћи становништву
угроженом поплавама након
снежних падавина; (3)
водоснабдевању угроженог
становништва након
елементарних непогода
(поплава и суша); (4) гашењу
пожара за време суша и
превентивном спречавању
последица техничко
технолошког акцидента и (5)
пружању помоћи цивилним
властима у борби против
вирусне инфекције COVID-19
у виду стварања услова за
несметано функционисање
здравствених установа. Поред
наведеног, обезбеђена је
расположивост и приправност

01

821.396 РСД

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Да

/

980

1.ПА. 6

Изградња и одржавање стамбеног
простора

1.ПА. 7

Унапређење стања
у области наоружања и војне
опреме и одржавање средстава

1.ПА. 8

Унапређење стања у области
војног образовања и војне
научноистраживачке делатности

снага Војске Србије, јачине
мешовитог вода, одређених за
почетно реаговање на
задацима заштите и спасавања
и одржавања проходности
Коридора-10
У 2021. години обезбеђена су
средства за изградњу и
инвестиционо одржавање
стамбеног фонда и пословних
простора.
Завршени су радови на
инвестиционом одржавању
станова у Београду.
Извршен је коначни обрачун
Уговора о наставку изградње
војног стамбеног објекта
„О29” у Београду).
Прилив новчаних средстава за
попуну Буџетског фонда за
наоружање и војну опрему у
2021. години био је већи у
односу на планирану
динамику.
Склопљени су уговори за
продају извесних количина
вишкова наоружања и војне
опреме, због чега је у више
наврата тражено повећање
финансијског плана, које је и
одобрено од стране
Министарства финансија.
Средства су утрошена за
набавку и модернизацију
наоружања и војне опреме.
Реализација финансијског
плана програмске активности
„Унапређење стања у области
војног образовања и војне
научноистраживачке
делатности” у 2021. години
износи 47,91%. Разлог ниске
реализације је велики број
отказаних активности
међународне војне сарадње.

09
13

21.069.065 РСД
17.548.775 РСД

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Да

/

09
13

1.366.874.231 РСД
137.515.968 РСД

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Да

/

04
13

57.247.676 РСД
6.339.693 РСД

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Да

/

981

1.ПА. 9

Функционисање Система
специјалних веза

1.ПК. 1

Возила и опрема

1.ПК. 2

Фабрика вакцина

Систем специјалних веза за
потребе непосредних
корисника (Министарство
одбране, Министарство
унутрашњих послова и БИА)
функционише несметано и
омогућава употребу
телекомуникационоинформатичког сервиса од
стране корисника у
планираном обиму.
У анализираном периоду
реализовани су сви планирани
задаци текућих поправки и
одржавања постојећег
Система специјалних веза,
развоја и инвестиција,
набавке опреме за развој и
подизање квалитета
специјалних веза и друге
намене у складу са законом и
Годишњим програмом
коришћења средстава за
потребе функционисања
Система специјалних веза.
Опремање Војске Србије
неборбеним возилима,
односно занављање возног
парка набавком нових возила
на тржишту реализовано је
квантитативним пријемом 183
возила. Опремање Војске
Србије борбеним возилима у
фази је реализовања
преузетих обавеза по
закљученом купопродајном и
комисионом уговору.
Закључком Владе Републике
Србије одлучено је да се на
непокретностима у својини
Републике Србије, за потребе
Министарства одбране,
прибави у својину Републике
Србије путем изградње, по
систему „инжењеринг”,

478.310.930 РСД

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Да

/

01

533.578.000 РСД

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Да

/

01

2.312.800.000 РСД

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Да

/

01
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1.ПК. 3

Изградња и опремање COVID
болнице у Новом Саду

објекат посебне намене (војни
објекат) - Фабрика вакцина са
пратећом инфраструктуром,
приступним путевима и
прикључним
саобраћајницама.
Објекат је планиран као
специјализована фабрика за
паковање вакцина, коју чине
три главна објекта: Објекат 1 Административни део,
Објекат 2 - Производни део и
Објекат 3 - Лабораторија, са
пратећим помоћним
објектима. Изградња Фабрике
вакцина се реализује у хитном
поступку. Претпостављена
бруто површина свих објеката
12.530 m². Планирани
капацитет фабрике је
паковање 36 милиона доза
вакцина годишње. Остварена
динамика изведених
грађевинских радова је на
нивоу од 60%. У
анализираном периоду
завршена је изградња
конструкције Објекта 1,
Објекта 2 и Објекта 3. У току
су унутрашњи грађевинскозанатски радови у свим
објектима и преостали радови
на саобраћајницама и
инфраструктури.
Изградња COVID болнице у
Новом Саду реализована је у
периоду од 28. априла до 1.
септембра 2021. године.
Објекат је планиран као
специјализована болница,
коју чине три засебна објекта:
централни објекат, објекат
полуинтензивне и објекат
интензивне неге. Такође,
изграђено је и осам помоћних

01

4.453.481.765 РСД

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Да

/

983

1.ПК. 4

Модернизација
и ремонт
средстава
наоружања и војне опреме

1.ПК. 5

Попуна ратних материјалних
резерви

објеката: котларница, апотека,
магацин, дистрибутивна
кухиња, капела, портирница,
централна станица
медицинских гасова и
надстрешнице за санитетска
возила. Укупна бруто
површина свих изграђених
објеката износи 20.666,30 m².
Капацитет болнице је 624
кревета.
Изградња болнице је
завршена у дефинисаном
року. Од 01. септембра 2021.
године објекат је стављен у
функцију.
У складу са усвојеним
плановима и одлукама,
модернизација и ремонт
средстава наоружања и војне
опреме за Ратно
ваздухопловство и
противваздухопловну одбрану
и Копнену војску, као и
ремонт убојних средстава,
реализовани су у складу са
усвојеном динамиком. Сва
средства која су планирана за
набавку у 2021. години су
уговорена и плаћена или су
отворени акредитиви, по
којима се део испоруке
средстава очекује у 2022.
години након завршетка
модернизације и ремонта
средстава наоружања и војне
опреме.
За попуну ратних
материјалних резерви у 2021.
години распоређена су
средства у износу од 10
милиона динара, и то за
набавку убојних средстава.
Министарство одбране је са
компанијом „Слобода” а.д.

01

8.468.180.778 РСД

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Да

/

01

9.580.032 РСД

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Да

/
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Чачак закључила уговор о
набавци убојних средстава.

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1.Назив органа државне управе
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
2. Министар

Никола Селаковић

3. Делокруг

На основу члана 13. Закона о министарствима („Службени гласник“, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15),
Министарство спољних послова обавља послове државне управе који се односе на: спољну политику и
одржавање односа Републике Србије с другим државама, међународним организацијама и институцијама;
праћење међународних односа и билатералне сарадње с другим државама и њихов развој; закључивањe,
потврђивањe и примену међународних уговора; заштиту права и интереса Републике Србије и њених
држављана и правних лица у иностранству; област односа Републике Србије с дијаспором и Србима у региону;
обавештавање стране јавности о политици Републике Србије; праћење делатности страних средстава јавног
информисања које се односе на Републику Србију; прикупљање, анализу, процену и достављање података који
се односе на стране државе, међународне организације, групе и појединце, од значаја за процес утврђивања и
вођења спољне политике; припрему учешћа представника Републике Србије на међународним конференцијама
или преговорима за закључивање међународних уговора; послове везане за акредитоване званичне
представнике држава и међународних организација; прикупљање, чување и објављивање документације о
спољној политици Републике Србије, као и друге послове који су одређени законом којим се уређују спољни
послови и другим законима. Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, као орган управе у саставу
Министарства спољних послова, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: праћење
положаја држављана Републике Србије који живе изван Републике Србије; подршку процесу побољшања
услова за остваривање бирачког права држављана Републике Србије који живе у иностранству; помоћ у
очувању и развоју духовне, националне и културне самобитности српског народа изван Републике Србије;
побољшање веза исељеника, држављана Републике Србије који живе у иностранству и њихових организација
с Републиком Србијом; информисање исељеника, држављана Републике Србије у иностранству, о политици
Републике Србије; помоћ у процесу укључивања исељеника, лица српског порекла, лица пореклом из Србије и
држављана Републике Србије који живе у иностранству у политички, економски и културни живот Републике
Србије и њихов повратак у Републику Србију, као и друге послове одређене законом.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
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НАРАТИВ
Министарство спољних послова (у даљем тексту: Министарство) је током 2021. године у пуној мери било ангажовано и у потпуности посвећено остваривању основних спољнополитичких циљева Републике Србије: очувању територијалног интегритета и суверенитета Републике Србије, развијању билатералних односа са најутицајнијим државама и
другим партнерима, унапређењу сарадње са земљама региона и интеграцији у Европску унију.
У 2021. години, МСП Н. Селаковић је учествовао на 131. Министарском састанку Савета Европе, који је одржан 21. маја 2021. год. у форми видео-конференције. Учешће на овом
састанку је потврдило посвећеност Републике Србије активностима Савета Европе у областима демократије, владине права и људских права, нарочито у контексту реформи које
се спроводе у Републици Србији и процесу приступања Европској унији. Такође, наглашена је приврженост Републике Србије темељним вредностима и циљевима Савета Европе,
посвећеност економској и политичкој сарадњи и потврђена позиција поузданог и конструктивног партнера. Наглашен је значај повезивања и солидарности у контексту сузбијања
последица епидемије Ковид-19, као и искуства и успеси Републике Србије у процесу имунизације становништва и санирања последица изазваних пандемијом.
Осим тога, МСП Н. Селаковић је разговарао са гувернером Развојне банке Савета Европе Р. Венцелом (10.03. 2021. год), генералном директорком Директората за демократију
Савета Европе С. Самарџић-Марковић (07.04.2021. год) и шефом Канцеларије Савета Европе у Београду Т. Флесенкемпером (08.03.2021. год). Ови састанци су били искоришћени
за размену ставова у вези са кључним питањима из домена активности Савета Европе и повећања видљивости наше државе у Организацији.
У 2021. години, МСП. Н. Селаковић је учествовао на 29. Министарском састанку ОЕБС, 2-3. децембра 2021. године у Стокхолму. Учешће на овом састанку потврдило је
посвећеност Републике Србије регионалној безбедносној сарадњи као кључном фактору мира и стабилности региона и потврдило нашу позицију као поузданог и конструктивног
партнера. У оквиру својих иступања, министар спољних послова Републике Србије Никола Селаковић је указао на изузетан значај који Србија придаје активностима Организације
усмерених на јачању њених капацитета, као и развоју регионалне сарадње, нарочито подршку коју пружа мирном решавању свих конфликта у региону ОЕБС. Учешће на
Министарском састанку у Стокхолму, МСП Н. Селаковић је искористио и за бројне билатералне сусрете, између осталих и са директором Канцеларије ОЕБС за демократске
институције и људска права М. Мекачијем и представницом ОЕБС за слободу медија Т. Рибеиро.
Осим тога, МСП Н. Селаковић се сусрео са председавајућом ОЕБС, шведском министарском спољних послова А Линде (24. маја 2021.), ГС ОЕБС, Х. Шмид (25. октобра 2021.),
високим комесаром ОЕБС за националне мањине К. Абдрахмановим (14. јун 2021.), шефом Мисије ОЕБС у Србији (ОМИС), амб. Ј. Братуом (25. јануара 2021.) и шефом Мисије
ОЕБС на Косову (ОМИК), амб. М. Девенпортом (10. маја 2021.). Ови састанци су били искоришћени за размену ставова у вези са бројним темама из домена активности
Организације и повећања видљивости наше земље у истој.
Такође, министар се обратио шефовима мисија ЈИЕ, на њиховом редовном годишњем састанку, који се одржао у Београду 26. октобра 2021. године .
Безбедносна политика
О НАТО - Министарство спољних послова наставило је активности на плану даљег унапређења политичког дијалога између Републике Србије и НАТО на основама политике
војне неутралности, кроз припрему и реализацију сусрета на високом нивоу.
У разговорима са званичницима војних и цивилних структура НАТО, као и другим релевантним страним званичницима, јасно је изражено да Р. Србија, иако не тежи чланству у
НАТО, препознаје простор за даље унапређење партнерске сарадње у оквиру расположивих механизама програма Партнерство за мир и доприноса стабилности и јачању поверења
у региону и ширем европском простору. Такође, пренета су очекивања од НАТО да са разумевањем сагледа наше приоритете у вези са питањем Косова и Метохије, пре свега када
је у питању пуно поштовање мандата који је међународним безбедносним снагама КФОР доделио СБ УН Резолуцијом 1244, очување статусно неутралног и непристрасног
постављања КФОР, као и неприхватљивост једностраних одлука ПИС у Приштини да формирају тзв. „Министарство одбране“ и започну процес трансформације тзв. „Косовских
безбедносних снага“ у класичну оружану војну формацију.
Поводом 15 година чланства Р.Србије у програму Партнерство за мир, представници Министарства спољних послова су учествовали на више скупова посвећених том јубилеју
(Република Србија формално је постала чланица ПзМ 14. децембра 2006.године).
Министарство спољних послова било је ангажовано на припреми материјала за разговоре председника Р. Србије Александра Вучића са адмиралом Робертом Бурком, командантом
НАТО Команде здружених снага из Напуља, током његове посете Р. Србији 21-22. јануара 2021. године, као и припреми материјала за посету председника Р. Србије Александра
Вучића седишту НАТО у Бриселу и разговоре са ГС НАТО Јенсом Столтенбергом која је реализована 17. маја 2021. године. МСП је организовало посету заменика помоћника
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генералног секретара НАТО за политичка питања и безбедносну политику Х.Коломине Пириза који је посетио Србију 7-8. децембра 2021.г и имао сусрете са министром одбране,
саветницима у кабинетима ПР и ПВ, као и са помоћником министра спољних послова за безбедносну политику.
У оквиру активности на плану унапређења регионалне безбедносне сарадње, помоћник министра за безбедносну политику учествовао је на састанцима чланица и посматрача
безбедносне иницијативе „Америчко-јадранска повеља - А5“, у оквиру годишњег председавања Р.Хрватске овим форумом (виртуелни састанак на нивоу политичких директора у
МСП, одржан 11. марта 2021.г, као и састанак на нивоу министара спољних послова, одржан 24. новембра 2021.г у Загребу).
Такође, Министарство је у извештајном периоду било ангажовано и на припреми материјала за реализацију активности Сталне делегације Народне скупштине Р. Србије при
Парламентарној скупштини НАТО.
Поред постигнутог напретка када у питању јачање политичког дијалога, реализоване су и активности на плану даљег унапређења конкретне партнерске сарадње РС – НАТО у
свим областима од заједничког интереса. Министарство спољних послова је, уз координацију и сарадњу са осталим надлежним министарствима и институцијама Р. Србије,
наставило ангажовање на имплементацији другог циклуса Индивидуалног плана акционог партнерства између Републике Србије и НАТО (ИПАП) за период 2019-2021. годину.
У МСП су током 2021. године одржана три састанка интерресорне Радне групе за праћење примене ИПАП-а РС - НАТО (28. маја, 03. августа и 14. септембра). На основу прилога
достављених од надлежних министарстава и институција РС, као и додатних консултација са представницима надлежних ресора, MСП је 16. новембра 2021.г. окончало рад на
изради Интерног извештаја о имплементацији другог циклуса ИПАП-a за 2019-2021. годину
ОЗБОП и БИ - Министарство спољних послова је током 2021. године било ангажовано на изради Нацрта Закона о упућивању цивила у међународне мисије и операције ван
граница Р. Србије, а на основу Акционог плана који је Влада Републике Србије усвојила јуна 2018. године. Нацрт закона је утврдила међуресорна Радна група и одржана је јавна
расправа од 17. септембра до 7. октобра 2021. године. Нацрт закона, са пратећим материјалима и мишљењима надлежних ресора је упућен Влади Р. Србије на разматрање у другој
половини децембра 2021. године. Надлежни одбори Владе Р. Србије су размотрили и усвојили предметни Нацрт закона, али Влада Р. Србије није усвојила Предлог закона до краја
2021. године.
ОКН - На предлог Министарства спољних послова, Влада је 23. јула 2021. године усвојила Стратегију за борбу против ширења оружја за масовно уништење за период 2021. до
2025. године, а Одлуком Владе од 2. децембра 2021. формирано је Национално координационо тело (НКТ) за њено спровођење. Одржан је и први састанак НКТ 23. децембра
2021. године и договорен план рада у наредном периоду.
Представник Министарства спољних послова је у другој половини 2021. године председавао Подрегионалним споразумом о контроли наоружања, на основу члана 4. Анекса 1-Б
Дејтонског споразума.
OPCW – Комисија Републике Србије за спровођење Конвенције о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању је обновила
рад у пуном саставу током 2021. године. На предлог Министарства спољних послова, Одлуком Владе 8. априла 2021. именован je председник Комисије из Министарства спољних
послова, a Одлуком Владе 21. октобра 2021. године именовани су заменик председника Комисије из Генералштаба Војске Србије, чланови и заменици чланова Комисије из
Министарства одбране, Министарства унутрашњих послова, Министарства заштите животне средине, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства
здравља и Министарства финансија – Управа царина. Комисија је одржала састанке у Министарству спољних послова 24. маја 2021. године и 3. новембра 2021. године. Комисија
је поднела Влади Извештај о раду од 1. јуна до 30. новембра, који је Влада прихватила Закључком 13. јануара 2022. године.
Република Србија је доставила дипломатским путем декларације о производњи, преради, коришћењу и складиштењу хемијских супстанци Организацији за забрану хемијског
оружја (OPCW), као и одговоре на Упитник OPCW о националним програмима за заштиту од хемијског оружја и на Упитник OPCW о најбољим праксама у области хемијске
безбедности и сигурности. Република Србија је била домаћин инспекцији OPCW од 19. до 22. јула 2021. године у предузећу „ХИП-Петрохемија“ а.д. Панчево, Фабрика
синтетичког каучука у Елемиру. У Србији је реализована обука тридесет инспектора OPCW у Центру АБХО у Крушевцу, у периоду од 1. до 12. новембра 2021. године, о чему је
захвалност изразио генерални директор OPCW Ф. Аријас у говору 17.12. 2021. године. Представници Републике Србије учествовали су на међународним конференцијама,
састанцима и обукама OPCW (учешће на 20. Регионалном састанку Комисија из држава источне Европе 2.-3.6.2021, на 8. годишњем састанку представника индустрије и чланова
Комисије 12.-13.10.2021, на 23. Годишњем састанку Комисија од 23.-26.11. 2021, на 26. Годишњој конференцији држава чланица OPCW 29.11.- 3.12.2021. године, на Твининг
програму са Финским Верифином 5.10.2021, на обуци за чланове Комисија 19.-22. априла 2021, на Радионици за жене које прве реагују у случају хемијских инцидената 23.-24.9.
2021, а имала је предаваче на тренингу о техничким аспектима режима трансфера хемикалија 25.-27.5.2021. године и на тренингу за представнике царинских организација од 8.10.12. 2021. године).
Министарство спољних послова је извештавало о глобалним безбедносним изазовима и претњама (тероризам, сајбер и енергетска безбедност) и питањима из области контроле
извоза и увоза наоружања и војне опреме.
Успешно је реализовано учешће Р. Србије на генералној дебати 76. заседања Генералне скупштине УН од 21. септембра до 25. септембра и 27. септембра 2021.г. у Њујорку, коју
је представљала ПР Владе Р. Србије А. Брнабић. Пратећи састанци нису били одржавани у седишту УН, већ у виртуелном формату. Делегацију Републике Србије предводила је
председница Владе Републике Србије А.Брнабић, а у саставу делегације био је и министар спољних послова Н.Селаковић. Председница Владе Републике Србије А. Брнабић је на
генералној дебати иступала 24. септембра 2021. године.
987

Током 2021. године одржане су две редовне седнице Савета безбедности УН о раду УНМИК (у априлу и октобру) на којима је Р. Србију представљао МСП Н.Селаковић.
У периоду од 09. до 24. новембра 2021. године, одржано је 41. заседање Генералне конференције (ГК) Организације Уједињених нација за просвету, науку и културу
(УНЕСКО).Генерална конференција је највиши орган Унеска, који чине све државе чланице (укупно 193), а заседања се одржавају сваке две године. Делегацију Републике Србије
је предводила ПР Владе Ана Брнабић која је иступала, као први говорник, 12. новембра 2021. године.
На основу Одлуке Владе РС о образовању Комисије Републике Србије за сарадњу са Унеском од 4.10.2007. године (у прилогу), чланове Комисије именује Влада посебним
решењем на заједнички предлог надлежних министарства, а из реда истакнутих стручњака у областима просвете, науке и културе. Нови сазив Националне комисије је изабран у
септембру 2021.године.
У периоду од 7. до 12. марта 2021. године у хибридном формату одржан је 14. Конгрес УН о спречавању криминала и кривичном правосуђу, у Кјотоу (Јапан). Конгрес представља
највећи и најважнији скуп за разматрање питања превенције криминалитета и јачања кривичног правосуђа. МСП Н.Селаковић је имао обраћање у видео формату 8. марта 2021.
године.
Оквир сарадње Уједињених нација за одрживи развој са Р. Србијом, за период 2021–2025, је усвојен закључком Владе 23. децембра 2021. године. У име Владе Р. Србије, Оквир
сарадње је потписао МСП Н. Селаковић. Оквир сарадње представља свеобухватни основ за сарадњу и подршку система УН, укључујући УН агенције, фондове и програме, која
је усмерена на подстицање и унапређење свеукупног економског, социјалног и еколошког развоја Р. Србије до 2025. године. Овај документ представља петогодишњи оквир
сарадње, као најважнији инструмент који се користи за планирање развојних активности УН у земљама домаћинима, а којим се пружа подршка државама на пољу имплементације
Циљева одрживог развоја. Документ је усклађен са националним развојним приоритетима Владе Р. Србије, као и са процесом преговора Р. Србије са ЕУ и Агендом за одрживи
развоја до 2030 године.
Европска Унија и регионалне иницијативе
У складу са дефинисаним спољнополитичким приоритетима Р. Србије, Министарство спољних послова наставило је рад на унапређењу односа са државама чланицама и редовну
комуникацију са представницима институција Европске уније. Настављен је и процес регионалне сарадње кроз различите активности у циљу заступања интереса Србије и
реализације спољнополитичких циљева.
Од реализованих сусрета издвојили бисмо да је МСП Н. Селаковић разговарао 25. фебруара 2021.г. путем видео везе са генералним секретаром Европске службе за спољне
послове (EEAS) - С. Санином. МСП Н. Селаковић разговарао је 3. јуна 2021.г. у Београду са специјалним представником ЕУ за дијалог Београда и Приштине и друга регионална
питања ЗБ М. Лајчаком. МСП Н. Селаковић учествовао је на састанку у оквиру рунде дијалога Београд и Приштина 15. јуна 2021.г. у Бриселу и на састанку са потпредседником
ЕК и високим представником ЕУ за спољну политику и безбедност Ж. Борелом. МСП Н. Селаковић је 6. септембра 2021.г. у Београду разговарао са новим шефом Делегације ЕУ
у Србији Е. Жиофреом. МСП Н. Селаковић је учествовао на радној вечери коју је 21. септембра 2021.г. током 76. заседања ГС УН у Њујорку приредио потпредседник ЕК и високи
представник ЕУ за спољну политику и безбедност Ж. Борел за представнике шефова делегација ЗБ. МСП Н. Селаковић састао се у Бриселу 15. новембра 2021.г. са комесаром за
суседску политику и преговоре о проширењу О. Вархејијем и са потпредседницом ЕК и комесаром за вредност и транспарентност В. Јуровом. МСП Н. Селаковић састао се 17.
новембра 2021.г. са Е. Мором, ЗГС за политичка питања и политичким директором Европске службе за спољне послове. МСП Н. Селаковић састао се 18. новембра 2021.г. са
шефом Делегације ЕУ Е. Жиофреом и амбасадорима држава чланица ЕУ акредитованих у нашој земљи.
Министарство спољних послова активно је учествовало и координирало рад на лобирању за отварање Кластера 3 (Конкурентност и инклузивни раст) и Кластера 4 (Зелена агенда
и одржива повезаност) током словеначког председавања Савету ЕУ, што је резултирало отварањем Кластера 4 на Међувладиној конференцији која је одржана 14. децембра 2021.
године.
Препознајући јачање сарадње у региону Западног Балкана као један од кључних спољнополитичких приоритета Републике Србије, Министарство спољних послова је и током
2021. године, својим активностима, наставило проактиван и конструктиван приступ регионалној сарадњи. Ово је посебно дошло до изражаја током одржавања 5. Форума
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Стратегије ЕУ за ЈЈ регион (EUSAIR), непосредно након једногодишњег председавања Р. Србије Јадранско-јонској иницијативи и EUSAIR, за шта је Р. Србија добила наглашене
похвале како од Европске комисије и Секретаријата ЈЈИ у Анкони, тако и свих земаља учесница ЈЈИ, било да су чланице ЕУ или настоје да то буду.
У складу са одредбама Договора о регионалном представљању и сарадњи, Р. Србија је наставила да даје активан допринос јачању регионалне сарадње и кроз активности низа
регионалних иницијатива процеса: Регионални савет за сарадњу, Процес сарадње у југоисточној Европи (ПСуЈИЕ), Централно-европска иницијатива (ЦЕИ), „Берлински процес“
и Западнобалканска шесторка, Брдо-Бриони процес, Фонд за Западни Балкан, Регионална иницијатива за миграције, азил и избеглице (МАРРИ), Регионална канцеларија за
сарадњу младих, Споразум о транспортној заједници у ЈИЕ, Стратегија ЕУ за регион Дунава, Центар за примену права у ЈИЕ (SELEC) итд. Оваквим приступом, Р. Србија је
давала конкретне доприносе убрзању својих европских интеграционих процеса.
У контексту регионалне сарадње, Председница Владе Р. Србије Ана Брнабић учествовала је на Самиту ПСуЈИЕ одржаном у Анталији, 17. јуна 2021. године.
ПВ РС А. Брнабић је учествовала на Регионалном самиту ЗБ6, који је 10. јуна 2021. године одржан у Тирани, затим на Самиту учесница „Берлинског процеса“, 5. јула 2021. године
(видео-конференција), као и на Самиту СР Немачке и Западног Балкана, који је одржан 14. септембра 2021. године у Тирани.
ПВ РС А. Брнабић предводила је делегацију Републике Србије на Самиту Централноевропске иницијативе (ЦЕИ), који је одржан 2-3. децембра 2021. године у Будви (виртуелно).
Председница Владе имала је запажена излагања на пленарној седници шефова делегација на којој је учествовала путем видео-линка, као и на пратећем скупу посвећеном здрављу
у региону Западног Балкана на коме је усвојен стратешки документ „Мапа пута за здравство на Западном Балкану“. На самој конференцији присуствовао в.д. помоћник министра
спољних послова за ЕУ Небојша Кошутић.
Никола Селаковић, МСП Р. Србије, примио је Матеја Закоњшека, директора Сталног секретаријата Транспортне заједнице, у МСП, 11. фебруара 2021. године.
МСП Р. Србије Н. Селаковић је учествовао на састанку МИП учесница „Берлинског процеса“, 8. јуна 2021. год (видео-конференција).
Министарски састанак и Самит ПСуЈИЕ одржани су у Анталији, 17. јуна 2021. године. На састанку МИП учествовао је МСП Н. Селаковић. На Министарском састанку није
постигнут договор о избору новог ГС РСС, али је потврђен текст Декларације за Самит, који је касније и усвојен на Самиту.
Неформални састанак министара спољних послова учесница ПСуЈИЕ одржан је у Бриселу, 15. новембра 2021. године, у формату радног доручка. На састанку је учествовао МСП
Н. Селаковић, а поред представника учесница ПСуЈИЕ, учествовали су и високи представник ЕУ за спољне послове и безбедносну политику Ж. Борел и комесар за проширење и
суседску политику О. Вархеји.
Никола Старовић, државни секретар у МСП, учествовао је на годишњем састанку министара спољних послова Централно-европске иницијативе (ЦЕИ), одржаном у формату
видео-конференције 23. јуна 2021. године. Тема овогодишњег састанка била је „Shaping Europe’s Future, Building Prosperous Region: Enlargement, Rapprochement, Recovery“
(Обликовање европске будућности, изградња просперитетног региона: проширење, приближавање, опоравак), а обухватала је и дискусију о регионалној сарадњи, затим европској
перспективи нашег региона, али и мерама против пандемије COVID-19, посебно вакцинацији.
ДС Н. Старовић учествовао је на Конференцији под називом „A Science Diplomacy Roadmap for South East Europe: The Example of SEEIIST”, која је одржана у Берну, 13-14.
септембра 2021. године.
Организационо-технички, кадровски и материјално финансијски аспекти рада
У циљу укупне рационализације трошкова Министарство је током 2021. године, спроводећи процедуру за узимање у закуп објекта на тржишту ради регулисања питања смештаја
ДКП РС, настојало да се, где год је то било могуће, у закуп узимају јединствени објекти за потребе смештаја ДКП и резиденција амбасадора – како би се оствариле уштеде у
буџету. Такође, настављено је решавање питања укњижења права својине Р.Србије на више непокретности у иностранству, које се користе за потребе смештаја ДКП Р. Србије и
које су Р. Србији припале у процесу сукцесије бивше СФРЈ, иако су се ови послови, због пандемије и успореног рада администрација у свим држава света, одвијали отежано. У
току 20201 године, због пандемије, велики број службених путовања у земљи и иностранству није могао да буде реализован, што је, последично, довело до уштеде буџетских
средстава по овом основу.
Настављена је фаза стратешког капиталног инвестирања за потребе ДКП РС, започета у претходној години, уз прибављање објеката у својину Р. Србије, као јединим дугорочно
економски оправданим и исплативим начином поступања. У том смислу окончано је прибављање у својину непокретности у Токију, те је објекат за потребе ДКП Р. Србије у
Јапану у власништву Р. Србије од 24.03.2020. године. Упркос околностима изазваним пандемијом заразне болести Ковид - 19, које су неминовно успориле читав процес,
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настављена је и процедура у вези са прибављањем непокретности у Скопљу, уз започету процедуру за прибављање у својину непокретности у Сарајеву. Такође, настављене су
активности у циљу изградње ДКП Р. Србије у Канбери, као и реконструкције објекта у Сиднеју (у циљу коришћења и за потребе ГК и за потребе резиденције шефа ДКП) и
Бразилији (окончана је адаптација објекта бивше СФРЈ у Бразилији која је припала Р. Србији за потребе и амбасаде и резиденције Р.Србије и реализовано пресељење Амбасаде у
адаптирани објекат).
Спровођење Анекса Б Споразума о питањима сукцесије (расподела дипломатске и конзуларне имовине бивше СФРЈ) и током 2021. године није имало планирану динамику,
будући да су епидемиолошке мере, које су све време биле на снази у циљу спречавања ширења заразне болести Ковид-19, онемогућиле одржавање састанка Мешовитог комитета,
као и низа експертских састанака који би захтевали учешће представника свих држава сукцесора. Ипак, током читаве године одржаване су билатералне консултације представника
Р. Србије са представницима осталих држава сукцесора ради очувања постигнуте динамике и решавања текућих питања, која нису условљена присуством представника свих
држава сукцесора бивше СФРЈ.
Дипломатска академија је и током 2021. године, упркос пандемији заразне болести Ковид-19, наставила да развија билатералну сарадњу у циљу унапређења дипломатске
едукације.

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.

Назив акта

Опис

Статус

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа
JК или ЈР

V
Не

VI
Да

VII
ЈР

Образложење

I
Предлог закона о упућивању
цивила у међународне
мировне мисије под окриљем
ЕУ, УН и ОЕБС

II
Извршавање обавеза из
Акционог плана за развој
цивилних доприноса
Републике Србије у
мултинационалним
операцијама ЕУ, УН и
ОЕБС

2.

Предлог закона о развојној
сарадњи и хуманитарној
помоћи

Доношење Предлога закона
представља обавезу
Републике Србије у оквиру
преговарачког Поглавља 30

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

3.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Руске
Федерације и Владе
Републике Србије о
оснивању и условима
делатности културноинформативних центара

Потврђује се Споразума
између Владе Руске
Федерације и Владе
Републике Србије о
оснивању и условима
делатности културноинформативних центара

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

1.

III
/

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
/

VIII
Акт није усвојен, јер
Влада Р. Србије није
усвојила Предлог
наведеног закона
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4.

5.

Предлог закона о
потврђивању Споразума о
просветној, културној и
спортској сарадњи између
Владе Републике Србије и
Владе Сједињених Држава
Мексика

Потврђује се Споразум о
просветној, културној и
спортској сарадњи између
Владе Републике Србије и
Владе Сједињених Држава
Мексика

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

Предлог закона о спољним
пословима

Законом се уређује
међусобни однос државних
органа у обављању
спољних послова; послови
које у оквиру утврђеног
делокруга и надлежности
обавља Министарство
спољних послова; поступак
одлучивања о отварању и
затварању дипломатскоконзуларних
представништава (ДКП) Р.
Србије у иностранству и
представништава страних
држава и међународних
организација у Р. Србији;
поступак стицања,
управљања и располагања
имовином у иностранству
неопходном за рад ДКП;
дипломатска и конзуларна
звања, као и посебна права
и дужности дипломата и
других запослених у МСП
која произлазе из обављања
спољних послова

Не

Да

Акт није усвојен, јер
Влада Р. Србије није
усвојила Предлог
наведеног закона

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о дијаспори
и Србима у региону

Овим законом уређују се
начин очувања, јачања и
остваривања веза дијаспоре
и Срба у региону са
матичном државом,
надлежност и међусобни
однос органа Републике
Србије у обављању послова
у области односа са

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.
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дијаспором и Србима у
региону.
6.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Панаме о укидању виза

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Панаме о укидању виза за
носиоце свих врста пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

7.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Парагвај о укидању виза за
носиоце обичних пасоша

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Парагвај о укидању виза за
носиоце обичних пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

8.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Државе
Палестине о укидању виза за
носиоце дипломатских,
службених и специјалних
пасоша

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Државе
Палестине о укидању виза
за носиоце дипломатских,
службених и специјалних
пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

9.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Замбије о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Замбије о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

10.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Кеније о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Кеније о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

11.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Етиопије о укидању виза за

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.
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Етиопије о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша

носиоце дипломатских и
службених пасоша

12.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Бахама о
укидању виза за носиоце
свих врста пасоша

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Бахама о
укидању виза за носиоце
свих врста пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

13.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Азербејџана
о укидању виза за носиоце
обичних пасоша

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Азербејџана
о укидању виза за носиоце
обичних пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

14.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Државе
Брунеј Дарусалам о укидању
виза

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Државе
Брунеј Дарусалам о
укидању виза за носиоце
свих врста пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

15.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Боливије о укидању виза за
носиоце свих врста пасоша

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Боливије о укидању виза за
носиоце свих врста пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

16.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Маурицијус о укидању виза
за носиоце свих врста пасоша

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Маурицијус о укидању виза
за носиоце свих врста
пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

17.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Барбадоса о

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Барбадоса о
укидању виза за носиоце
свих врста пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.
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укидању виза за носиоце
свих врста пасоша
18.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Омана о
укидању виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Омана о
укидању виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

19.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Бангладеш о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Бангладеш о укидању виза
за носиоце дипломатских и
службених пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

20.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Туркменистан о укидању
виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Туркменистан о укидању
виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

21.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Краљевине
Бутан о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Краљевине
Бутан о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

22.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Филипини о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Филипини о укидању виза
за носиоце дипломатских и
службених пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.
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23.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе
Јужноафричке Републике о
укидању виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе
Јужноафричке Републике о
укидању виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

24.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Државе
Катар о укидању виза за
носиоце дипломатских и
специјалних пасоша

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Државе
Катар о укидању виза за
носиоце дипломатских и
специјалних пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

25.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Краљевине
Бахреин о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Краљевине
Бахреин о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

26.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Малезије о
укидању виза

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Малезије о
укидању виза за носиоце
свих врста пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

27.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Боливарске
Републике Венецуеле о
укидању виза за носиоце
обичних пасоша

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Боливарске
Републике Венецуеле о
укидању виза за носиоце
обичних пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

28.

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Арапске
Републике Египат о укидању
виза за носиоце

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Арапске
Републике Египат о
укидању виза за носиоце

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.
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29.

дипломатских, службених и
специјалних пасоша

дипломатских, службених и
специјалних пасоша

Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Краљевине
Камбоџе о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша

Потврђује се Споразум
између Владе Републике
Србије и Владе Краљевине
Камбоџе о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Правни основ

Опис

I
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
министра спољних послова
Републике Србије на 57.
Минхенској безбедносној
конференцији

II
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и
44/14 и 30/18 – др. закон)

III
Платформа за учешће
министра спољних
послова Републике Србије
на 57. Минхенској
безбедносној
конференцији

2.

Стратегија за борбу против
ширења оружја за масовно
уништење за период 20212025.

Члан 38. став 1. Закона о
планском систему Републике
Србије („Службени гласник
РС”, број 30/18)

Стратегија за борбу
против ширења оружја за
масовно уништење за
период 2021-2025.

3.

Одлука о образовању
Националног координационог
тела за борбу против ширења
оружја за масовно уништење
за период 2021-2025.

Члан 62. Закона о државној
управи („Службени гласник
РСˮ, бр.79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 47/18 и 30/18 – др.
закон), члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11,

Национално
координационо тело за
борбу против ширења
оружја за масовно
уништење за период 20212025.

Редни
бр.
1.

Назив акта

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV

„Службени
гласник РС“
број 77/2021

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

V
Не

VI
Да

Не

Да

Не

Не

Образложење
VII
Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова.
Учествовала
помоћник министра
спољних послова на
основу усвојеног
Закључка Владе РС о
одобрењу службеног
путовања
Акт је усвојила
Влада Р. Србије 23.
јула 2021.г.
Акт је усвојила
Влада Р. Србије 02.
децембра 2021.г.
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4.

Закључак о прихватању
Платформе за учешће
министра спољних послова
Републике Србије на састанку
министара спољних послова
Америчко-јадранске повеље –
А5

5.

Закључак о усвајању
подзаконских аката о
упућивању цивила у
међународне мировне мисије
под окриљем ЕУ, УН и ОЕБС

6.

7.

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др. закон) и
члан 25. став 1. Уредбе о
начелима
за
унутрашње
уређење и систематизацију
радних
места
у
министарствима,
посебним
организацијама и службама
Владе („Службени гласник
РСˮ, бр. 81/17 – пречишћен
текст, 69/08, 98/12, 87/13, 2/19
и 24/21).
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и
44/14 и 30/18 – др. закон)

Платформа за учешће
министра спољних
послова Републике Србије
на састанку министара
спољних послова
Америчко-јадранске
повеље – А5

Не

Да

Акт није усвојен, јер
није реализовано
учешће министра
спољних послова Р.
Србије на наведеном
састанку

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

Извршавање обавеза из
Акционог плана за развој
цивилних доприноса
Републике Србије у
мултинационалним
операцијама ЕУ, УН и
ОЕБС

Не

Не

Акт није усвојен, јер
Влада Р. Србије није
усвојила предлог
закона на основу
којег се израђују
подзаконски акти

Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
приликом посете министра
спољних послова Републике
Србије седишту НАТО у
Бриселу

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

Разматрање актуелних
аспеката односа
Републике Србије и
НАТО, као и могућности
за унапређење партнерске
сарадње у оквиру
расположивих
механизама програма
Партнерство за мир

Не

Не

Акт није усвојен, јер
наведена посета
министра спољних
послова није
реализована

Одлука о измени Одлуке о
образовању Комисије
Републике Србије за
спровођење Конвенције о
забрани развоја, производње,
складиштења и употребе

Члан 43. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и
30/18 – др. закон) и члан 8. став
2. Закона о забрани развоја,

Одлука Владе о
именовању Гордане
Јакшић из МСП за
председника Комисије
Републике Србије за
спровођење Конвенције о
забрани развоја,

Не

Не

Акт усвојен
Одлука Владе РС 05
Број: 02-2777/2021 од
8. априла 2021.
године

„Службени
гласник РС”,
бр. 36/21 од 9.
априла 2021.
године
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хемијског оружја и о његовом
уништавању

8.

9.

10.

Одлука о измени Одлуке о
образовању Комисије
Републике Србије за
спровођење Конвенције о
забрани развоја, производње,
складиштења и употребе
хемијског оружја и о његовом
уништавању

Закључак о прихватању
Извештаја о раду Комисије
Републике Србије за
спровођење Конвенције о
забрани развоја, производње,
складиштења и употребе
хемијског оружја и о његовом
уништавању за период од 1.
јуна до 30. новембра 2021.
године

Закључак 05 Број: 1102623/2021 од 25. марта 2021.
године

производње, складиштења и
употребе хемијског оружја и о
његовом
уништавању
(„Службени гласник РС”, бр.
36/09 и 104/13).
Члан 43. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и
30/18 – др. закон) и члан 8. став
2. Закона о забрани развоја,
производње, складиштења и
употребе хемијског оружја и о
његовом
уништавању
(„Службени гласник РС”, бр.
36/09 и 104/13).
Члана 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др. закон) и
члан 9. Закона о забрани
развоја,
производње,
складиштења
и употребе
хемијског оружја и о његовом
уништавању
(„Службени
гласник РС”, бр. 36/09 и
104/13).
Члан 43. став 3. Закона о
државној управи (Службени
гласних РС“, бр. 79/05, 101/07,
95/10, 99/14, 30/18 –др закон и
47/18, члан 5.. став 2 Закона о
спољних пословима
(,,Службени гласних РС“, бр.
116/07, 126/07 – исправка и
41/09), члан 2. став 2. и члан
19. Уредбе о начелима за
унутрашње уређење и
систематизацију радних места
у Министарству спољних
послова („Службени гласник
РС“, бр. 68/09 и 56/11) и члана

производње, складиштења
и употребе хемијског
оружја и о његовом
уништавању
Одлука Владе о
именовању заменика
председника, чланова и
заменика чланова
Комисије Републике
Србије за спровођење
Конвенције о забрани
развоја, производње,
складиштења и употребе
хемијског оружја и о
његовом уништавању

„Службени
гласник РС”,
бр. 99/21 од 22.
октобра 2021.
године

Извештај о раду Комисије
Републике Србије за
спровођење Конвенције о
забрани развоја,
производње, складиштења
и употребе хемијског
оружја и о његовом
уништавању током 2021.
године

Даје се сагласност на
Правилник о унутрашњем
уређењу и
систематизацији радних
места у Министарству
спољних послова

/

Не

Не

Акт усвојен
Одлука Владе РС 05
Број: 02-9568/2021 од
21. октобра 2021.
године

Не

Не

Акт усвојен
Одлука Владе РС 05
Број: 021-120/2022 од
13. јануара 2022.
године

/

Да

/

998

11.

Закључак 05 Број: 1105769/2021 од 16. јуна 2021.
године

12.

Закључком 05 Број: 11011942/2021 од 23. децембра
2021. године

43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7-14-УС, 44/14 и
30/18 – др. закон)
Члан 43. став 3. Закона о
државној управи (Службени
гласних РС“, бр. 79/05, 101/07,
95/10, 99/14, 30/18 –др закон и
47/18, члан 5.. став 2 Закона о
спољних пословима
(,,Службени гласних РС“, бр.
116/07, 126/07 – исправка и
41/09), члан 2. став 2. и члан
19. Уредбе о начелима за
унутрашње уређење и
систематизацију радних места
у Министарству спољних
послова („Службени гласник
РС“, бр. 68/09 и 56/11) и члана
43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7-14-УС, 44/14 и
30/18 – др. закон)
Члан 43. став 3. Закона о
државној управи (Службени
гласних РС“, бр. 79/05, 101/07,
95/10, 99/14, 30/18 –др закон и
47/18, члан 5.. став 2 Закона о
спољних пословима
(,,Службени гласних РС“, бр.
116/07, 126/07 – исправка и
41/09), члан 2. став 2. и члан
19. Уредбе о начелима за
унутрашње уређење и
систематизацију радних места
у Министарству спољних
послова („Службени гласник
РС“, бр. 68/09 и 56/11) и члана
43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –исправка,

Даје се сагласност на
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
унутрашњем уређењу и
систематизацији радних
места у Министарству
спољних послова

/

/

Да

/

Даје се сагласност на
Правилник о изменама и
допунама Правилника о
унутрашњем уређењу и
систематизацији радних
места у Министарству
спољних послова

/

/

Да

/

999

13.

14.

15.

16.

17.

Стручно-политичка
платформа
за
службено
путовање министра спољних
послова Републике Србије
Николе Селаковића, в.д.
помоћника
министра
спољних
послова
амб.
Александра Тасића и в.д.
помоћника
министра
спољних
послова
амб.
Владимира
Марића
у
Стокхолм,
Краљевина
Шведска, од 01. до 03.
децембра 2021. годинe
Платформа
за
учешће
министра спољних послова
Републике Србије Николе
Селаковића
на
131.
Министарском
састанку
Савета Европе, 2021. маја
2021. год. у форми видеоконференције
Платформа
за
учешће
делегације Р. Србије на 76.
заседању
Генералне
скупштине
Уједињених
нација,
(Њујорк,
14-30.
септембра 2021. године).
Извештај
о
учешћу
делегације Р. Србије на
Генералној
дебати
76.
заседања
Генералне
скупштине
Уједињених
нација,
(Њујорк,
21-30
септембра 2021. године).
Платформа за учешће МСП
РС Н. Селаковића на седници
Савета
безбедности
Уједињених Нација о раду
УНМИК, (Њујорк, април
2021. године).

101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7-14-УС, 44/14 и
30/18 – др. закон)
На основу члана 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – Одлука УС, 72/12, 7/14
– Одлука УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон) и члана 5. Одлуке о
службеним путовањима у
иностранство
(„Службени
гласник PC”, бр. 21/95, 22/95 исправка 24/01 и 73/04)

децембар
године

2021.

На основу члана 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/07, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
одлука 68/12 – УС, 72/12,
одлука 7/14 – УС, 44/14 и
30/18 – др. закон).

10. мај
године

2021.

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

20. септембар
2021. године

/

27. децембар
2021. године

/

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

април 2021.
године

/

/

Да

/

/
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Платформа за учешће МСП
РС Н. Селаковића на
седници
Савета
безбедности Уједињених
Нација о раду УНМИК,
(Њујорк, октобар 2021.
године).
Платформа
за
учешће
делегације Републике Србије
на 41. заседању Генерале
конференције
Организације
Уједињених
нација
за
просвету, науку и културу
(УНЕСКО), Париз, новембар
2021. године
Извештај о учешћу делегације
Републике Србије на 41.
заседању
Генерале
конференције
Организације
Уједињених
нација
за
просвету, науку и културу
(УНЕСКО), Париз, новембар
2021. године
Решење о разрешењу и
именовању чланова Комисије
Републике Србије за сарадњу
са Организацијом Уједињених
нација за просвету, науку и
културу (УНЕСКО)

Платформа
за
учешће
делегације Републике Србије
на 14. Конгресу Уједињених
нација
о
спречавању
криминала
и
кривичном
правосуђу (Кјото, 7-12. март
2021. године)
Оквир сарадње Уједињених
нација за одрживи развој са Р.
Србијом, за период 2021–2025

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

октобар 2021.
године

/

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/08,
68/12–УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.закон)

19. новембар
2021. године

/

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/08,
68/12–УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.закон)

20.
децембар
2021. године

/

Члан 22. став 1. Пословника
Владе („Службени гласник
РС“, бр. 61/06 – пречишћен
текст, 69/08, 88/09, 33/10,
69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и
76/14) и члан 43.став 2. Закона
о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/08,
68/12–УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.закон)
Члан 43. става 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др. закон)

15. септембар
2021. године

/

март
године

/

Члан 43. става 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11,

21. децембар
2021. године

2021.

1001

24.

Закључак о прихватању
Платформе за учешће А.
Брнабић, председника Владе
Републике Србије, на
Регионалном самиту ЗБ6 у
Тирани, 10. јуна 2021. год.

25.

Закључак о прихватању
Платформе за учешће Н.
Селаковића, министра
спољних послова, на Састанку
министара иностраних послова
учесница Процеса сарадње у
југоисточној Европи , у
Анталији, 16-17. јуна 2021.
године

26.

Закључак о прихватању
Платформе за учешће А.
Брнабић, председника Владе
Републике Србије, на Самиту
Процеса сарадње југоисточне
Европе у Анталији, 17. јуна
2021. год.

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др. закон)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др. закон).
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др. закон) и
члана 5. Одлуке о службеним
путовањима у иностранство
(„Службени гласник PC”, бр.
21/95, 22/95, 24/01 и 73/04)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др. закон).

27.

Закључак о прихватању
Платформе за учешће А.
Брнабић, председника Владе
Републике Србије, на Самиту
СР Немачке и западног
Балкана, у Тирани, 14.
септембра 2021. год.

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др. закон).

28.

Закључак о прихватању
Платформе за учешће А.
Брнабић, председника Владе
Републике Србије, на
Регионалном самиту ЗБ6 у
Тирани, 10. јуна 2021. год.

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др. закон).

29.

Закључак о прихватању
Платформе за учешће Н.
Старовића, државног

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

Прихвата се Платформа за
учешће А. Брнабић,
председника Владе
Републике Србије, на
Регионалном самиту ЗБ6
у Тирани, 10. јуна 2021.
год.
Прихвата се Платформа за
учешће за учешће Н.
Селаковића на Састанку
министара иностраних
послова учесница
Процеса сарадње у
југоисточној Европи , у
Анталији, 16-17. јуна
2021. године

/

Не

Не

/

/

Не

Да

/

Прихвата се Платформа за
учешће А. Брнабић,
председника Владе
Републике Србије, на
Самиту Процеса сарадње
југоисточне Европе у
Анталији, 17. јуна 2021.
год.
Прихвата се Платформа за
учешће А. Брнабић,
председника Владе
Републике Србије, на
Самиту СР Немачке и
западног Балкана, у
Тирани, 14. септембра
2021. год.
Прихвата се Платформа за
учешће А. Брнабић,
председника Владе
Републике Србије, на
Регионалном самиту ЗБ6
у Тирани, 10. јуна 2021.
год.
Прихвата се Платформа за
учешће Н. Старовића,
државног секретара у

/

Не

Да
/

/

Не

Не

/

Не

Не

Не

Не

/

Закључак о
прихватању
Платформе за
1002

секретара у МСП, на
Конференцији под називом „A
Science Diplomacy Roadmap for
South East Europe: The Example
of SEEIIST”, у Берну, 13-15.
септембар 2021. год.

исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др. закон) и
члана 5. Одлуке о службеним
путовањима у иностранство
(„Службени гласник PC”, бр.
21/95, 22/95, 24/01 и 73/04)

МСП, на Конференцији
под називом „A Science
Diplomacy Roadmap for
South East Europe: The
Example of SEEIIST”, у
Берну, 13-15. септембар
2021. год.

30.

Закључак о прихватању
Платформе за учешће Н.
Селаковића, министра
спољних послова и вршиоца
дужности помоћника министра
спољних послова Небојше
Кошутића, ради учешћа на
Састанку министара спољних
послова Процеса сарадње у
југоисточној Европи и на
скупу под називом „Дискусија
о будућности Европе –
перспективе и допринос
западног Балкана“ у Бриселу и
Брижу, 14-15. новембар 2021.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др. закон) и
члана 5. Одлуке о службеним
путовањима у иностранство
(„Службени гласник PC”, бр.
21/95, 22/95, 24/01 и 73/04)

Прихвата се Платформа за
учешће за учешће Н.
Селаковића, министра
спољних послова и
вршиоца дужности
помоћника министра
спољних послова Небојше
Кошутића, ради учешћа
на Састанку министара
спољних послова Процеса
сарадње у југоисточној
Европи и на скупу под
називом „Дискусија о
будућности Европе –
перспективе и допринос
западног Балкана“ у
Бриселу и Брижу, 14-15.
новембар 2021. године

31.

Закључак о прихватању
стручно-политичке платформе
за службено путовање
вршиоца дужности помоћника
министра спољних послова
амбасадора Небојше
Кошутића, ради учешћа на
Састанку Комитета

Члана 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др. закон) и
члана 5. Одлуке о службеним
путовањима у иностранство

Прихвата се Платформа за
службено путовање
вршиоца дужности
помоћника министра
спољних послова
амбасадора Небојше
Кошутића, ради учешћа
на Састанку Комитета

учешће Н.
Старовића, државног
секретара у МСП, на
Конференцији под
називом „A Science
Diplomacy Roadmap
for South East Europe:
The Example of
SEEIIST”, у Берну,
13-15. септембар
2021. год.
/

Не

Да

Не

Да

Закључак о
прихватању
Платформе за
учешће Н.
Селаковића,
министра спољних
послова и вршиоца
дужности помоћника
министра спољних
послова Небојше
Кошутића, ради
учешћа на Састанку
министара спољних
послова Процеса
сарадње у
југоисточној Европи
и на скупу под
називом „Дискусија о
будућности Европе –
перспективе и
допринос западног
Балкана“ у Бриселу и
Брижу, 14-15.
новембар 2021.
године
Закључак о
прихватању стручнополитичке
платформе за
службено путовање
вршиоца дужности
помоћника министра
спољних послова
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националних координатора
Централно-европске
иницијативе (ЦЕИ) у оквиру
председавања Црне Горе и
Самиту ЦЕИ у Будви, Црна
Гора, од 02. до 03. децембра
2021. године,

(„Службени гласник PC”, бр.
21/95, 22/95, 24/01 и 73/04),

националних
координатора Централноевропске иницијативе
(ЦЕИ) у оквиру
председавања Црне Горе
и Самиту ЦЕИ у Будви,
Црна Гора, од 02. до 03.
децембра 2021. године

32.

Одлука о отварању Конзулата
Републике Србије у Бурси, Р.
Турске 05. бр: 02-673/2021 од
28. јануара,

Одлука о отварању
Конзулата Р. Србије у Р.
Турској у Бурси

33.

Закључак
05. бр: 464-1515/2021 од 25.
фебруар

Чл. 23. став 1. Закона о
спољним пословима
(“Службени гласник РС”, бр.
116/07 – исправка и 41/09) и
члана 43. став 1. Закона о
Влади 65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 44/14 и 30/18 – др. закон)
Чл. 43. став 3. Закона о Влади
(“Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)

34.

Закључак
05 бр. 360-11418/2020-1 од 04.
марта

Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)

амбасадора Небојше
Кошутића, ради
учешћа на Састанку
Комитета
националних
координатора
Централно-европске
иницијативе (ЦЕИ) у
оквиру председавања
Црне Горе и Самиту
ЦЕИ у Будви, Црна
Гора, од 02. до 03.
децембра 2021.
године,

Закључак о измени
Закључка о прихватању
Извештаја о потреби
прибављања у јавну
својину Р. Србије
непокретност за потребе
ДКП у Сарајеву
Закључак о усвајању
Нацрта анекса Б Уговора
о закупу непокретности
(наставак закуподавног
односа са новим
власником) за потребе
смештаја амбасаде Р.
Србије у Канбери,
Аустралија
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35.

Закључак
05 бр. 360-1751/2021 од 04.
марта

36.

Закључак
05 бр. 360-1667/2021 од 04.
марта

37.

Закључак
05 бр. 360-2105/2021 од 11.
марта

Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)

Закључак о усвајању
Нацрта уговора о закупу
просторија (нови уговор
са истим закуподавцем) за
потребе смештаја
генералног конзулата Р.
Србије у Шангају

Закључак о закупу
непокретности за потребе
смештаја Амбасаде
Републике Србије у
Багдаду, Република Ирак

Закључак о закупу
непокретности за потребе
смештаја генералног
конзула Републике Србије
у Минхену, Савезна
Република Немачка
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38.

Закључак
05 бр. 360-3153/2021 од 08.
априла

39.

Закључак
05 бр. 360-3154/2021-1 од 08.
априла

40.

Закључак
05 бр. 48-3119/2021 од 08.
априла

Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон), а у
вези са тачком 3. Закључка
Владе 05 Број:021-10610/2019
од 24. октобра 2019. године

Закључак о закупу
непокретности резиденције (наставак
закуподавног односа) за
потребе смештаја
амбасадора Р. Србије у
Лисабону

Закључак о закупу
непокретности резиденције (нови уговор)
за потребе смештаја
генералног конзула
Републике Србије у
Чикагу, Сједињене
Америчке Државе

Закључак о прихватању
Извештаја о преговорима
са адвокатском
канцеларијом “Фористек
и партнери” и правним
заступником Мариолом
Сапалском који су
заступали Републику
Србију у споровима у
вези са непокретностима
које су коришћене за
потребе Амбасаде
Републике Србије и
резиденције амбасадора у
Варшави
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41.

Закључак
05 бр. 360-3698/2021 од 22.
априла

42.

Закључак
05 бр. 360-4246/2021-1 од
12.маја

43.

Закључак
05 бр. 360-4644/2021-1 од
27.маја

Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)

Закључак о закупу
непокретности (нови
уговор) за потребе
смештаја амбасадора
Сталне мисије Р. Србије
при УН у Њујорку,
Сједињене Америчке
Државе

Закључак о закупу
непокретности (нови
уговор) за потребе
смештаја амбасадора Р.
Србије у Бакуу,
Република Азербејџан

Закључак о закупу
непокретности (наставак
закуподавног односа) за
потребе смештаја
Амбасаде и резиденције
амбасадора Републике
Србије у Дохи, Држава
Катар
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44.

Закључак
05 бр. 360-4969/2021-1 од
27.маја

Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)
Члан 43. став 3 Закона о
Влади(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др. Закон)

45.

Закључак 05 Број: 00-226/2021
од 27. маја

46.

Закључак 05 Број:00-229/2021
од 27. маја

Члан 43. став 3 Закона о
Влади(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др. Закон)

47.

Одлука 05 Број: 02-5035/2021
од 3. јуна

Члан 23. став 2. 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-

Закључак о закупу
непокретности резиденције (нови уговор)
за потребе смештаја
амбасадора Р. Србије у
Киншаси, Демократска
Република Конго

Закључак о прихватању
Платформе за преговоре
овлашћеног представника
Републике Србије у
Мешовитим комитету за
расподелу дипломатске и
конзуларне имовине из
Анекса Б Споразума о
питањима сукцесије о
откупу непокретности
бивше СФРЈ у Њујорку и
Берну од стране
Републике Србије
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
овлашћеног представника
Републике Србије на
другом састанку
Мешовитог комитета за
сукцесију покретне и
непокретне имовине из
Анекса А Споразума о
питањима сукцесије
Одлука о отварању
Канцеларије у Валети(
република Малта)
Амбасаде Републике
Србије у Риму
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48.

Одлука 05 број: 02-4967/2021
од 3. јуна

49.

Закључак 05 број: 3605902/2021-1 од 24. јуна

50.

Закључак 05 бр. 360-6195/2021
од 01. јула

51.

Закључак 05 бр. 360-6386/2021
од 09. јула

исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др. Закон)
Члан 23. 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, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др. Закон)
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини

Одлука о поновном
отварању Амбасаде
Републике Србије у
Републици Чиле, са
седиштем у Сантјагу

Закључак о закупу
непокретности (нови
уговор) за потребе
смештаја амбасадора Р.
Србије при Светој
Столици и при Сувереном
Малтешком Реду, Света
Столица

Закључак о закупу
непокретности за потребе
смештаја генералног
конзула Р. Србије у
Минхену (са адресом
стана у Штутгарту)

Закључак о закупу
непокретности за потребе
1009

52.

Закључак 05 бр. 361-6382/2021
од 09. јула

53.

Закључак 05 бр. 360-6383/2021
од 09. јула

54.

Закључак 05 Број:88-6541/2021
од 23. јула

(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини

смештаја амбасадора Р.
Србије у Ослу, Краљевина
Норвешка

Закључак о закупу
паркинг места за потребе
смештаја моторног возила
амбасаде Р. Србије у
Јеревану, Република
Јерменија

Закључак о закупу
непокретности за потребе
смештаја амбасадора Р.
Србије у Хелсинки,
Република Финска.

Закључак о измени
Закључка о давању
1010

55.

Закључак 05 Број:0317402/2021 од 5. августа

56.

Закључак 05 Број:0187248/2021 од 5. августа

57.

Закључак П 05 Број:00343/2021 од 5. августа

(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)
Члан 9. Споразума између
Владе Републике Србије и
Владе Народне Републике
Кине о обостраном оснивању
културних центара
(„Службени гласник РС –
Међународни уговори“, број
14/15) и Члан 43. став 3
Закона о Влади(„Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др. Закон)
Члан 43. став 3 Закона о
Влади(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др. Закон)

Члан 43. став 3 Закона о
Влади(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др. Закон)

сагласности да се Мисија
Републике Србије при
организацији
Северноатлантског
Споразума(НАТО) у
Бриселу, Краљевина
Белгија, размести у згради
Z седишта НАТО у
Бриселу, након њеног
преуређења и
прилагођавања
партнерским државама
Закључак о сагласности
Владе РС за израду печата
за потребе Културног
Центра Републике Србије
у Пекингу, Народна
Република Кина

Закључак о усвајању
текста ноте Министарства
спољних послова
Републике Словеније
број: 0040-34/2014-137 од
16. јула 2021. године и
текста ноте Министарства
спољних послова Србије ,
које заједно чине
споразум о размени квота
из Анекса Б Споразума о
питањима сукцесије
Закључак којим је Влада
одлучила да започне
преговоре у циљу
прибављања
непокретности у својину
Републике Србије за
потребе дипломатско –
1011

58.

Закључак 05 Број : 487284/2021 од 5. августа

Члан 43. став 3 Закона о
Влади(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др. Закон), а у
вези са тачком 3. Закључка
Владе 05 Број:021-10610/2019
од 24. октобра 2019. године

59.

Закључак
05 бр. 360-7485/2021 од 26.
августа

60.

Закључак 05 број 3607878/2021 од 26. августа

Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени

конзуларног
представништва
Републике Србије у
Вашингтону, Сједињене
Америчке Државе, путем
непосредне погодбе
Закључак којим се
прихвата Извештај о
преговорима са правним
заступником Мариолом
Сапалском, која је
заступала Републику
Србију у споровима у
вези са непокретностима
које су коришћене за
потребе Амбасаде
Републике Србије и
резиденције амбасадора у
Варшави
Закључак о закупу
непокретности за потребе
смештаја резиденције
генералног конзула Р.
Србије у Темишвару,
Република Румунија

Закључак о закупу
непокретности за потребе
смештаја резиденције
амбасадора Р. Србије у
Абу Дабију, Уједињени
Арапски Емирати

1012

61.

Закључак 05 Број: 3607879/2021 од 2. септембра

62.

Закључак 05 број 3608200/2021 од 9. септембра

63.

Закључак П 05 број 360405/2021 од 9. септембра

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)
Члан 43. став 3 Закона о
Влади(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др. Закон)

Закључак о закупу
непокретности за потребе
смештаја Амбасаде
Републике Србије у
Бакуу, Република
Азербејџан

Закључак о закупу
непокретности за потребе
смештаја амбасадора Р.
Србије у Отави, Канада

Закључак о прихватању
платформе за учешће
овлашћеног представника
Републике Србије на 20.
састанку мешовитог
комитета за расподелу
дипломатске и конзуларне
имовине из Анекса Б
споразума о питањима
сукцесије

1013

64.

Закључак 05 број:3608398/2021-1 од 16. септембра

65.

Одлука 05 Број: 02-8151/2021
од 16. септембра

66.

Закључак 05 Број:3618580/2021 од 21. септембра

67.

Закључак 05 Број:3608575/2021 од 21. септембра

Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)
Члан 23. став 1. Закона о
спољним
пословима(„Службени
гласник Републике Србије
„бр. 116/07, 126/07 – исправка
и 41-099 и Члан 43. став 3
Закона о Влади(„Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др. Закон)
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и

Закључак о закупу
непокретности за потребе
смештаја Амбасаде и
резиденције амбасадора
Републике Србије у
Рабату, Краљевина
Монако

Одлука о отварању
Конзулата Републике
Србије у Линцу,
република Аустрија и
конзуларним подручјем
које обухвата територију
Горње Аустрије

Закључак о закупу
паркинг места за потребе
смештаја другог моторног
возила Амбасаде
Републике Србије у
Јеревану, Република
Јерменија

Закључак о закупу
непокретности за потребе
смештаја генералног

1014

68.

Закључак 05 Број:3608829/2021-1 од 30. септембра

69.

Закључак 05 Број:4648930/2021 од 30. септембра

70.

Закључак 05 Број:3609166/2021-1 од 7. октобра

41/09) и чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09), чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон
Члан 27. и члан 29. став 4.
закона о јавној
својини(„Службени гласник
РС, бр. 72/11, 88/13, 105/14,
104/16-др. Закон, 108/16,
113/17, 95/18 и 153/20), Чл. 26.
став 1 Закона о спољним
пословима својини
(„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, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.

конзула Републике Србије
у Торонту, Канада

Закључак о закупу
непокретности за потребе
смештаја Амбасаде и
резиденције амбасадора
Републике Србије у
Најробију, Република
Кенија

Закључак којим је Влада
одлучила да у својину
Републике Србије
прибави непосредном
погодбом сувласничке
уделе у непокретности
бивше СФРЈ у Берну,
Швајцарска
Конфедерација, на адреси
Земинарштрасе број 5,
описаној у катастарској
општини Берн 4, под
бројем 199, од Републике
Словеније 140/1000 удела
и од Републике Северне
Македоније 80/1000 удела
Закључак о закупу
непокретности за потребе
резиденције амбасадора
1015

71.

Закључак 05 Број: 3609169/2021-1 од 7. октобра

72.

Закључак 05 број: 36010347/2021 од 10. новембра

73.

Закључак П 05 Број:00530/2021 од 10. новембра

116/07, 126/07-исправка и
41/09), чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09), чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09), чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон
Члан 43. став 3 Закона о
Влади(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05-

Републике Србије у
Скопљу, Република
Северна Македонија

Закључак о закупу
непокретности за потребе
смештаја генералног
конзула Републике Србије
у Хамбургу, Савезна
Република Немачка

Закључак о закупу
непокретности за потребе
смештаја амбасадора
Републике Србије у
Тирани, Република
Албанија

Закључак којим је Влада
одлучила да започне
преговоре у циљу
1016

исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др. Закон)

74.

Закључак П 05 број:00405/2021-1 од 10. новембра

Члан 43. став 3 Закона о
Влади(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др. Закон)

75.

Закључак 05 број: 46410300/2021 од 10. новембра

76.

Закључак 05 Број:36010192/2021 од 10. новембра

Члан 27. и члан 29. став 4.
закона о јавној
својини(„Службени гласник
РС, бр. 72/11, 88/13, 105/14,
104/16-др. Закон, 108/16,
113/17, 95/18 и 153/20), Чл. 26.
став 1 Закона о спољним
пословима својини
(„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, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09), чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени

прибављања
непокретности у својину
Републике Србије за
потребе дипломатско –
конзуларних
представништава
Републике Србије у
Њујорку, Сједињене
Државе, путем
непосредне погодбе.
Закључак којим се
прихвата Извештај са 20.
састанка Мешовитог
комитета за расподелу
дипломатске и конзуларне
имовине из Анекса Б
Споразума о питањима
сукцесије
Закључак којим је Влада
одлучила да у својину
Републике Србије
прибави, непосредном
погодбом, сувласнички
удео у непокретности
бивше СФРЈ у Берну,
Швајцарска
Конфедерација, на адреси
Земинарштрасе број 5, од
Босне и Херцеговине
150/1000 удела

Закључак о закупу
непокретности за потребе
смештаја Амбасаде
Републике Србије у
Алжиру, Народна
Демократска Република
Алжир
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77.

Закључак 05 Број:46411056/2021 од 2. децембра

78.

Закључак 05 Број:36011192/2021 од 2. децембра

79.

Закључак 05 број: 36011190/2021 од 2. децембра

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон
Члан 27. и члан 29. став 4.
закона о јавној
својини(„Службени гласник
РС, бр. 72/11, 88/13, 105/14,
104/16-др. Закон, 108/16,
113/17, 95/18 и 153/20), Чл. 26.
став 1 Закона о спољним
пословима својини
(„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, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09), чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09), чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), и члан 43. став 3.

Закључак којим је Влада
одлучила да у својину
Републике Србије
прибави непосредном
погодбом сувласнички
удео у непокретности
бивше СФРЈ у Берну,
Швајцарска
Конфедерација, на адреси
Земинарштрасе 5, од
Републике Хрватске,
235/1000 удела

Закључак о закупу
непокретности за потребе
смештаја амбасадора
Републике Србије у
Подгорици, Црна Гора

Закључак о закупу
непокретности за потребе
смештаја Амбасаде и
резиденције Републике
Србије у Пекингу,
Народна Република Кина
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80.

Закључак 05 број: 46411398/2021-1 од 9 децембра

81.

Закључак 05 Број:36111698/2021 од 16. децембра

82.

Закључак 05 број: 46412019/2021 од 23. децембра

Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон
Члан 27. став 1. закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 71/11, 88/13,
105/14, 104/16-др. Закон,
108/16, 113/17, 95/18 и 153/20)
и Члан 43. став 3 Закона о
Влади(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др. Закон)

Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09), чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон
Члан 43. став 3 Закона о
Влади(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др. Закон)

Закључак којим је Влада
одлучила да се отуђи
непокретност - објекат
сталне мисије у Њујорку,
на адреси 854 Fifth
Avenue, у власништву
бивше СФРЈ, која је
наведена у Додатку
Анекса Б Споразума о
питањима сукцесије под
редним бројем 48 и која је
у поступку заједничке
продаје од стране свих
држава сукцесора бивше
СФРЈ
Закључак о закупу
непокретности за потребе
смештаја Културног
центра Републике Србије
у Пекингу, Народна
Република Кина

Закључак којим је Влада
одличила да започне
преговоре у циљу
прибављања
непокретности у својину
Републике Србије, за
потребе дипломатско –
конзуларног
представништва
Републике Србије у
1019

83.

Одлука 05 Број: 02-11578/2021
од 23. децембра

84.

Закључак 05 број :36012428/2021 од 29. децембра

Члан 23. 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, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др. Закон)
Чл. 26. став 1 Закона о
спољним пословима својини
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 126/07-исправка и
41/09), чл. 27 став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др.закон,
108/16, 113/17 и 95/18 и
153/20), и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон

Бејруту, Либанска
Република, путем
непосредне погодбе
Одлука о отварању
Конзулата републике
Србије у Банџулу,
Република Гамбија

Закључак о закупу
непокретности за потребе
смештаја Амбасаде и
резиденције Републике
Србије у Акри, Република
Гана

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред.
бр.
1.

2.

Назив акта

Референтни
документ/НПАА

Број „Службеног
гласника РС”,
датум

III
/

IV
(„Службени гласник
РС„ бр. 70/2021 )

/

(„Службени гласник
РС„ бр.70/2021)

Правни основ

I
II
Правилник о ближим условима и
Члан 6. став 4. Закона о
поступку додељивања средстава за
дијаспори и Србима у региону
суфинансирање пројеката организација ("Службени гласник РС", број
дијаспоре и Срба у региону
88/09)
Правилник o садржају и начину
Члан 40. став 4. Закона о
вођења евиденције организација у
дијаспори и Србима у

По плану
(Да/Не)

Образложење

V

VI

Да

Да
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3.

дијаспори и евиденције организација
Срба у региону
Правилник о условима и поступку
додељивања националних признања у
области односа матичне државе и
дијаспоре, као и матичне државе и
Срба у региону

региону ("Службени гласник
РС", број 88/09)
Члан 42. Закона о дијаспори и
Србима у региону
("Службени гласник РС", број
88/09)

(„Службени гласник
РС„ бр. 74/2021)

/

Да

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.
1.ПА.2

Назив

I
Координација и спровођење
политике у области спољних
послова
Чланство у међународним
организацијама
Администрација и управљање

1.ПА.5

Реконструкција фасаде објекта
МСП

2.ПА.1

Износ
остварења/
извршења

шифра извора
финансирања

1.ПА.3

2.

Резултат

Дипломатско конзуларни послови
у иностранству

Подршка функционисању
дипломатско-конзуларних
представништва

II
Унапређена укупна позиција
Републике Србије на
међународној сцени
Измирене обавезе Републике
Србије на име чланства у
међународним организацијама
Обезбеђено несметано обављање
послова из делокруга
надлежности Министарства
спољних послова
Санирање и рестаурирање
фасаде МСП у циљу подизања
нивоа јавне безбедности и
заштите објекта споменичке
вредности српске културе
Обезбеђени услови за адекватно
функционисање и спровођење
редовних активности
дипломатско–конзуларних
представништава Републике
Србије у иностранству
Обезбеђени услови за адекватно
функционисање дипломатскоконзуларних представништава;

III

По плану
(Да/Не)

Образложење

IV
/

V
ДА

VI
/

Референтни
документ

01

3.593.276
РСД

01

339.643.942 РСД

/

ДА

/

01

1.478.123.002
РСД

/

ДА

/

01

29.273.482 РСД

/

ДА

/

01

8.780.861.919
РСД

08

6.000.000 РСД

/

01

4.126.661.562
РСД

/

ДА

ДА

/

/
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2.ПА.2

Капитално и текуће одржавање
објеката и опреме ДКП-а

2.ПА.3

Обнова возног парка за потребе
ДКП-а

2.ПА.4

Закуп пословних објеката ДКП-а

2.ПА.5

Закуп резиденцијалних објеката
ДКП-а

2.ПА.6

Изградња ДКП у Сарајеву (БиХ)

пружена конзуларна заштита
српским грађанима у
иностранству
Створени материјално технички
услови за функционисање
дипломатско-конзуларних
представништава Републике
Србије

Повећана безбедност и
рационализовани трошкови
коришћења и одржавања возила
у дипломатско-конзуларним
представништвима Републике
Србије
Економично коришћење и
управљање пословним објектима
који се закупљују за потребе
дипломатско–конзуларних
представништава Републике
Србије
Економично коришћење и
управљање резиденцијалним
објектима који се закупљују за
потребе дипломатскоконзуларних представништава
Републике Србије
Завршен је идејни пројекат за
изградњу новог објекта
дипломатско-конзуларног
представништва Републике
Србије

01

309.746.617 РСД

/

ДА

01

161.112.515 РСД

/

ДА

Укупна средства за сва ДКП
РС, при чему
сваки појединачни ДКП одржава објекат и
набавља опрему за своје потребе.Такође,
део активности
још је у току.
/

08

6.000.000 РСД

01

167.112.514 РСД

/

ДА

/

01

648.970.476 РСД

/

ДА

/

01

292.567.000 РСД

/

ДА

У току.
Поменута
средства
трансферисана
на рачун
Амбасаде РС у
Сарајеву, али,
због пандемије
заразне болести
COVID-19,
само прибављање непокретно-
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2.ПА.8

Прибављање објеката у својину РС

3

Сарадња са дијаспором и Србима
у региону

3.1

Заштита права и интереса
припадника дијаспоре и Срба у
региону

3.2

Очување националног и културног
идентитета дијаспоре и Срба у
региону

01
Су-финансирано 202 пројекта
организација непрофитног
сектора. Континуирано праћење
положаја припадника дијаспоре
и Срба у региону.
Остварене редовне активности
из надлежности органа, посебно
у делу праћења положаја Срба у
региону и дијаспори у сарадњи
са ДКП мрежом. Суфинансирани пројекти
економског оснаживања
припадника српског народа у
региону и заштите њихових
права.
Унапређени капацитети за
наставу српског језика и културе
у расејању. Извршена
дистрибуција књига, уџбеника и
дидактичких средстава. Суфинансирани пројекти подршке
унапређењу учења српског
језика у иностранству, као и
пројекти унапређења дигиталне
комуникације.

01

3.190.803.748
РСД
144.873.000
88,92%

01

/

ДА

/

ДА

/

ДА

/

ДА

сти још није
реализовано.
/

50.266.000
86,52%

01

94.607.000
90,08%
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

2. Министар

Јадранка Јоксимовић

3. Делокруг

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

/

НАРАТИВ
Током 2021. године, Министарство за европске интеграције је значајне активности, међу којима издвајамо следеће:
Савет Европске уније усвојио је нову методологију у својим закључцима од 25. марта 2020. године, након чега се исказала потреба утврђивања начина њене примене. Током
2021. године одржана су два састанка Међувладине конференције о приступању Републике Србије Европској унији.
У намери да одговори на захтеве које поставља унапређена методологија за приступање Европској унији, на иницијативу Министарства за европске интеграције, Влада
Републике Србије је 15. априла дала сагласност на нову унутрашњу организацију Министарства за европске интеграције и успоставила иновирану структуру за координацију
преговора о приступању Европској унији. Формирана је Координација за вођење преговора о приступању Србије ЕУ и Тим за подршку преговорима.
Дванаеста Међувладина конференција о приступању Републике Србије Европској унији је, на високом политичком нивоу, одржана 22. јуна 2021. године у Луксембургу. На
састанку је означен званични почетак примене нове методологије у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији. Истовремено, констатовано је да је
Република Србија отворила Кластер 1 – Основе, имајући у виду да су у досадашњим преговорима отворена сва преговарачка поглавља у овом кластеру. Република Србија је
представила мере које су предузете у циљу успостављања услова за примену нове методологије у пракси, напредак у области владавине права, као и реформске активности
које су предузете у кластерима поглавља, посебно у кластерима 3 – Конкурентност и инклузивни раст и 4 – Зелена агенда и одржива повезаност , и истовремено изразила
очекивања да ће преговарачки процес, имајући у виду званични почетак примене нове методологије, у наредном периоду ући у динамичнију фазу.
Припрема поглавља у оквиру Кластера 4- Зелена агенда и одржива повезаност и његово отварање.
Тринаеста Међувладина конференција о приступању Републике Србије Европској унији је, на високом политичком нивоу, одржана 14. децембра 2021. године у Бриселу. На
састанку је званично отворен Кластер 4- Зелена агенда и одржива повезаност. Кластер 4 се састоји од четири преговарачка поглавља: Поглавље 14 - Транспортна политика,
Поглавље 15 – Енергетика, Поглавље 21 - Трансевропске мреже и Поглавље 27 – Животна средина и климатске промене.
Истовремено, у складу са оценом Европске комисије, остварена је техничка спремност за отварање Кластера 3 – Конкурентност и инклузивни раст.
У оквиру преговарачког процеса, закључно са 2021. годином, Република Србија је отворила преговоре у 22 поглавља и привремено затворила у 2 поглавља.
Током 2021. године, Министарство за европске интеграције је, у складу са утврђеним делокругом, припремало мишљења на нацрте/предлоге прописа у складу са Пословником
Владе.
1025

Остварена је сарадња са Европском комисијом у циљу усклађивања домаћих прописа са прописима Европске уније.Влада је Закључком 05 Број: 337-1851/2018-1 од 1. марта
2018. године, о усвајању треће ревизије Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније, задужила Министарство за европске интеграције да тромесечно
извештава Владу о спровођењу Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније. Министарство за европске интеграције је припремило извештаје за сва
четири тромесечја 2021. године. Редовни извештаји се односе како на реализацију планова у погледу преосталог потребног усаглашавања домаћег законодавног оквира са
правним тековинама ЕУ, тако и мера и активности спроведених ради успостављања или јачања институционалне структуре и административних капацитета релевантног за
преношење, спровођење и примену правних тековина ЕУ.
Прикупљени су и достављени Европској комисији прилози Републике Србије поводом израде Годишњег извештаја Европске комисије о напретку Републике Србије у процесу
европских интеграција.Поводом остваривања сарадње са појединим државама Европске уније и оним које су у процесу приступних преговора, преговарано је о закључивању
споразума о сарадњи у области европских интеграција и сходно томе вршене су припреме текста тих споразума.
Министарство је учествовало у припреми докумената од значаја за процес преговора о приступању Републике Србије Европској унији (преговарачке позиције, акциони планови
за испуњавање мерила и сл.).У оквиру редовног рада Министарства за европске интеграције пружен је допринос решавању отворених питања до којих је, у извештајном
периоду, дошло у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији.
Током 2021. године одржани су састанци свих тела за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању, укупно 10 састанака, у складу са динамиком договореном са
Европском комисијом. Министарство је учествовало у праћењу, организацији, реализацији и извештавању о састанцима наведених тела.
На иницијативу Министарства финансија, представници Министарства за европске интеграције активно су учествовали у раду Међуресорне радне групе за припрему, израду
и спровођење Оквирног документа Републике Србије за издавање зелених обвезница на међународном финансијском тржишту, као и у изради Оквира за сарадњу Уједињених
нација и Републике Србије у области одрживог развоја 2021-2025. године на иницијативу Министарства спољних послова РС. Такође, узето је учешће на првом састанку Радне
групе за израду Националног програма за пољопривреду за период 2022-2024. године.
У оквиру Кластера 5-Ресурси, пољопривреда и кохезиона политика, рађено је активно на мерилу за затварање Поглавља 13-рибарство, као и на припреми нацрта закона,
Нацрта стратегије и акционог плана хармонизације законодавства који представљају мерила за отварање Поглавља 12-Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања.
У оквиру Поглавља 22- Регионална политика и координација структурних инструмената активно се радило на имплементацији мера предвиђених Акционим планом који
представља мерило за отварање овог поглавља.
Настављен је процес програмирања ИПА III инструмента. Током априла 2021. године потписан је Финансијски споразум за други део ИПA 2020 програма чиме је на
располагање стављена додатна подршка ЕУ у износу од 86,06 милиона евра. У августу 2021. године Европској комисији је упућен пакет финалних предлога пројеката за
финансирање из средстава ИПА III за 2021. годину, оквирне вредности од око 166 милиона евра који подразумева подршку европским интеграцијама и управљању јавних
финансија, унапређењу јавног здравља, животне средине, енергетске ефикасности, конкурентности, пољопривреде, саобраћаја, укључујући и припрему великих
инфраструктурних пројеката. Такође, у новембру 2021. године упућен је Европској Комисији први нацрт пакета за финансирање из средстава ИПА III за 2022. годину, укупне
оквирне вредности 254 милиона евра који подразумева подршку реформама у области правосуђа, реформе јавне управе, изградње система за водоснабдевање и управљање
отпадним водама, климатских промена, енергетике и туризма.
Утицај пандемије COVID-19 је и у 2021. години изазвао потребу за даљом подршком Републици Србији. У оквиру интервенција подржаних од стране донатора, највећа
подршка обезбеђена је потписивањем грант споразума финансираног из Вишекорисничког ИПА инструмента са укупним буџетом од 27,324,400 евра за Републику Србију,
како би се рефундирали трошкови набавке вакцина као и за потребе набавкe опреме и потрошних материјала потребних за спровођење процеса вакцинације. Из Фонда
солидарности Европске уније (ФСЕУ) је, одлуком Европске комисије од 20. јула 2021. године, за Републику Србију алоцирано 11.968.276 евра за потребе борбе против кризе
јавног здравља изазване заразном болешћу COVID-19. Да би се ова средства повукла из буџета Европске уније у буџет Републике Србије, било је потребно израдити Анекс I
и Анекс II, који су саставни делови Финансијског споразума, како би се оправдало повлачење средстава описом интервенција за које се потражују средства и институционалног
оквира за успешно спровођење интервенција. Министарство финансија, институција која је одређена да координира процесом израде Анекса током процеса израде апликације,
је уз подршку Министарства за европске интеграције и институција корисница помоћи доставило попуњене анексе са свим потребним подацима. Сам Финансијски споразум
ће бити усвојен током 2022. године.
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Половином децембра 2021. године потписане су измене и допуне Финансијског споразума са ЕУ у вези са реализацијом акционог програма ИПА 2019. Амандманом бр. 2 на
наведени споразум обезбеђена су додатна бесповратна финансијска средстава за сектор владавине права и то: 334.000 евра од стране Савета Европе, 1.000.000 евра од стране
Савезног министарства за економску сарадњу Републике Немачке (БМЗ) и 500.000 евра од стране Аустријске развојне агенције (АДА).
Завршено је спровођење програма ЕУ ПРО финансираног од стране Европске уније у укупном износу од 25 милиона евра, који је у 99 локалних самоуправа у региону Шумадије
и западне Србије и региону јужне и источне Србије кроз реализацију укупно 341. пројекта директно допринео отварању око 3.500 нових радних места и стварању услова за
потенцијалне инвестиције у износу од око 150 милона евра. Кроз програм је омогућена и брза реакција на захтеве епидемије КОВИД-19 путем куповине респиратора, ковид
тестова и значајних количина медицинске опреме. Обезбеђена су средства за наставак и отпочето је спровођење програма ЕУ ПРО+ финансираног од стране ЕУ у износу од
40 милиона евра, који ће у 99 локалних самоуправа у региону Шумадије и западне Србије и региону јужне и источне Србије обезбедити бесповратна средства за подстицаје
малим и средњим предузећима, изградњу економске и социјалне инфраструктуре обезбедити бољу социјалну инклузију. Кроз програм је омогућена и брза реакција на захтеве
епидемије КОВИД-19 путем куповине респиратора, ковид тестова, медицинске опреме, тријажних контејнера, возила за вакцинацију и финансирања рада медицинских тимова.
Такође, завршено је спровођење програма „Норвешка за вас” финансираног од стране Краљевине Норвешке у укупном износу од 8,75 милиона евра, који је у 91 јединици
локалне самоуправе које спадају у трећу и четврту групу развијености омогућио отварање 101 радног места, кроз подршку почетницима у пословању и постојећим предузећима,
додатних 70 нових радних места кроз подршку запошљавању младих и социјалном укључивању, обуку за 99 особа у складу са локалним акционим плановима за запошљавање,
унапређење услова и квалитета живота и јавне инфраструктуре (повећање енергетске ефикасности кроз реконструкцију објеката), реконструкцију потисног цевовода у
Прешеву, чиме је 13 хиљада грађана Прешева добило редовно водоснабдевање, као и подршку информационој безбедности Владе Републике Србије и евроинтеграцијама.
Додатно, кроз програм је обезбеђен допринос у борби против пандемије ковида-19 набавком респиратора, апарата за анестезију и респираторни мониторинг и маски.
Потписан је Меморандум о разумевању између Мађарске и Републике Србије о продубљивању сарадње оснивањем програма изградње капацитета за Западни Балкан чија је
сврха идентификација и имплементација заједничких активности које подржавају процес приступања Србије Европској унији као мост за регион Западног Балкана, као и
подршка у смислу примера добрих пракси у процесу програмирању и управљању ЕУ фондовима који су у вези са имплементацијом ЕУ политика и успостављање Програма
за изградњу капацитета Западног Балкана у циљу размене искустава и најбољих пракси које се односе на политике ЕУ од заједничког интереса у управљању фондовима ЕУ и
припреми за делотворну апсорпцију европских структурних и инвестиционих фондова.
Министарство за европске интеграције је у сарадњи са надлежним министарствима упутило предлоге за финансирање из средстава Инвестиционог оквира за Западни Балкан
(WBIF) у августу 2021. године. Стратешки и оперативни одбори WBIF-a су у децембру 2021. године позитивно оценили седам инвестиционих пројеката за подршку из ЕУ
средстава у износу од око 220 милиона евра и то: три (3) пројекта у сектору транспорта, два (2) пројекта у сектору енергетике и по један (1) пројекат у секторима дигиталне и
социјалне инфраструктуре, док ће формална одлука бити донета у првом кварталу ове године. Укупна инвестициона вредност свих позитивно оцењених интервенција које је
кандидовала Република Србија износи око 884,7 милиона евра.
Министарство за европске интеграције је на иницијативу министра за европске интеграције и НИПАК-а Јадранке Јоксимовић из средстава ЕУ ППФ 9 пројекта обезбедило
средства за припрему пројектно техничке документације за реализацију инфраструктурног пројекта „Модернизација, реконструкција и унапређење пруге Београд - Ниш” за
деоницу Сталаћ – Ђунис, чија реализација ће бити подржана и из средстава Инвестиционог оквира за западни Балкан. Посредством ЕУ ППФ 9 пројекта, обезбеђена су средства
за завршетак припреме пројектно техничке документације за реализацију инфраструктурног пројекта „Регионални центар за управљање отпадом у Граду Новом Саду” за који
је обезбеђена подршка из ЕУ средстава кроз Инструмент за претприступну помоћ ИПА III из националне алокације за ИПА 2021. У оквиру ЕУ ППФ 8 пројекта, обезбеђена
су средства за завршетак припреме пројектно техничке документације за реализацију инфраструктурног пројекта „Регионални систем за пречишћавање отпадних вода у
општинама Златиборског и Моравичког округа” који је кандидат за подршку из ЕУ средстава кроз Инструмент за претприступну помоћ (ИПА III ) из националне алокације за
ИПА 2022. Такође, у оквиру ЕУ ППФ 6 пројекта, обезбеђена су средства за завршетак припреме пројектно техничке документације за реализацију инфраструктурног пројекта
„Колубарски регионални систем за водоснабдевање” који је кандидат за подршку из ЕУ средстава кроз Инструмент за претприступну помоћ (ИПА III ) из националне алокације
за ИПА 2022.
Када је реч о развојној сарадњи са СР Немачком, после консултација представника СР Немачке са националним институцијама Републике Србије, 11. октобра 2021. године,
одржани су преговори на високом нивоу и Међувладине билатералне консултације у Београду. Као резултат, потписана је „Заједничка декларација о намерама у вези са
стратешком сарадњом у области климатских деловања” где ће немачка експертска и финансијска помоћ и грантови дати допринос у реформском процесу прилагођавања
привреде и друштва Републике Србије климатским променама. Завршетком Билатералних консултација/званичних преговора, две стране су усагласиле нове и проширене
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постојеће пројекти укупне вредности 257,5 милиона евра. Подршка је намењена реализацији Зелене агенде, реформама усмереним на Преговарачки кластер 4, наставку
сарадње на повећању конкурентности српске индустрије, стручног образовања и обука, подршке малим и средњим предузећима (МСП), транзицији у зелену економију и
реформама пословног окружења.
У оквиру ИПАРД Програма расписано је укупно 3 јавна позива, по један 1 за сваку меру, М1, М3 и М7. Поред тога усвојена је и промена правила н+3 на н+4 за продужено
коришћење финансијских средстава из алокације за 2018. годину, чиме се рок помера на 31. децембар 2022. године. Такође, Управљачко тело за ИПАРД Програм израдило је
нови ИПАРД III Програм за наредну финансијску перспективу од 2021. године до 2027. године у оквиру којег ће поред до сада одобрених мера бити омогућене инвестиције у
кроз нове мере, као што су: Мера М4 – Агроеколошка - мера климе и органске пољопривреде, Мера М5 – Имплементација локалних стратегија руралног развоја – LEADEР
приступ и Мера М6 - Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру. За нови ИПАРД Програм Европска комисија је определила 288 милиона евра помоћи.
Потписана су четири споразума са САД којима се настављају активности у домену бољег функционисања управе и развоја тржишне економије у износу од око 24,7 милиона
долара као и један Споразум о донацији са Владом Народне Републике Кине који се односи на реализацију пројекта Министарства унутрашњих послова „Успостављање
српског националног система за хитне бројеве 112” у вредности од 20 милион евра.
Активности у области праћења и извештавања о спровођењу ИПА програма одвијале су се паралелно за системе спровођења програма путем директног и индиректног
управљања. Одржане су по две рунде заседања укупно седам секторских одбора за праћење ИПА у мају и новембру 2022. године. Састанци су имали за циљ оцену напретка у
спровођењу претприступне помоћи и у том смислу дефинисање смерница и конкретних препорука за даљи рад на унапређењу ефикасности. Ове препоруке разматране су на
одборима вишег нивоа: Секторском одбору за праћење I компоненте ИПА (ТАИБ) и Одбору за праћење целокупног инструмента ИПА, чији је заједнички састанак одржан 27.
јула 2021. године. Одборима за праћење су на разматрање поднети извештаји на секторском нивоу, на нивоу прве компоненте ИПА, као и на нивоу целокупног претприступног
инструмента. Сви годишњи извештаји дефинисани Уредбом о спровођењу ИПА и Уредбом о спровођењу ИПА II (Извештај о спровођењу ИПА, Извештај о спровођењу ИПА
II, извештај о спровођењу I компоненте ИПА - ТАИБ) поднети су Европској комисији у складу са прописаним роковима. Министарство је обављало и послове праћења
пројеката и програма који се спроводе директно од стране Делегације Европске уније и у том смислу организовало састанке о проблематичним пројектима, као и координационе
састанке који су имали за циљ отклањање застоја у имплементацији. У склопу својих надлежности и на основу унапред дефинисаних критеријума одабира, запослени у МЕИ
су у 2021. години у складу са Годишњим планом провере на лицу места спровели седам провера на лицу места у вези са спровођењем интервенција финансираних из ИПА и
ИПА II.
У оквиру ИПА програма прекограничне и транснационалне сарадње током 2021. године спроводило се 248 пројеката. Завршено је уговарање пројеката из три јавна позива у
оквиру програма са Босном и Херцеговином, Црном Гором и Северном Македонијом.
У склопу активности везаних за финансијску перспективу ЕУ 2014-2020. година, Влада Републике Србије донела је Закључке за усвајање текста Финансијских споразума за
програме прекограничне сарадње са Босном и Херцеговином, Црном Гором и Северном Македонијом за 2020. годину. Финансијски споразум за програм са Босном и
Херцеговином за 2020. годину неће бити спроведен због тога што БиХ није исти усвојила и потписала у предвиђеном року, те је алокација за овај програм за 2020. годину
недоступна.
Настављен је процес програмирања – израде програмских докумената за финансијску перспективу ЕУ 2021-2027. Од преко 100 организованих догађаја, састанака,
конференција, учешћа запослених на догађајима, обука, инфо дана или радионица, више од 60 је везано за процес програмирања. Током године су усвојене Области политика
у оквиру свих програма прекограничне и транснационалне сарадње са земљама чланицама. Поред учешћа у припреми Извештаја о стратешкој процени утицаја у оквиру кога
су организоване прво јавне консултације везане за одређивање опсега, а онда и за нацрте самих извештаја, запослени су узели активно учешће и у изради територијалне
стратегије за програм прекограничне сарадње са Бугарском потребне за Област политика „Европа ближа грађанима“. Планирано да програми буду усвојени током 2021. године
и да се припреме Закључци Владе за сагласност на садржај текста програма, због касне објаве неопходног ЕУ правног оквира који се односи на ИПА (ЕУ Уредба за ИПА је
објављена у септембру 2021. године, док је ЕУ спроводбена Уредба за ИПА објављена у децембру 2021. године), а и због проблема у електронском систему Европске комисије,
активност и припрема Закључака је одложена за 2022. годину.
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Република Србија је током 2019. године преузела једногодишње председавање Јадранско-јонском стратегијом. Форум који се традиционално одржава у земљи која председава,
а који је био планиран за прву половину 2020. године, због пандемије је одложен и веома успешно спроведен у јануару 2021. године са више од 300 учесника на дводневном
догађају који је организован у виртуелном формату путем интернет платформе.
У оквиру свих програма прекограничне и транснационалне сарадње одржано око 100 јавних догађаја и ПР активности по програмима и на националном нивоу (инфо-дани;
почетне конференције; расправе; инфо сесије; Сајмови пројеката ЕУ уз представљање прекограничне сарадње, видео такмичење, итд.). У оквиру јавних догађаја програми су
у складу са ограничењима у највећем броју виртуелно организовали обележавање Дана европске територијалне сарадње (који се обележава 21. септембра), са активним
учешћем у припреми и реализацији догађаја запослених у Сектору.
Значајан део активности односио се на редовно ажурирање и употребу дигиталних платформи и интернет страница програма као и припрема вести, објава, јавних расправа за
објаву на сајту МЕИ. У оквиру свих програма су припремљени годишњи извештаји о напретку.
Програми су били предмет укупно 27 ревизија система и ревизија операција. Министарство спроводи 8 пројеката техничке помоћи у оквиру којих су припремљени извештаји
о спровођењу који су одобрени од стране Делегације ЕУ или верификовани од стране првостепене контроле.
Министарство за европске интеграције је, у складу са Посебним програмом стручног усавршавања из области ЕУ за 2021, програмирало, организовало и евалуирало 55
програма стручног усавршавања (52 вебинара, 1 конференцију и 2 електронска курса знања) из области приступних преговора за укупно 1919 учесника у 66 дана обуке са
укупном оценом успешности обука од 80,1%, на узорку од 10,2% учесника. Програми обуке спроведени су како из буџета где су износи познати, тако и кроз билатералну
сарадњу и пројекте у којима се износи извршења/остварења воде према активностима и у којима је Министарство једна од институција корисника. Као национални Таекс
координаор, Министарство је, у истом периоду, координисало подношење 14 Таекс апликација и спровођење 39 Таекс догађаја. Циљ свих ових активности је јачање капацитета
државних службеника за усклађивање националних прописа са правним тековинама ЕУ и њихову примену, као и унапређење капацитета преговарачких група, Тима за подршку
преговорима и других релевантних група у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији. Услед околности у вези са пандемијом Covid 19, Министарство
је активности стручног усавршавања спровело кроз вебинаре, а Таекс путем видео конференција. У другој половини 2021. спроведена је Анализа потреба за обуком на основу
које је усвојен Посебан програм стручног усавршавања из области ЕУ за 2022, посебно намењен унапређењу капацитета за испуњавање референтних вредности за отварање
преосталих кластера, спровођење реформи из преговарачког процеса и усклађивање са прописима, секторским политикама ЕУ и методологијом проширења ЕУ. Програм
обухвата 4 области и 47 тема.
Сроведене су редовне активности стратешког комуницирања процеса европске интеграције Србије и међународне развојне помоћи. У оквиру правовременог информисања
циљаних јавности о процесу приступања Србије Европској унији како би се одржала стабилна подршка грађана Србије европским интеграцијама и чланству у ЕУ, спроведена
су два истраживања јавног мњења (због пандемије није организовано теренско истраживање већ компјутерско подржано интервјуисање путем телефона/ЦАТИ). Министарство
је и у 2021. организовало конкурс за три најбоља студентска рада о ЕУ, а приређен је и електронски Зборник студентских радова о Европској унији „Србија на путу ка ЕУ“,
studentski_zbornik21.pdf (mei.gov.rs). У 2021. настављена је сарадња са државама чланицама ЕУ и кроз културну размену, организацијом изложби фотографија „Примењена
носталгија: Србија-Португалија“ и Србија-Словенија“ у првој, односно другој половини године током председавања ове две земље ЕУ, www.primenjenanostalgija.com. У оквиру
пројекта Дигитализације националне културне баштине израђен је видео материјал о Музеју угљарства - Сењском руднику, Сењски рудник - музеј угљарства - Srbija projekti
eu (srbija-projektieu.rs).
Тродневни фестивал документарног филма „Европска сарадња: филмска прича“, организован је поводом 21. септембра, Дана европске територијалне сарадње у КЦ „Влада
Дивљан“, у дигиталном формату али и први пут у суседној Бугарској.
Одржана је и конференција „Млади Србије о будућности Европе– идеја и визија“, којом се Република Србија придружила „Конференцији о будућности Европе“, европској
иницијативи подстицања дијалога и јавне дебате о темама у вези са развојем Европске уније и активнијем укључивању грађана у изградњу модерне Европе. Израђена је
анимација о новој методологији преговора, кластерима и новој преговарачкој структури Србије. Такође, организована је хибридна конференција о ИПА 2 - ”Србија и ЕУ:
подршка развоју и преговорима о чланству”. Израђен је аудио-визуелни садржај (анимација) о ИПА 2 и објављена брошура о резултатима ИПА 2-„ЕУ за Србију, подршка
развоју: ИПА 2, 2014-2020“, ipa2.pdf (mei.gov.rs).
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
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политике Европске уније
у Републици Србији

II
Закон ће да пружи
правни основ за
спровођење
активности које
Србија треба да
предузме како би
припремила оквир за
планирање и
програмирање и
систем управљања и
контроле за
коришћење фондова
кохезионе политике
Европске уније

III
у процедури

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
/

Предлог Закона о
потврђивању Оквирног
споразума између
Републике Србије и
Европскe комисијe о
правилима за
спровођење финансијске
помоћи Европске уније
Републици Србији у
оквиру инструмента за
претприступну помоћ
2021-2027 (ИПА III)

Закон треба да пружи
правни основ за
спровођење
финансијске помоћи
ЕУ у оквиру ИПА III
инструмента

у процедури

/

Назив акта

Опис

Статус

Референт
ни
документ
/ НПАА
V
НПАА

НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа
JК или
ЈР

VI

VII
Да

Да

/

/

Образложење
VIII
Предлог
Закона није
поднет на
усвајање
Влади и
Народној
скупштини, јер
се чекало на
доношење
правног
оквира ЕУ за
управљање
фондовима
кохезионе
политике у
периоду 20212027. године,
са којим
предметни
Закон мора
бити у
потпуности
усаглашен.
Предлог
Закона није
упућен
Народној
скупштини на
усвајање
обзиром да
због кашњења
у припреми
током 2021.
године од
стране
Европске
1030

Комисије није
достављен
Оквирни
споразум
између
Републике
Србије и
Европскe
комисије о
правилима за
спровођење
финансијске
помоћи
Европске уније
Републици
Србији у
оквиру
инструмента за
претприступну
помоћ 20212027 (ИПА III)

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.
1.

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Закључак 05 Број: 48676/2021 од 28. јануара 2021.
године

II
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

III
Усвојен је текст
Амандмана број
шеснаест на
Споразум о помоћи
између Републике
Србије и
Сједињених
Америчких Држава
за конкурентнију
тржишну
економију, која је
саставни део овог
закључка. Овим
закључком се

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
/

Референтн
и
документ/
НПАА
V
Споразум о
помоћи
између
Републике
Србије и
Сједињених
Америчких
Држава за
конкурентн
ију
тржишну
економију

По
плану
(Да/Не)

Образложење

VI
Да

VII
/

1031

2.

Закључак 05 Број: 48684/2021 од 28. јануара 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

3.

Закључак 05 Број: 48238/2021 од 28. јануара 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

овлашћује Јадранка
Јоксимовић,
министар за
европске
интеграције, да у
име Владе, као
заступника
Републике Србије,
потпише Амандман
из тачке 1. овог
закључка.
Усвојен је текст
Амандмана број
четрнаест на
Споразум о помоћи
између Републике
Србије и
Сједињених
Америчких Држава
за боље
функционисање
управе, који је
саставни део
закључка. Овим
закључком се
овлашћује Јадранка
Јоксимовић,
министар за
европске
интеграције, да у
име Владе, као
заступника
Републике Србије,
потпише Амандман
из тачке 1. овог
закључка.
Усвојен је текст
Амандмана број 4
на Финансијски
споразум у вези са
Националним
програмом за
Републику Србију
за

/

Споразум о
помоћи
између
Републике
Србије и
Сједињених
Америчких
Држава за
боље
функциони
сање управе

Да

/

/

Споразум у
вези са
национални
м
програмом
за
Републику
Србију за
компоненту

Не

Амандманом
број 4
предметног
Споразума се
продужава рок
за реализацију
уговора за
годину дана
како би се до
1032

4.

Закључак 05 Број: 48681/2021 од 28. јануара 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

компоненту ИПАпомоћ у транзицији
и изградњи
институција за
2021. годину између
Европске уније,
коју представља
Европска
комисија, с једне
стране, и Републике
Србије, с друге
стране, који је
саставни део овог
закључка. Овим
закључком се
овлашћује Јадранка
Јоксимовић,
министар за
европске
интеграције, да у
име Владе, као
заступника
Републике Србије,
потпише Амандман
из тачке 1. овог
закључка.
Усвајају се текстови
писама Амбасаде
Народне Републике
Кине и повратног
писма- одговора
Владе Републике
Србије, који
представљају
Споразум о
донацији између
Владе Републике
Србије и Владе
Народне Републике
Кине, који се
односи на израду
студије
изводљивости за
пројекат
Министарства

ИПА Помоћ у
транзицији
и изградња
институциј
а за 2012.
годину
између
Европске
Уније, коју
представља
Европска
Комисија, с
једне
стране, и
Републике
Србије, с
друге
стране

/

Споразум о
привреднотехничкој
сарадњи
између
Владе
Републике
Србије и
Владе
Народне
Републике
Кине

краја спровеле
све предвиђене
активности.

Не

Потпивањем
Споразума о
донацији кроз
размену писама
српске и
кинеске стране,
дефинисана су
права и обавезе
обе стране, која
се односе на
реализацију
пројекта
Министарства
унутрашњих
послова

1033

5.

Закључак 05 Број: 482087/2021-1 од 11. марта
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

унутрашњих
послова
„Успостављање
српског
националног
система 112 за
хитне позиве“ који
је саставни део овог
закључка. Овим
закључком се
овлашћује Јадранка
Јоксимовић,
министар за
европске
интеграције, да у
име Владе, потпише
писмо из тачке 1.
овог закључка.
Усвојен је текст
Финансијског
споразума између
Европске комисије,
у име Европске
уније, с једне
стране, и Републике
Србије, коју заступа
Влада Републике
Србије, с друге
стране, у вези са
Годишњим
Акционим ИПА
програмом за
Републику Србију
за 2020. годину,
други део, који је
саставни део овог
закључка. Овим
закључком се
овлашћује Јадранка
Јоксимовић,
министар за
европске
интеграције, да у
име Владе, као
заступника

/

НПАА

Да

/

1034

6.

Закључак 05 Број: 0182083/2021 од 11. марта 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

7.

Закључак 05 Број: 3372197/2021 од 18. марта 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Републике Србије,
потпише
Финансијски
споразум из тачке 1.
овог закључка.
Усвојен је текст
Меморандума о
разумевању између
Владе Републике
Србије и Владе
Мађарске ради
продубљивања
сарадње између
Републике Србије и
Мађарске
успостављањем
Програма за
изградњу
капацитета
Западног Балкана,
који је саставни део
закључка. . Овим
закључком се
овлашћује Јадранка
Јоксимовић,
министар за
европске
интеграције, да у
име Владе
Републике Србије,
потпише
Меморандум из
тачке 1. овог
закључка.
Прихваћен је
Извештај о
преговорима о
приступању
Републике Србије
Европској унији
током председавања
Савезне Републике
Србије Немачке
(јул-децембар 2020.
године), који је

/

НПАА

Да

/

/

Споразум о
стабилизац
ији и
придружив
ању између
Европских
заједница и
њихових
држава
чланица, са
једне

Не

Предметни
Извештај о
преговорима о
приступању
Републике
Србије
Европској
унији обухвата
шестомесечни
извештајни
период који је
1035

саставни део овог
закључка. Извештај
из тачке 1. овог
закључка доставља
се Народној
скупштини на
разматрање.

8.

Закључак 05 Број: 0182882/2021 од 1. априла 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Дефинисање мера у
оквиру сарадње две
државе у циљу
убрзања процеса
интеграције Србије
у ЕУ

/

9.

Одлука 05 Број: 3373422/2021-1 од 15. априла
2021. године

Члан 33. ст 2. и 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Формирају се
Координација за
вођење преговора о
приступању
Републике Србије
Европској унији ( у
даљем тексту:
Координација за

41/2021 од
23.4.2021.
године

стране, и
Републике
Србије, са
друге
стране
Националн
и програм
за усвајање
правних
тековина
Европске
уније
Стратегија
комуникаци
је о
приступању
Републике
Србије
Европској
унији
Споразум о
стабилизац
ији и
придружив
ању између
Европских
заједница и
њихових
држава
чланица, са
једне
стране, и
Републике
Србије, са
друге
стране
Основа за
вођење
преговора о
приступању
Републике
Србије
Европској
унији

завршен дана
31. децембра
2020. године, те
је процедура
прикупљања
мишљења
надлежних
институција и
усвајања на
седници Владе
завршена у
наредној, 2021.
години.

Не

У складу са
иницијативом
две Владе
припремљен је
Меморандум.

Не

Нову
методологију за
процес
приступања
Републике
Србије
Европској
унији је усвојио
1036

вођење преговора о
приступању) и Тим
за подршку
приступању
Републике Србије
Европској унији (у
даљем тексту: Тим
за подршку
приступању) на
време до
закључивања
Уговора о
приступању
Републике Србије
Европској унији.

Савет Европске
уније
закључцима од
25. марта 2020.
године.
Европска
комисија је, 9.
марта 2021.
године,
усвојила
документ о
примени нове
методологије.
Влада је, 15.
априла 2021.
године, на
предлог МЕИ,
донела Одлуку
о формирању
Координације
за вођење
преговора о
приступању
Републике
Србије
Европској
унији и Тима за
подршку
преговорима
(„Службени
гласник РС“,
бр. 41/21 и
46/21).
Доношењем
наведене
одлуке
успостављенa
je структура за
координацију
процеса
преговора у
складу са
захтевима које
поставља нова
методологија и
1037

10.

Одлука 05 Број: 3374197/2021-1 од 6. маја 2021.
године

Члан 33. ст 2. и 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Измењена и
допуњена Одлуке о
формирању
Координације за
вођење преговора о
приступању
Републике Србије
Европској унији и
Тима за подршку
преговорима
(„Службени
гласник РС“, број
41/21).

46/2021 од
7.5.2021. године

Основа за
вођење
преговора о
приступању
Републике
Србије
Европској
унији

Не

уређена је
координација
преговора по
кластерима
поглавља.
Нову
методологију за
процес
приступања
Републике
Србије
Европској
унији је усвојио
Савет Европске
уније
закључцима од
25. марта 2020.
године.
Европска
комисија је, 9.
марта 2021.
године,
усвојила
документ о
примени нове
методологије.
Влада је, 15.
априла 2021.
године, на
предлог МЕИ,
донела Одлуку
о формирању
Координације
за вођење
преговора о
приступању
Републике
Србије
Европској
унији и Тима за
подршку
преговорима
(„Службени
гласник РС“,
бр. 41/21 и
1038

11.

Закључак 05 Број: 3935/2021
од 6. маја 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Усвојен је текст
Ноте која је одговор
Владе Републике
Србије на Ноту
Савезне Републике
Немачке у Београду
и текст Ноте
Амбасаде Савезне
Републике Немачке
у Београду, које
представљају
Уговор између
Владе Републике
Србије и Владе
Савезне Републике
Немачке о
финансијској
сарадњи за пројекте

/

/

Не

46/21).
Доношењем
наведене
одлуке
успостављенa
je структура за
координацију
процеса
преговора у
складу са
захтевима које
поставља нова
методологија и
уређена је
координација
преговора по
кластерима
поглавља.
Изменама и
допунама је
извршено
додатно
прецирирање
детаља у вези
са
успостављеном
структуром.
Усвајањем
текста
предметне Ноте
и њеним
упућивањем
Амбасади
Савезне
Републике
Немачке у
Београду
дипломатским
путем, створен
је основ за
неометану
реализацију
пројеката који
су саставни део
овог закључка.
1039

„Водоснадбевање и
канализација у
општинама средње
величине у Србији
VI“ ,
„Рехабилитација
система даљинског
грејања у Србији,
фаза V“, „
Унапређење
инвестиција у
енергетску
ефикасност и
обновљиве изворе
енергије преко
банкарског сектора
(„Еко кредитикомпонента 4 и 5“ )
и Green Economy
Facility“, који је
саставни део овог
закључка. Овим
закључком се
овлашћује Никола
Селаковић,
министар спољних
послова, да у име
Владе Републике
Србије, потпише
писмо Ноту –
одговор Владе
Републике Србије
из тачке 1. овог
закључка. Задужује
се Министарство
спољних послова да
Ноту- одговор
Владе Републике
Србије из тачке 1.
овог закључка,
дипломатским
путем, упути
Амбасади Савезне
Републике Немачке
у Београду.
1040

12.

Одлука 05 Број: 3375033/2021 од 27. маја 2021.
године

Члан 33. ст 2. и 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Измењена и
допуњена Одлуке о
формирању
Координације за
вођење преговора о
приступању
Републике Србије
Европској унији и
Тима за подршку
преговорима
(„Службени
гласник РС“, бр.
41/21 и 46/21).

53/2021 од
28.5.2021.
године

Основа за
вођење
преговора о
приступању
Републике
Србије
Европској
унији

Не

Нову
методологију за
процес
приступања
Републике
Србије
Европској
унији је усвојио
Савет Европске
уније
закључцима од
25. марта 2020.
године.
Европска
комисија је, 9.
марта 2021.
године,
усвојила
документ о
примени нове
методологије.
Влада је, 15.
априла 2021.
године, на
предлог МЕИ,
донела Одлуку
о формирању
Координације
за вођење
преговора о
приступању
Републике
Србије
Европској
унији и Тима за
подршку
преговорима
(„Службени
гласник РС“,
бр. 41/21 и
46/21).
Доношењем
наведене
одлуке
успостављенa
1041

13.

Закључак 05 Број: 4015034/2021-1 од 27. маја 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Утврђује се висина
накнаде за рад
члановима Тима за
подршку
преговорима
утврђује.

/

Основа за
вођење
преговора о
приступању
Републике
Србије
Европској
унији

Не

je структура за
координацију
процеса
преговора у
складу са
захтевима које
поставља нова
методологија и
уређена је
координација
преговора по
кластерима
поглавља.
Изменама и
допунама је
извршено
додатно
прецирирање
детаља у вези
са
успостављеном
структуром.
Нову
методологију за
процес
приступања
Републике
Србије
Европској
унији је усвојио
Савет Европске
уније
закључцима од
25. марта 2020.
године.
Европска
комисија је, 9.
марта 2021.
године,
усвојила
документ о
примени нове
методологије.
Влада је, 15.
априла 2021.
1042

14.

Закључак 05 Број: 0184885/2021 од 27. маја 2021.
године

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

Утврђује се основа
за вођење преговора
и закључивање

/

/

Не

године, на
предлог МЕИ,
донела Одлуку
о формирању
Координације
за вођење
преговора о
приступању
Републике
Србије
Европској
унији и Тима за
подршку
преговорима
(„Службени
гласник РС“,
бр. 41/21 и
46/21).
Доношењем
наведене
одлуке
успостављенa
je структура за
координацију
процеса
преговора у
складу са
захтевима које
поставља нова
методологија и
уређена је
координација
преговора по
кластерима
поглавља.
Доношењем
Закључка
уређена су
питања у вези
са радом
успостављених
тела.
Предметни
закључак
усвојен је на
1043

РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

15.

Закључак 05 Број: 485647/2021 од 16. јуна 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Меморандума о
разумевању између
Министарства за
европске
интеграције
Републике Србије и
Министарства
економије и
финансија
Републике Кореје о
Програму за
преношење знања,
са текстом нацрта
меморандума, која
је саставни део овог
закључка. Овим
закључком се
овлашћује Јадранка
Јоксимовић,
министар за
европске
интеграције, да
потпише
Меморандум о
разумевању између
Министарства за
европске
интеграције и
Министарства
економије и
финансија
Републике Кореје о
Програму за
преношење знања
из тачке 1. овог
закључка.
Усвојен је текст
Финансијског
споразума између
Европске комисије
која поступа у име
Европске уније с
једне стране и
Републике Србије
коју заступа Влада

иницијативу
амбасаде Јужне
Кореје у
Београду, а у
циљу
успостављања
основа за
вођење
преговора и
закључивање
Меморандума о
разумевању
између
Министарства
за европске
интеграције
Републике
Србије и
Министарства
економије и
финансија
Републике
Кореје о
Програму за
преношење
знања.

/

НПАА

Да

/

1044

16.

Закључак 05 Број: 485648/2021 од 16. јуна 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Републике Србије и
Босне и
Херцеговине коју
заступа Дирекција
за европске
интеграције Савета
министара Босне и
Херцеговине са
друге стране, о
финансирању
Акционог програма
прекограничне
сарадње Србија –
Босна и
Херцеговина за
године 2018, 2019. и
2020, CRIS
2020/041-421, који
је саставни део овог
закључка.
Овлашћује се
Јадранка
Јоксимовић,
министар за
европске
интеграције, да у
име Владе, као
заступника
Републике Србије,
потпише
Финансијски
споразум из тачке 1.
овог закључка.
Усвојен је текст
Финансијског
споразума између
Европске комисије
која поступа у име
Европске уније с
једне стране и
Републике Србије
коју заступа Влада
Републике Србије и
Републике Северне
Македоније коју

/

НПАА

Да

/

1045

17.

Закључак 05 Број: 485649/2021 од 16. јуна 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

заступа
Секретаријат за
европске послове са
друге стране, о
финансирању
Акционог програма
прекограничне
сарадње Србија –
Бивша
Југословенска
Република
Македоније за
године 2018, 2019. и
2020, CRIS
2020/041-424, који
је саставни део овог
закључка.
Овлашћује се
Јадранка
Јоксимовић,
министар за
европске
интеграције, да у
име Владе, као
заступника
Републике Србије,
потпише
Финансијски
споразум из тачке 1.
овог закључка.
Усвојен је текст
Финансијског
споразума између
Европске комисије
с једне стране и
Републике Србије
коју заступа Влада
Републике Србије и
Црне Горе коју
заступа Влада Црне
Горе – Канцеларија
за европске
интеграције са
друге стране, о
финансирању

/

НПАА

Да

/

1046

18.

Закључак 05 Број: 0375903/2021-1 од 22. јуна 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

19.

Закључак 24 Број: 1196111/2021 од 1. јула 2021.
године

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

Акционог програма
прекограничне
сарадње Србије –
Црна Гора за
године 2018, 2019. и
2020, CRIS
2020/041-418, који
је саставни део овог
закључка.
Овлашћује се
Јадранка
Јоксимовић,
министар за
европске
интеграције, да у
име Владе, као
заступника
Републике Србије,
потпише
Финансијски
споразум из тачке 1.
овог закључка.
Прихваћена је
Платформа за
наступ Републике
Србије на
дванаестој
Међувладиној
конференцији о
приступању
Републике Србије
Европској унији,
која ће се одржати
22. јуна 2011.
године у
Луксембургу, који
је саставни део овог
закључка.
Измењени су
закључци Владе о
именовању
представника РС у
телима за
спровођење ССП
између Европских

/

СПП
НПАА

Да

/

ССП

Не

/

Извршене су
неопходне
измене
именовања
представника
РС у
заједничким
1047

УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

20.

Закључак 05 Број: 486890/2021 од 23. јула 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

заједница и
њеихових држава
чланица, са једне
стране, и Републике
Србије са друге
стране, то:
24 Број 1192364/2019 од 14.
марта 2019. године,
24 број 1197203/2019 од 25.
јула 2019. године,
24 број 11910613/2020 од 17.
децембра 2020.
године,
24 број 1193169/2021 од 8.
априла 2021. године
и
24 број 1193438/2021 од 15.
априла 21021.
године
Усвојен је текст
Амандмана број
седамнаест на
Споразум о помоћи
између Републике
Србије и
Сједињених
Америчких држава
за конкурентнију
тржишну
економију, који је
саставни део овог
закључка. Овим
закључком се
овлашћује Јадранка
Јоксимовић,
министар за
европске
интеграције, да у
име Владе, као
заступника

телима за
спровођење
ССП, у складу
са предлозима
надлежних
институција, а
пре почетка
редовног
годишњег
циклуса
састанака ових
тела.

/

Споразум о
помоћи
између
Републике
Србије и
Сједињених
Америчких
Држава за
конкурентн
ију
тржишну
економију

Не

Потписивањем
амандмана се
обезбеђује
наставак
развојне
сарадње са
Сједињеним
Америчким
Државама, кроз
наставак
спровођења
програма/проје
ката у оквиру
тржишне
економије који
се спроводе
посредством
Америчке
агенције за
међународни
развој (USAID)
1048

Републике Србије,
потпише Амандман
из тачке 1 овог
закључка.

21.

Закључак 05 Број: 3377952/2021 од 2. септембра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Прихваћен је текст
Годишњег плана
рада за период
2020-2021. године
на основу
Меморандума о
разумевању између
Владе Републике
Србије и Владе
Мађарске о
стручној помоћи за
преговоре о
приступању
Републике Србије
Европској унији,
који је саставни део
овог закључка.
Овлашћује се
Јадранка
Јоксимовић,
министар за
европске
интеграције, да у
име Владе потпише
текст Годишњег
плана рада за
период 2020-2021.
године на основу
Меморандума о
разумевању између
Владе Републике
Србије и Владе
Мађарске о
стручној помоћи за
преговоре о
приступању
Републике Србије
Европској унији.

/

/

Не

у Републици
Србији.
Амандман је
потписан 5.
августа 2021.
године.
У складу са
иницијативом
две Владе
припремљен је
текст
Годишњег
плана за период
2020-2021.
године, на
основу
Меморандума о
разумевању
између Владе
Републике
Србије и Владе
Мађарске о
стручној
помоћи за
преговоре
о приступању
Републике
Србије
Европској
унији.

1049

22.

Закључак 05 Број: 3378681/2021 од 21. септембра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Усвојен је текст
Амандмана број
петнаест на
Споразум о помоћи
између Републике
Србије и
Сједињених
Америчких Држава
за боље
функционисање
управе, који је
саставни део овог
закључка. Овим
закључком се
овлашћује Јадранка
Јоксимовић,
министар за
европске
интеграције, да у
име Владе, потпише
Амандман из тачке
1. овог закључка.

/

Споразум о
помоћи
између
Републике
Србије и
Сједињених
Америчких
Држава за
боље
функциони
сање управе

Не

23.

Закључак 05 Број: 3378495/2021 од 21. септембра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Прихвата се
Извештај о
преговорима о
приступању
Републике Србије
Европској унији
током председавања
Републике
Португалије
(јануар-јун
2021.године), који
је саставни део овог
закључка. Извештај
из тачке 1 .овог
закључка се
доставља Народној
скупштини на
разматрање.

/

СПП
НПАА

Да

Потписивањем
амандмана се
обезбеђује
наставак
развојне
сарадње са
Сједињеним
Америчким
Државама, кроз
наставак
спровођења
програма/проје
ката у оквиру
јавне управе
који се
спроводе
посредством
Америчке
агенције за
међународни
развој (USAID)
у Републици
Србији
Амандман је
потписан 8.
октобра 2021.
године.
/

1050

24.

Закључак 05 Број: 489159/2021 од 7. октобра 2021.
године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Усвојен је
Финансијски
споразум и Посебни
споразум (Уговор
бр. 81274486, број
пројекта 19.21181.6004.00 – за
Аналитичку
подршку
преговорима о
приступању
Републике Србије
Европској унији)
између Владе
Републике Србије
коју представља
Министарство за
европске
интеграције и
Немачке
организације за
међународну
сарадњу (ГИЗ), који
је саставни део овог
закључка.
Овлашћује
сеМирослав
Гачевић, вршилац
дужности
помоћника
министра за
европске
интеграције, да у
име Владе, потпише
Финансијски и
Посебни споразум
из тачке 1. овог
закључка.

/

Основа за
вођење
преговора о
приступању
Републике
Србије
Европској
унији

Не

Финансијски и
Посебни
споразум за
пројекат
„Аналитичка
подршка
преговорима о
приступању
Републике
Србије
Европској
унији”,
закључени су
28. октобра
2021. године.
Ови споразуми
представљају
посебну
компоненту
пројекта
„Реформа јавне
управе у
Србији у
процесу
приступања ЕУ
(ПАР2ЕУ),
закљученог 7.
јула 2021.
године, отуда
планирање
усвајања
предметног
закључка није
било могуће
приликом
израде Плана
рада Влада за
2021. годину.

25.

Закључак 05 Број: 01810389/2021-1 од 18. новембра
2021. године

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

Прихваћен је
Извештај о
потписивању
Заједничке
декларације о

/

Заједничкa
декларацијa
о намерама
у вези са
стратешком

Не

У оквиру
билатералне
развојне
сарадње са СР
Немачком,
1051

26.

Закључак 05 Број: 037 11581/2021-1 од 9. децембра
2021. године

65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

намерама у вези са
„Стратешком
сарадњом у области
климатског
деловања“ између
Савезног
министарства за
економску сарадњу
и развој Савезне
Републике Немачке
и Министарства за
европске
интеграције
Републике Србије,
која је саставни део
овог закључка.

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Прихваћена је
Платформа за
наступ Републике
Србије на
тринаестој
Међувладиној
конференцији о
приступању
Републике Србије

сарадњом у
области
климатског
деловања
између
Савезног
министарст
ва за
економску
сарадњу и
развој
Савезне
Републике
Немачке и
Министарс
тва за
европске
интеграције
Републике
Србије

/

СПП
НПАА

Да

11.октобра
2021. године,
министар за
европске
интеграције
Јадранка
Јоксимовић је
заједно са
државним
секретаром
немачког
Министарства
за економску
сарадњу и
развој Маријом
Флахсбарт,
потписала
Заједничку
декларацију о
намерама у
вези са
стратешком
сарадњом
између
Савезног
министарства
за економску
сарадњу и
развој Савезне
републике
Немачке и
Министарства
за европске
интеграције
Републике
Србије
/
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27.

Закључак 05 Број: 03711839/2021 од 16. децембра
2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Европској унији,
која ће се одржати
14. децембра 2021.
године у Бриселу,
која је саставни део
овог закључка.
Прихвата се Нацрт
закључка са
дванаестог састанка
Међувладине
конференције о
приступању
Републике Србије
Европској унији,
која је одржана 22.
јуна 2021. године у
Луксембургу, која
је саставни део овог
закључка.
Усвојен је текст
Амадмана бр. 2 на
Финансијски
споразум за
Годишњи Акциони
ИПА Програм за
Републику Србију
за 2019. годину,
између Европске
комисије, у име
Европске уније, с
једне стране и
Републике Србије,
коју заступа Влада
Републике Србије,
са друге стране,
који је саставни део
овог закључка.
Овим закључком се
овлашћује Јадранка
Јоксимовић,
министар за
европске
интеграције, да у
име Владе, као
заступника

/

Финансијск
и споразум
између
Европске
комисије и
Републике
Србије за
Годишњи
Акциони
ИПА
програм за
Републику
Србију за
2019.
годину

Не

Амандманом
број 2 на
Финансијски
споразум се
формализује
расподела
додатних
финансијских
средстава, са
циљем да се
повећају
укупни
процењени
трошкови
Програма, а као
резултат
додатног
суфинансирања
од стране
трећих лица.
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Републике Србије,
потпише Амандман
2 на Финансијски
споразум.
28.

Закључак о прихватању
Извештаја о спровођењу
Националног програма за
усвајање правних тековина
ЕУ (НПАА) за четврто
тромесечје 2020. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Прихватање
Извештаја о
спровођењу
Националног
програма за
усвајање правних
тековина ЕУ
(НПАА) за
тромесечни период

/

НПАА

Да

29.

Закључак о усвајању
вишегодишњег планског
документа „Партнерство за
развој: Приоритети за
међународну помоћ за период
до 2025. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Документом ће се
дефинисати
приоритетне мере и
активности за
финансирање из
средстава
међународне
развојне помоћи до
2025. године.

/

НПАА

Да

30.

Закључак о усвајању
Финансијског споразума
између Европске комисије, у
име Европске уније и
Републике Србије, коју
представља Влада Републике
Србије у вези са подршком из
Фонда солидарности
Европске уније за борбу
против здравствене кризе

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Споразумом се
дефинише употреба
одобрених
средстава из Фонда
солидарности ЕУ и
институционални
оквир за
спровођење
контрибуције

/

НПАА

Да

Извештај је
припремљен за
упућивање у
процедуру
прибављања
мишљења
надлежних
органа и
усвајање од
стране Владе
Вишегодишњи
плански
документ није
поднет Влади
на усвајање јер
се чекало на
доношење
програмског
оквира ЕУ за
период 20212027. године, у
вези са
Инструментом
претприступне
помоћи ИПА
III, са којим
документ мора
бити
усаглашен.
Наведени
Закључак није
упућен на
усвајање Влади
Републике
Србије због
кашњења у
припреми
Финансијског
споразума од
стране
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31.

узроковане пандемијом
коронавируса (SARS-CoV-2).
Закључак о усвајању
измењеног текста
Билатералног споразума
између Републике Србије и
Босне и Херцеговине за
прекогранични програм
Србија – Босна и Херцеговина
у оквиру компоненте ИПА II
за период 2014-2020. година

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

32.

Закључак о усвајању
измењеног текста
Билатералног споразума
између Републике Србије и
Црне Горе за прекогранични
програм Србија – Црна Гора у
оквиру компоненте ИПА II за
период 2014-2020. година

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

33.

Закључак о усвајању
измењеног текста
Билатералног споразума
између Републике Србије и
Северне Македоније за
прекогранични програм
Србија – БЈРМ у оквиру
компоненте ИПА II за период
2014-2020. година

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

34.

Закључак о прихватању
Извештаја о спровођењу
Националног програма за
усвајање правних тековина
ЕУ (НПАА) за прво
тромесечје 2021. године

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

Споразумом се
дефинише однос
две партнерске
земље које
учествују у
спровођењу
програма и
употреба одобрених
средстава из
претприступног
инструмента ИПА
II
Споразумом се
дефинише однос
две партнерске
земље које
учествују у
спровођењу
програма и
употреба одобрених
средстава из
претприступног
инструмента ИПА
II
Споразумом се
дефинише однос
две партнерске
земље које
учествују у
спровођењу
програма и
употреба одобрених
средстава из
претприступног
инструмента ИПА
II
Прихватање
Извештаја о
спровођењу
Националног
програма за
усвајање правних
тековина ЕУ

Европске
комисије
Закључак није
достављен
Влади на
усвајање зато
што измене
нису усклађене
са БиХ и ДЕУ

/

НПАА

Да

/

НПАА

Да

Закључак није
достављен
Влади на
усвајање зато
што измене
нису усклађене
са ЦГ и ДЕУ

/

НПАА

Да

Закључак није
достављен
Влади на
усвајање зато
што измене
нису усклађене
са МК и ДЕУ

/

НПАА

Да

Извештај је
припремљен за
упућивање у
процедуру
прибављања
мишљења
надлежних
1055

УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

(НПАА) за
тромесечни период

35.

Закључак о усвајању текста
сагласности Владе на садржај
ИНТЕРРЕГ ИПА програма
прекограничне сарадње
Румунија-Србија за период
2021-2027

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Координација и
учешће у припреми
ИНТЕРРЕГ ИПА
програма
прекограничне
сарадње РумунијаСрбија за период
2021-2027

/

НПАА

Да

36.

Закључак о усвајању текста
сагласности Владе на садржај
ИНТЕРРЕГ ИПА програма
прекограничне сарадње
Мађарска-Србија за период
2021-2027

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Координација и
учешће у припреми
ИНТЕРРЕГ ИПА
програма
прекограничне
сарадње МађарскаСрбија за период
2021-2027

/

НПАА

Да

37.

Закључак о усвајању текста
сагласности Владе на садржај
ИНТЕРРЕГ ИПА програма
прекограничне сарадње
Бугарска-Србија за период
2021-2027

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Координација и
учешће у припреми
ИНТЕРРЕГ ИПА
програма
прекограничне
сарадње БугарскаСрбија за период
2021-2027

/

НПАА

Да

38.

Закључак о усвајању текста
сагласности Владе на садржај
Јадранско-јонског ИНТЕРРЕГ
транснационалног програма
за период 2021-2027

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Координација и
учешће у припреми
Јадранско-јонског
ИНТЕРРЕГ
транснационалног
програма за период
2021-2027

/

НПАА

Да

39.

Закључак о усвајању текста
сагласности Владе на садржај

Члан 43. став 3.
Закона о Влади

Координација и
учешће у припреми

/

НПАА

Да

органа и
усвајање од
стране Владе
Закључак није
припремљен
током 2021.
године због
кашњења у
објавама
неопходног
правног оквира
ЕУ који се
односи на ИПА
Закључак није
припремљен
током 2021.
године због
кашњења у
објавама
неопходног
правног оквира
ЕУ који се
односи на ИПА
Закључак није
припремљен
током 2021.
године због
кашњења у
објавама
неопходног
правног оквира
ЕУ који се
односи на ИПА
Закључак није
припремљен
током 2021.
године због
кашњења у
објавама
неопходног
правног оквира
ЕУ који се
односи на ИПА
Закључак није
припремљен
1056

ИНТЕРРЕГ
транснационалног програма
Дунав за период 2021-2027

("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

ИНТЕРРЕГ
транснационалног
програма Дунав за
период 2021-2027

40.

Закључак о усвајању текста
сагласности Владе на садржај
ИНТЕРРЕГ ИПА програма
прекограничне сарадње
Хрватска-Србија за период
2021-2027

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Координација и
учешће у припреми
ИНТЕРРЕГ ИПА
програма
прекограничне
сарадње Хрватска Србија за период
2021-2027

/

НПАА

Да

41.

Закључак о прихватању
Плана припреме ревизије
Националног програма за
усвајање правних тековина
ЕУ (НПАА)

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Прихватање Плана
припреме ревизије
Националног
програма за
усвајање правних
тековина Европске
уније (НПАА)

/

ССП
НПАА

Да

током 2021.
године због
кашњења у
објавама
неопходног
правног оквира
ЕУ који се
односи на ИПА
Закључак није
припремљен
током 2021.
године због
кашњења у
објавама
неопходног
правног оквира
ЕУ који се
односи на ИПА
У току је
процес
разматрања
могућих
решења у вези
са најважнијим
елементима
новог НПАА.
За потребе
припреме новог
НПАА,
обезбеђена је
техничка помоћ
Савезне
Републике
Немачке, кроз
Пројекат
„Подршка
реформи јавне
управе у
процесу
приступања
ЕУ“,
компонента –
„Подршка
преговорима о
приступању
1057

ЕУ“, који
реализује
Немачка
међународна
организација за
сарадњу - ГИЗ.
42.

Закључак о прихватању
Извештаја о спровођењу
Националног програма за
усвајање правних тековина
ЕУ (НПАА) за друго
тромесечје 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Прихватање
Извештаја о
спровођењу
Националног
програма за
усвајање правних
тековина ЕУ
(НПАА) за
тромесечни период

/

НПАА

Да

43.

Закључак којим се прихвата
Извештај о преговорима о
приступању Републике
Србије Европској унији током
председавања Републике
Словеније (јул – децембар
2021)

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Прихватање
Извештаја о
преговорима о
приступању
Републике Србије
Европској унији за
шестомесечни
период

/

ССП
НПАА

Да

Извештај је
припремљен за
упућивање у
процедуру
прибављања
мишљења
надлежних
органа и
усвајање од
стране Владе
Закључак којим
се прихвата
Извештај о
преговорима о
приступању
Републике
Србије
Европској
унији током
председавања
Републике
Словеније (јул
– децембар
2021) се услед
процедуре
прикупљања
мишљења
надлежних
институција за
извештајни
период јул –
децембар 2021.
године планира
за 2022. годину,
што је и
предложено
приликом
израде Плана
1058

рада Владе за
2022. годину.

44.

Закључак о усвајању
преговарачке позиције за
поглавље 22: „Регионална
политика и координација
структурних инструмената“

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Закључком ће бити
усвојена
преговарачка
позиција, којом ће
између осталог бити
дефинисан
институционални
модел за управљање
кохезионом
политиком

/

НПАА

Да

45.

Закључак о прихватању
Извештаја о спровођењу
Националног програма за
усвајање правних тековина
ЕУ (НПАА) за треће
тромесечје 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Прихватање
Извештаја о
спровођењу
Националног
програма за
усвајање правних
тековина ЕУ
(НПАА) за
тромесечни период

/

НПАА

Да

46.

Закључак о прихватању
Платформе за наступ
Републике Србије на састанку
Савета за стабилизацију и
придруживање

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Прихватање
Платформе за
наступ Републике
Србије на састанку
Савета за
стабилизацији и
придруживању, у
оквиру редовног
годишњег
распореда састанак

/

ССП
НПАА

Да

Преговарачка
позиција за
поглавље 22
није поднета
Влади на
усвајање, јер се
чекало на
доношење
правног оквира
ЕУ за
управљање
фондовима
кохезионе
политике у
периоду 20212027. године, са
којим
Преговарачка
позиција мора
бити
усаглашена.
Извештај је
припремљен за
упућивање у
процедуру
прибављања
мишљења
надлежних
органа и
усвајање од
стране Владе
Састанак
Савета за
стабилизацију и
придруживање
је одржан 25.
јануара 2022.
године, у
складу са
усаглашеним
иновираним
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тела основаних за
праћењецспровођењ
а ССП

Закључак о усвајању текста
Споразума о привреднотехничкој сарадњи између
Владе Републике Србије и
Владе Народне Републике
Кине

47.

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11,68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18)

Споразум
представља правни
основ, којим се
обезбеђују
бесповратна
средства Влади
Републике Србије
за реализацију
пројеката развојне
сарадње
финансираних од
стране Владе
Народне Републике
Кине

/

/

Да

распоредом
састанака
заједничких
тела за праћење
спровођења
ССП.
Закључак није
реализован, јер
кинеска страна
није покренула
иницијативу за
потписивање
новог
Споразума о
привреднотехничкој
сарадњи.

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1

Назив

Резултат
Износ
остварења/
извршења

шифра извора
финансирања
I
Подршка приступању
Србије ЕУ ("АП")

II
Ефикасна координација
органа државне управе у
процесу приступних
преговора са ЕУ

III
01

242.881.788,
00

15
1.032.490,33

Референтн
и документ

IV
Основа за
вођење
преговора и
закључивањ
е Уговора о
приступању
Републике
Србије
Европској
унији,
Споразум о
стабилизаци

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
Да

VI
/
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1.ПА1

Координација процеса
европских интеграција
("АП")

Успешна координација
институција у процесу
европских интеграција,
успешна координација,
ажурирање и извештавање
ради спровођења НПАА-а,
успешна координација
спровођења ССП-а и
благовремено извештавање
Владе о напретку Србије у
процесу европских
интеграција

01

49.183.305,2
0

15
1.032.490,33

ји и
придружива
њу између
Европских
заједница и
њихових
држава
чланица, са
једне
стране, и
Републике
Србије, са
друге
стране
Национални
програм за
усвајање
правних
тековина
Европске
уније
Стратегија
Основа за
вођење
преговора и
закључивањ
е Уговора о
приступању
Републике
Србије
Европској
унији,
Споразум о
стабилизаци
ји и
придружива
њу између
Европских
заједница и
њихових
држава
чланица, са
једне
стране, и
Републике

Да

/
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1.ПА2

Преговарачки тим за вођење
преговора о приступању
Републике Србије Европској
унији

1.ПА3

Припремљена национална
верзија правних тековина
ЕУ ("АП")

2.

Подршка ефективном
коришћењу ИПА и развојне
помоћи ("АП")

Вођење преговора о
приступању Републике
Србије Европској унији;
Израђене преговарачке
позиције које укључују родну
димензију
Преведено 8800
преводилачких страна
правних тековина ЕУ (6700
странa Службеног листа ЕУ).
Стручно је редиговано 5844,9
преводилачких страна (5516
страна Службеног листа ЕУ).
Број обрађених стручних
термина за потребе
терминолошке базе Евроним
је 9300.
Планирање и програмирање
међународне помоћи у
складу са захтевима
секторског приступа је током
2021. године настављено под
отежаним околностима услед
пандемије КОВИД-19 која
утицала на редовне процесе
координације релевантних
државних органа и
међународних партнера.
Упркос поменутим
околностима реализоване су
све планиране активности у
области координације
међународне развојне
помоћи.

01

14.708.415,1
0

Србије, са
друге
стране
Национални
програм за
усвајање
правних
тековина
Европске
уније
Стратегија
СПП
НПАА

01

47.726.365,7
2

01

200.289.796,
97

56

Да

/

СПП
НПАА

Да

/

НПАА

Да
/

15

341.376.503,
62
11.588.882,6
7
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2.ПА1

Планирање, програмирање,
праћење и извештавање о
ЕУ средствима и развојној
помоћи ("АП")

2.ПА2

Планирање и програмирање
и ефикасно спровођење

Праћење и извештавање о
међународној помоћи у
складу са захтевима
секторског приступа у 2021.
години је било отежано услед
потешкоћа изазваних
пандемијом КОВИД 19 и с
тим у вези отежане
комуникације и прикупљања
информација и података од
стране међународних
развојних партнера. И поред
тога, већина планираних
активности је спроведена и
обезбеђено је функционисање
система праћења и
извештавања о међународној
развојној помоћи.
Годишњи процес
програмирања ЕУ помоћи
спроведен је у пуној мери,
упркос изазовима због
последица пандемије
КОВИД-19, припремом
годишњег програма
ИПА2021 у оквиру
инструмента ИПА III за
период 2021-2027 и његовим
одобравањем од стране
Европске Комисије.
У области праћења и
извештавања о спровођењу
ИПА програма извршено је
89% активности планираних
Годишњим индикативним
распоредом извештавања и
састанака одбора за праћење
ИПА. Стопостотни учинак је
изостао услед потешкоћа
изазваних пандемијом
КОВИД 19 и недостатка
капацитета за спровођење
свих планираних активности.
Успостављен правни и
стратешки оквир за

01

70.023.550,8
4

НПАА

Да

/

01

38.931.752,7
0

НПАА

Да

/
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програма прекограничне и
транснационалне сарадње
("АП")

2.ПК.1
ИПА

2.ПК.2
ИПА

Програм прекограничне
сарадње Бугарска - Србија техничка помоћ

Програм прекограничне
сарадње Румунија - Србија техничка помоћ

реализацију и управљање
програмима европске
територијалне сарадње у
Републици Србији,
промовисање могућности
коришћења ЕУ фондова за
суфинансирање активности у
складу са одабраним
приоритетима и изграђен
капацитет на националном,
регионалном и локалном
нивоу за пријављивање и
успешно спровођење
пројеката у оквиру ових
програма. Због кашњења
објаве неопходног правног
оквира ЕУ за ИПА током
2021. године није
припремљен ни усвојен
Оквирни споразум између ЕК
и РС о прихватању ИПА за
период 2021-2027. година,
али је у току планирана
припрема процедура и
Уредби које ће бити
припремљене за усвајање
током 2022. године
Ефикасно коришћење и
апсорпција средстава
намењених унапређењу
територијалне сарадње у
оквиру инструмента за
претприступну помоћ.
Пројекат се спроводио по
плану и у оквиру лимита
утврђених Законом о буџету
за 2021. годину.
Ефикасно коришћење и
апсорпција средстава
намењених унапређењу
територијалне сарадње у
оквиру инструмента за
претприступну помоћ.
Пројекат се спроводио по
плану и у оквиру лимита

01

14.234.382,0
3

НПАА

Да

/

НПАА

Да

/

56
864.572,87
15
2.118.485,91

01

20.700.734,7
9

56
1.535.208,86
15
3.348.850,31
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2.ПК.3
ИПА

2.ПК.4
ИПА

2.ПК.5

2ПК.6

Програм прекограничне
сарадње Мађарска- Србија техничка помоћ

Програм прекограничне
сарадње Хрватска- Србија техничка помоћ

Транснационални програм
Дунав - техничка помоћ

Јадранско Јонски
транснационални програм техничка помоћ

утврђених Законом о буџету
за 2021. годину.
Ефикасно коришћење и
апсорпција средстава
намењених унапређењу
територијалне сарадње у
оквиру инструмента за
претприступну помоћ.
Пројекат се спроводио по
плану и у оквиру лимита
утврђених Законом о буџету
за 2021. годину.
Ефикасно коришћење и
апсорпција средстава
намењених унапређењу
територијалне сарадње у
оквиру инструмента за
претприступну помоћ.
Пројекат се спроводио по
плану и у оквиру лимита
утврђених Законом о буџету
за 2021. годину.
Ефикасно коришћење и
апсорпција средстава
намењених унапређењу
територијалне сарадње у
оквиру инструмента за
претприступну помоћ.
Пројекат се спроводио по
плану и у оквиру лимита
утврђених Законом о буџету
за 2021. годину.
Одржано два састанка
Управног одбора ЕУСАИР
(Макро-регионалне
стратегије Европске уније за
Јадранско-јонски регион) и
организовано десет састанка
Тематских радних група.
Идентификовани водећи
пројекти и уграђени као
приоритети у национална
планска документа

01

5.511.202,97

56

371.238,27

15

1.053.358,55

01

11.651.148,7
4

НПАА

Да

/

НПАА

Да

/

ПАА

Да

/

Национална
стратегија
одрживог
развоја

Да

/

56
1.568.353,37
15
1.956.599,02

01

1.530.298,89

56

2.222.117,40

15

2.067.434,04

01

1.132.503,02

15

942.163,82

Национални
програм за
усвајање
правних
тековина
Европске
уније
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2.ПК.7
ИПА
2013

Подршка европским
интеграцијама и припрема
пројеката за 2014-2020

2.ПК.8
ИПА

Подршка за учешће у
програмима ЕУ

2.ПК.9
ИПА

Програм прекограничне
сарадње Србија - Црна Гора
и Србија - Босна и
Херцеговина - техничка
помоћ 2014-2020

2.ПК.1
0 ИПА

Програм прекограничне
сарадње Србија -

ППФ6 – Израда пројектно
техничке и тендерске
документације за пројекте
Колубара, Лозница, и
пројекте енергетске
ефикасности у Београду.
Преостале активности
подизања капацитета су
одложене до даљњег услед
пандемије КОВИД 19.
ППФ7 –Урађена је ревизија
документације за ИПА 2021.
Започело се са процесом
програмирања ИПА 2022.
Припремљена је пројектно
техничка документација за
пројекат „Ђердап 2“.
Пројекат „Постројење за
прераду отпадних вода у
Соко Бањи“ у припреми и
усклађује се са примедбама
локалне самоуправе.
Имплементација пројекта
завршена је 24.06.2021. год.
Уговарач је успешно
реализовао све резултате
предвиђене пројектним
задатком.
Ефикасно коришћење и
апсорпција средстава
намењених унапређењу
територијалне сарадње у
оквиру инструмента за
претприступну помоћ.
Пројекат се спроводио по
плану у РС, али Финансијски
споразум између ЕК, РС и
БиХ за 2020. годину није
потписан од стране БиХ.
Пројекат се спроводио у
оквиру лимита утврђених
Законом о буџету за 2021.
годину.
Ефикасно коришћење и
апсорпција средстава

01

7.216.178,12

56

71.946.272,7
0

Национална
стратегија
одрживог
развоја

Да

/

НПАА

56

50.484.991,4
2

56

38.908.228,5
6

01

634.820,12

Национална
стратегија
одрживог
развоја

Да

/

НПАА
НПАА

Да

/

НПАА

Да

/
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Македонија - техничка
помоћ 2016-2020

2.ПК.1
1 ИПА

2.ПК.1
2 ИПА
2014

Прекогранична сарадња –
Фокална тачка - подршка
управљању
макрорегионалне стратегије
за Јадранско-јонски регион
Помоћ приступању ЕУ

намењених унапређењу
територијалне сарадње у
оквиру инструмента за
претприступну помоћ.
Пројекат се спроводио по
плану и у оквиру лимита
утврђених Законом о буџету
за 2021. годину.
Ефикасно коришћење и
апсорпција средстава
намењених унапређењу
територијалне сарадње у
оквиру инструмента за
претприступну помоћ
ППФ6 – Израда пројектно
техничке и тендерске
документације за пројекте
Колубара, Лозница, и
пројекте енергетске
ефикасности у Београду.
Преостале активности
подизања капацитета су
одложене до даљњег услед
пандемије КОВИД 19.

15

101.991,02

56

4.261.711,21

01

669.258,70

56

2.769.459,97

01

18.677.544,1
2

56
156.218.327,
18

НПАА

Да

/

Национална
стратегија
одрживог
развоја

Да

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

2. Министар

Бранко Ружић

3. Делокруг

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

На основу члана 17. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, брoj 128/2020),
Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља послове државне управе који се
односе на: истраживање, планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог
образовања и ученичког и студентског стандарда; допунско образовање деце домаћих држављана
у иностранству; управни надзор у предшколском, основном, средњем и високом образовању и
ученичком и студентском стандарду; учешће у изградњи, опремању и одржавању објеката
предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда од
интереса за Републику Србију; стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем
образовању и ученичком стандарду; организацију, вредновање рада и надзор над стручним
усавршавањем запослених у просвети; признавање јавних исправа стечених у иностранству;
унапређење друштвене бриге о обдареним ученицима и студентима; унапређење друштвене бриге
о ученицима и студентима са посебним потребама, стварање услова за приступ и реализацију
пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних
фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене
законом.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља послове државне управе који се
односе на: систем, развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији научног,
технолошког и привредног развоја; предлагање и реализацију политике и стратегије научног и
технолошког развоја; утврђивање и реализацију програма научних, технолошких и развојних
истраживања; усавршавање кадрова за научноистраживачки рад; предлагање и реализацију
иновационе политике; предлагање и реализацију политике и програма у области вештачке
интелигенције; подстицање технопредузетништва, трансфера знања и технологија у привреди;
развој и унапређење иновационог система у Републици Србији; 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.
ЈУП Истраживање и развој д.о.о, Београд; ЈП „Нуклеарни објекти Србије", Винча, Београд; Центар
за промоцију науке, Београд; Фонд за иновациону делатност, Београд
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НАРАТИВ
Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) je, са становишта свог делокруга, и поред неповољне епидемиолошке ситуације изазване
пандемијом вируса Covid-19, током 2021. године постигло значајне резултате у спровођењу одговарајуће политике у области образовања и науке, у примени позитивних прописа,
као и у изради нових прописа у складу са савременим тенденцијама у развоју међународног, а посебно европског образовног и научно-истраживачког простора.
У области предшколског васпитања и образовања, поред рада на нормативном уређењу области, израђен је Извештај о територијалној покривености и обухвату деце
институционалним предшколским васпитањем и образовањем у 2020/2021. години, као и План реализације припремног предшколског програма за 2021/2022. годину. Одобрени
су предшколски програми које остварују друге организације, односно физичка лица, као и програми васпитно-образовног рада са децом у години пред полазак у школу у
организацији основне школе и спроведене су активности у вези са реализацијом пројекта „Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког
средства „Пчелица“ (Bee-bot). Пружена је и подршка реализацији пројеката „Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања“ (СУПЕР пројекат - ИПА 14, и
компоненте 2. пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање.
У области основног образовања и васпитања припремљено је Стручно упутствo за организацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години које је
основ за организовање, планирање и програмирање укупног образовно-васпитног рада у школама у условима актуелене епидемиолошке ситуације. Реализован је Завршни испит
за ученике основних школа на крају школске 2021/2022. године.
У циљу правилног и уједначеног поступања основних школа у спровођењу одлука, мера и препорука надлежних институција и органа, ради обезбеђивања здравља учениика и
запослених, спречавања ширења инфекција и заразних болести, као и остваривање права ученика на образовање организован је образовно-васпитни рад кроз непосредан рад и
наставом на даљину и на тај начин обезбеђен је континуитет у образовању ученика и раду образовно-васпитних установа. Припремљено је Стручно упутство за организацију,
планирање и програмирање образовно-васпитног рада у школама у отежаним условима и прилози Индикатори и граничне вредности за процену ризика од преношења SARSCoV-2 вируса у популацији и Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години којима се ближе уређују питања организације и спровођења образовноваспитног рада у условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса Covid-19. Настављено је спровођење програма основног образовања
и васпитања у иностранству на српском језику изводи се за ученике српског порекла који се одвија се у тринаест држава. Припремана су и акта која се односе на мрежу јавних
основних школа, верификацију приватних и јавних предшколских установа и основних школа, избор директора и органа управљања јавних предшколских установа и основних
школа и давање мишљења по захтевима физичких и правних лица.
За подршку инклузивном образовању ангажовано је 37 саветника-спољних сарадника и унапређене су компетенције 1.063 наставника за примену инструмента за препознавање
ученика у ризику од осипања и израду индивидуализованог плана превенције осипања, као и планирање мера превенције осипања на нивоу школе. Реализовано је 55 програма
обука у области „Деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању“ које су похађала 1.323 запослена. Додатних 1.983 похађало је програме са листе програма од
јавног интереса којима се унапређују компетенције за инклузивно образовање. У сарадњи са УНИЦЕФ-ом унапређен је квалитет образовања ученика са сметњама у развоју и
инвалидитетом путем учења на даљину и у дигиталном образовном окружењу. Додељени су бесплатни уџбеници ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се
образују по индивидуалном образовном плану у основној школи и обезбеђени су и бесплатни прилагођени уџбеници са различитим величинама фонтова, у различитим
електронским форматима, аудио запису и на Брајевом писму.
У циљу оснаживања компетенција наставника за примену Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање израђена је видео
обука за запослене у школама коју је пратило више од 10.000 запослених у образовању. Под покровитељством Владе Републике Србије израђена је Национална платфома „Чувам
те“ на којој се континуирано објављивљују едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља, који су намењени родитељима, наставницима и ученицима.
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Треба напоменути и да је снимљено 7.077 образовних прилога за наставу на даљину на осам језика националних мањина и 300 онлајн часова за Српски као нематерњи језик који
су на располагању наставницима и ученицима који похађају наставу на неком од осам језика националних мањина. Унапређен је квалитет образовања за ученике
мигранте/тражиоце азила кроз доделу 58 малих грантова школама, ангажовање 11 ментора и четири преводиоца за фарси и арапски језик. Унапређен је приступ настави на даљину
за ученике из осетљивих друштвених група кроз набавку 2.000 ИТ уређаја, обуку 900 наставника, као и неповратна средства за школе за формирање Клубова за учење у којима
се обезбеђују услови за онлајн учење за ученике који немају те услове кући. Ангажован је 21 нови педагошки асистент и 23 нова саветника-спољна сарадника за унапређивање
наставе на језицима националних мањина.
У области средњег образовања и васпитања поред рада на изради закона и подзаконских аката, израђен је Конкурс за упис ученика у средњу школу, спроведени су пријемни
испити за 8.000 ученика у специјализоване гимназије и средње уметничке школе и реализован је упис ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину. Дигитализован је
процес пријаве кандидата за полагање пријемних испита (портал www.mojasrednjaskola.rs ) и спроведен је пројекат „Дигитални уџбеници за гимназијска одељења“. Припремљени
су програми завршног и матурског испита за 15 образовних профила средњег стручног образовања и стручна упутства за реализацију другог пилотирања завршног испита и
стручне матуре (април 2022. године). Извршена је анализа потреба за иновирањем постојећих и доношењем нових стандарда квалификација и планова и програма наставе и учења
у домену средњег стручног образовања за 32 образовна профила и спроведен је поступак иновирања здравствених услова за образовне профиле који се планирају у понуди, за
упис у први разред средње школе у школској 2022/2023. години. Спроведени су поступци верификације проширене делатности школа за стицање статуса Јавно признатог
организатора активности образовања одраслих (статус ЈПОА је добило 6 школа за 25 програма и 4 друге организације за 10 програма), као и поступци верификације проширене
делатности школа за стицање статуса Јавно признатог организатора активности образовања одраслих за активност признавања претходног учења (статус ЈПОА за ППУ су добиле
три школе за укупно 10 програма). Такође, споведени су поступци усаглашавања и праћења формирања и финансирања одељења и група, настављен је рад на оснивању и опремању
регионалних центара за целоживотно учење у оквиру стручних школа и Школе од посебног националног интереса су праћене у процесу преласка са индиректних на директне
буџетске кориснике. Спроведен је и Јавни позив за доделу финансијских средстава установама које остварују средње образовање и васпитање у Републици Србији за унапређење
услова рада ученичких задруга. Ажурирани каталози уџбеника и приручника за средње образовање, као и да су објављени програми наставе и учења за други разред
специјализованих гимназија који су осавремењени и исходно оријентисани. Спроведен је Јавни позив за доделу финансијских средстава гимназијама и средњим школама за
унапређивање услова рада у кабинетима природних наука и информатике и рачунарства. Треба напоменути да је у сарадњи са културним центрима спроведено праћење рада
билингвалних одељења и да је пружена подршка реализацији Програма основног образовања одраслих (ФООО) у основним школама, школама за основно образовање одраслих
и у установама за извршење кривичних санкција, уз одобравање андрагошких асистената.
У области дуалног образовања и васпитања израђен је Нацрт закона о изменама и допунама закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије и донета су решења
о усвајању стандарда квалификација за следеће квалификације: Месар, Пекар, Техничар моделар одеће, Хидролошки техничар, Геолошки техничар за геотехнику и
хидрогеологију, Метеоролошки техничар, Техничар за oперативну форензику, Техничар пејзажне архитектуре, Модни кројач, Столар, Руковалац грађевинском механизацијом,
Кувар, Пословни секретар, Техничар мултимедија, Техничар-специјалиста за оптимизацију веб-сајтова за претраживаче, Туристички техничар, Хотелијерско–ресторатерски
техничар, Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја, Обућар, Монтер лифтова, Физиотерапеутски техничар, Техничар хортикултуре, Техничар поштанског саобраћаја и
телекомуникационих услуга, Mузички извођач српског традиционалног певања и свирања, Фармацеутски техничар, Дизајнер звука, Дрогериста, Галантериста коже, Музички
извођач црквене музике, католички и протестантски смер, Музички извођач црквене музике - православни смер, Музички извођач џез музике, Музички извођач класичне музике,
Музички извођач ране музике, Музички сарадник, Оператер машинске обраде резањем, Техничар телекомуникационих технологија, Монтер телекомуникационих мрежа и
Електротехничар обновљивих извора енергије – Специјалиста. Успостављен је Регистар НОКС-а који се састоји од три подрегистра (националних квалификација, стандарда
квалификација и јавно признатих организатора активности образовања одраслих ЈПОА са послодавцима код којих се обавља практичан рад). Израђена су три водича кроз дуално
образовање: Водич кроз дуално образовање за школе, Водич кроз дуално образовање за ученике и родитеље и Водич кроз дуално образовање за компаније. Такође, потписан је
уговор о преносу имовине SMATSA Ваздухопловне академије на Републику Србију, као и Меморандум о сарадњи између компаније „MTU Maintenance Srbija“ и Техничке школе
у Старој Пазови; Меморандум о сарадњи на развоју тренинг центара у железничком и ваздушном саобраћају између Министарства и Министарства грађевинарства, саобраћаја и
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инфраструктуре; Споразум о сарадњи у области развоја високих дуалних студија између Министарства и компанија МТУ Србија, ЕР Србија и SMATSA. Такође, акредитована су
32 студијска програма по дуалном моделу реализације.
У циљу даље дигитализације система образовања и васпитања, у сарадњи са УНИЦЕФ, у оквиру пројекта „Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу“,
спроведене су набавке рачунарске опреме за школе. Спроведене су и две набавке опреме за дигиталне учионице и набавка лаптоп рачунара за наставнике. Настављена је и
имплементација ЈИСП-а доградњом нових модула и развијен је регистар уџбеника. Извршена је припрема хардверске инфраструктуре за државну матуру и израђена је апликација
за реализацију државне матуре. Настављена је сарадња са институтима АПЕК и КЕРИС (Република Кореја) на реализацији пројекта ,,Иноватина пилот ИКТ интегрисана учионица”
и развоју образовних политика из области образовне технологије. Такође, настављена је реализација програма „Дигитална школа“ у оквиру стратешког пројекта Европске комисије
Еразмус+ из области подршке реформама образовних политика и реализација пројекта „Bridging Digital Divide“ који финансира ЕУ.
За потребе унапређивања стручно-педагошког надзора успостављен је системски механизам за избор и ангажовање саветника-спољних сарадника Министарства који пружају
стручну подршку наставницима и школама. Током 2021. године ангажована су 372 саветника-спољна сарадника за различите врсте послова. Уведен је и успешно реализован
пројекат обогаћеног једносменског рада у 355 основних и 50 средњих школа. Обезбеђена је радно-правна сигурност за наставника и ненаставног особља, кроз расписивање
конкурса за више од 3.000 радних места у школама, који због статуса на одређено време нису могли да остваре различита права. Такође, спроведено је и праћење ангажовања
запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба. Треба напоменути и да су, у складу са неповољном епидемиолошком ситуацијом, активности
превасходно биле усмерене на пружање подршке ученицима у учењу.
У области високог образовања пружена је подршка високошколским установама и студентима у организовању и спровођењу студија у условима пандемије Covid -19 и с тим у
вези припремљен је низ препорука и упутстава високошколским установама. Такође, Влади је упућен предлог за доношење закључка о препорукама високошколским установама
у вези са студентима који су постали родитељи и спречени су да прате наставу, извршавају предиспитне обавезе и полажу испите, како би им се омогућило полагање испита
независно од редовних испитних рокова, ослобађање додатних трошкова у вези са студирањем и повољнији услови за упис наредне године студија.
У циљу повећања обухвата и доступности образовања спроведени су Конкурс за пријем ученика средњих школа у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2021/2022.
годину, Конкурс за пријем студената високошколских установа у установе за смештај и исхрану студената за школску 2021/2022. годину, Конкурс за доделу ученичких и
студентских кредита и стипендија и Конкурс за доделу стипендија изузетно надареним ученицима и студентима, за школску 2021/2022. годину. Током целе године спровођен је
Конкурс за пријем студената у Студентско одмаралиште „Београд“ (са јединицама „Радојка Лакић“, на Авали , „Ратко Митровић“, на Златибору и „Палић“, на Палићу). У циљу
спровођења епидемиолошких мера припремљена је допуна Стручног упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених и реализацији васпитног рада у домовима ученика
средњих школа у Републици Србији у школској 2020/2021. години.
Треба напоменути да су у континуитету обављани сви финансијски послови за потребе индиректних корисника буџета, као и за спровођење пројектних активности. Такође,
усвојен је годишњи План јавних набавки Министарства за 2021. годину и 7 измена Плана, реализована су 34 поступка јавних набавки (25 отворених поступака и 9 преговарачких
поступака без објављивања јавног позива), спроведене су 44 процедуре за закључење уговора на основу оквирних споразума УЗЗПРО и закључена су 133 уговора о јавној набавци
(28 из отворених поступака, 61 из преговарачких поступака без објављивања јавног позива и 44 на основу оквирних споразума УЗЗПРО.
Интерни ревизори су израдили Стратешки план активности интерне ревизије за период 2022. до 2024. године и Годишњи план рад интерне ревизије за 2022. годину. Спроведено
је 8 поступака интерне ревизије предвиђених Годишњим планом рада и једна ванредна ревизија и дато је 111 препорука за отклањање утврђених слабости у раду и располагању
буџетским средствима и извршена је провера препорука датих током интерних ревизија спроведених у 2020. години. Треба напоменути и да је припремљено Ревизорско мишљење
о Извештају ревизора – Ревизија трошкова Националне агенције у програму Erazmus+ за 2020. годину, као и два Одазивна извештаја по захтеву Државне ревизорске институције.

1071

Током 2021. године Републички просветни инспектори су обавили 6.723 инспекцијска надзора, 1.664 контроле поступања установа у погледу спровођења закона, других прописа
у области образовања и васпитања и општих аката; 206 контрола остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених; 264 контроле
остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља; 62 контроле обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације,
насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи; 13 контрола поступка уписа и поништавање уписа у школу ако је обављен супротно
закону; 4 контроле испуњености прописаних услова за спровођење испита; 186 контрола прописане евиденције коју води установа и утврђивање чињеница у поступку
поништавања јавних исправа које издаје установа и 200 контрола остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља. У оквиру редовне
активности извршено је 445 непосредних надзора над радом просветних инспектора и издате су 442 обавезне инструкције за извршавање закона и других прописа и контрола
њиховог извршавања и тражено је 1.212 извештаја и обавештење о вршењу поверених послова инспекцијског надзора.
У установама високог образовања и ученичког и студентског стандарда примљено је укупно 1303 предмета, започета су или спроведена 73 ванредна и 54 редовна инспекцијска
надзора, којима су наложене мере за отклањање уочених неправилности у раду, као и 41 контролни инспекцијски надзор. Извршена је провера веродостојности јавних исправа
издатих од стране високошколских установа и навода о школовању лица по захтевима Министарства унутрашњих послова за укупно 1.217 лица у оквиру 1.101 ванредног
инспекцијског надзора. У оквиру редовних инспекцијских назора извршена је и контрола примене Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму. Дата су 62
изјашњења за потребе Заштитника грађана, Повереника за информацију од јавног значаја, Јавног тужилаштва и Агенције за борбу против корупције, док су 94 поднеска уступљена
органима АПВ који инспекцијски надзор обављају као поверени посао.
Организовано је полагање испита за лиценцу за 1.130 наставника, васпитача и стручних сарадника и полагање испита за лиценцу за 216 директора установa образовања и
васпитања. Треба истаћи и да је обрађено 2.800 предмета у смислу провере испуњености услова у поступку решавања захтева за полагања испита за лиценцу наставника, васпитача,
стручних сарадника, секретара и директора установа и да је припремљено 1.480 обавештења о полагању испита за лиценцу.
Одговорено је на 185 захтева за приступ информацијама од јавног значаја, као и по 16 жалби достављених од стране Повереника за информације од јавног значаја и редовно је
ажуриран Информатор о раду. Такође, поступљено је по 54 притужбе достављене од Заштитника грађана и по већем броју допуна старих притужби.
У оквиру међународне просветне и научне сарадње закључен је Споразум између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније
„Хоризонт Европа“ – оквирном програму за истраживање и иновације и припремљен је статистички преглед података о учешћу институција из Републике Србије за период од
2014. до 2020. године. Настављена је реализација и финансирање11 пројеката Еурека програма, као и учешће српских научника и научноистраживачких организација у
активностима NATO SPS (NATO – Science for Peace and Security) Програма и учешће институција из Србије у COST програму. Завршена је реализација пројеката пријављених на
Конкурсу за пет истраживачко развојних пројеката између Републике Србије и Народне Републике Кине (I пројектни циклус) и започета је реализација 6 одобрених стратешких
пројеката из II пројектног циклуса (2021-2023. година). Такође, услед лоше епидемиолошке ситуације, активности на билатералним пројектима нису у потпуности реализоване те
није било финансирања трошкова путовања и боравка истраживача у планираном обиму.
У оквиру мултилатралне сарадње настављен је рад на припреми за објављивање Јавног позива у оквиру Програма за финансирање пројеката мултилатералне научне и технолошке
сарадње у дунавском региону. Услед лоше епидемиолошке ситуације и немогућности реализације пројеката кроз путовања истраживача, између земаља учесница договорено је
да се период реализације пројеката продужи до краја 2022. године у непромењеним буџетским износима опредељеним у свакој од земаља учесница.
Настављена је и реализација пројеката које спроводи Делегација ЕУ а који се финансирају из Инструмента претприступне помоћи Европске уније који се односе на припремање
средњих школа за спровођење завршних испита, опремање школа у циљу премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу и побољшање једнаког приступа и
завршавања предуниверзитетског образовања за децу којима је потребна додатна подршка у образовању.
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У области основних истраживања донете су Одлука о распореду средстава и закључени уговори о реализацији и финансирању научноистраживачког рада научноистраживачких
организација (НИО) у 2021. години и Одлука о проширењу броја младих истраживача за укључивање у рад НИО по Четвртом позиву талентованим младим истраживачимастудентима докторских академских студија (укључено 289 младих истраживача) и додељене су три Националне стипендије „За жене у науци“ за 2021. годину у Србији из области
природно-математичких наука. Расписан је Јавни позив за предлагање кандидата за чланове матичних научних одбора (за 17 одбора) и донета су појединачна решења о именовању
чланова матичних научних одбора, који су се јавили по Јавном позиву, са листе коју је утврдио Национални савет, за мандатни период од 2022. године до 2026. године и донета
је Одлука о критеријумима и начину финансирања накнаде за рад председника, заменика председника и чланова матичних научних одбора. Такође, пружана је стална стручна и
административно–техничка подршка за одржавање седница матичних научних одбора из области наука. Припремани су и предлози аката о именовању/разрешењу председника и
чланова управних одбора и давању сагласности на одлуке управних одбора института о именовању/разрешењу директора или вршиоца дужности директора института чији је
оснивач Република Србија.
Треба напоменути и да је Национални савет за научни и технолошки развој разматрао је и одлучивао у другом степену поводом жалби истраживача на одлуке Комисије за стицање
научних звања и поводом жалби научноистраживачких организација на одлуке Одбора за акредитацију НИО. Комисији за стицање научних звања је одржала 11 редовних седница,
на којима су размотрена 402 захтева за стицање научних звања истраживача, виши научни сарадник и научни саветник, и донете су 393 позитивнe одлукe о стицању научних
звања. Одбор за акредитацију научноистраживачких организација је одржао 33 редовне седнице на којима су размотрена 92 захтева за акредитацију НИО и донето је 88 одлука о
акредитацији НИО.
У области технолошког развоја и иновационе делатности припремане су седнице матичних научних одбора, обављани су послови везани за месечна плаћања ДМТ и припремом
регистра истраживача и регистра НИО.
Потписан је Уговор за Такмичење за најбољу технолошку иновацију у 2021. години, и споразуми са РТС-ом за медијску подршку такмичењу и са Привредном комором Србије о
пословној сарадњи у вези са промоцијом научне и иновационе делатности и одржано је финале такмичења НТИ у 2021. години. Припремљени су подаци за израду Акционог
плана за спровођење Програма Владе (АПСПВ), који се односи на рад и резултате научно-технолошких паркова у Републици Србији (Београд, Чачак и Ниш) са пројекцијом
индикатора напретка. Одржани су састанци управног одбора пројеката „EU support to Science and Technology Park Belgrade for Services to Innovative Companies“ и „Технопарк
Србија 2 - подстицање извоза кроз развој технолошких паркова“ који се спроводи у сарадњи са Владом Швајцарске конфедерације. У оквиру Пројекта „Истраживање и развој у
јавном сектору“ завршена је изградња завршена је изградња зграде Факултета организационих наука у Београду и фазе 2/II Научно-технолошког парка у Новом Саду и настављена
је изградња објекта у оквиру Пројекта изградње Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу.
У области инвестиција и инвестиционих пројеката у оквиру проејкта „Програм модернизације школа“ у 2021. години настављене су активности на изградњи, доградњи,
адаптацији, санацији, реконструкцији и опремању објеката свих нивоа образовања, и то: основно образовање, 68 одобрених захтева; средње образовање, 46 одобрених захтева;
високо образовање, 26 одобрених захтева; ученички стандард, 20 одобрених захтева; студентски стандард, 19 одобрених захтева. Настављени су радови на изградњи објеката
студентског и ученичког стандарда на локацијама у Сјеници, Суботици - Палић, Пожаревцу и Београду-Дом ученика ПКБ-а у оквиру пројекта „Образовање за социјалну
инклузију“.
Треба напоменути да је у овом периоду додељена Светосавска награда за 2020. годину и да је објављен Jавни позив за доделу Светосавске награде за 2021. годину, као и да је
министар просвете, науке и технолошког развоја, са сарадницима, посетио више основних и средњих школа, и факултета и упознао се са стањем у тим образовним установама и
процесом наставе.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.
1.

2.

Назив акта
I
Закон о изменама и
допунама Закона о
средњем образовању и
васпитању
Закон о изменама и
допунама Закона о
високом образовању

3.

Закон о студентском
организовању

4.

Закон о иновационој
делатности (JP, ЕРП)

Опис
II
Измена рока за имплементацију
опште, уметничке и стручне
матуре и завршног испита у
средњем образовању
Уређује се систем високог
образовања, услови и начин
обављања делатности високог
образовања, основе
финансирања високог
образовања, као и друга питања
од значаја за обављање ове
делатности.
Уређује се положај, делатност,
надлежност, организација и
начин финансирања студентских
представничких тела и
студентских организација, као и
оквир за остваривањe
заједничких интереса студената
на националном нивоу кроз рад
студентских конференција и
националне студентске
организације
Уводе се решења која
омогућавају укључивање
иновационог система Републике
Србије у Европски
истраживачки простор и
Иновациону унију
Иновациони систем се усмерава
према истраживањима која за
резултат имају иновативне
производе и процесе који
подстичу привредни и
друштвени развој и отклањају се
препреке за приступ
финансијским средствима,

Статус
III
Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
52/21
24. мај

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа
JК или ЈР

Образложење

V
/

VI
Да

VII
/

VIII
/

Народна
скупштина
усвојила

67/21
02. јул

/

Да

ЈР

/

Народна
скупштина
усвојила

67/21
02. јул

/

Да

ЈР

/

Народна
скупштина је
усвојила

129/21
28. децембар

Стратегија
научног и
технолошког
развоја
Републике
Србије за период
од 2021. до 2025.
године „Моћ
знања”
(„Службени
гласник РС”,
број 10/2021)

Да

ЈР

/
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5.

Закон о изменама и
допунама Закона о
просветној инспекцији

6.

Закон о изменама и
допунама Закона о
основама система
образовања и васпитања

7.

Закон о изменама и
допунама Закона о
предшколском васпитању
и образовању

омогућава се програмско
финансирање у циклусима од
једне и три године и даје се
подстицај трансферу
технологија у привреду
Ближе уређење односа
просветне инспекције и
просветних инспектора којима
су поверени послови
инспекцијског надзора у првом
степену и регулисање набавке
службене одеће и обуће за
просветне инспекторе
Обезбеђивањеуслова за
благовремену, ефикасну и
стручну припрему за
реализацију испита којима се
завршава одређени ниво
образовања (завршни испит на
крају основног образовања и
васпитања, завршни испит у
средњем образовању и
васпитању и општа стручна и
уметничка матура)
Усклађује се предшколско
васпитање и образовање са
Законом о основама система
образовања и васпитања

8.

Закон о изменама и
допунама Закона о
основном образовању и
васпитању

9.

Закон о изменама и
допунама Закона о
средњем образовању и
васпитању

Народна
скупштина
усвојила

129/21
28. децембар

/

Да

ЈР

/

Народна
скупштина
усвојила

129/21
28. децембар

/

Да

/

/

Народна
скупштина
усвојила

129/21
28. децембар

/

Не

/

Усклађује се основно
образовање и васпитање са
Законом о основама система
образовања и васпитања

Народна
скупштина
усвојила

129/21
28. децембар

/

Не

/

Усаглашавање са Законом о
основама система образовања и
васпитања, посебно у делу који
се односи на прикупљање и
обраду података који се користе
за упис у средњу школу и који
ће се користити приликом уписа
на високошколску установу

Народна
скупштина
усвојила

129/21
28. децембар

/

Да

/

Закон је донет ради
усклађивања са
одредбама Закона о
основама система
образовања и
васпитања
Закон је донет ради
усклађивања са
одредбама Закона о
основама система
образовања и
васпитања
/
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10.

Предлог закона о
изменама и допунама
Закона о дуалном
образовању и васпитању

Релаксирање услова за
привреднике у реализацији
дуалног образовног процеса у
складу са променама изазваним
пандемијом вируса Covid-19

/

/

Да

/

/

Предлог закона није
израђен због потребе
за додатним
усаглашавањем са
заинтересованим
странама

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1.

2.

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Стратегија научног и
технолошког развоја
Републике Србије за
период 2021 -2025 године
„Моћ знања“

II
Чл. 10. став 1. и 127.
Закона о науци и
истраживањима
(„Службени гласник
РС”, број: 49/19). и
члан 45. став 1. Закона
о Влади ("Службени
гласник РС", број
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 -УС, 72/12, 7/14
-одлука УС, 44/14 и
30/18 -др. закон)

Стратегија развоја
образовања и васпитања у
РС до 2030. године

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему („Службени
гласник РС”, број
30/18)

III
Стратегијом се утврђују стање
и циљеви у области
научноистраживачке
делатности; приоритети и
правци научног и
технолошког развоја; научне
области и уже научне
дисциплине као и
интердисциплинарни и
мултидисциплинарни правци
које треба посебно развијати и
материјално подржавати ради
достизања циљева у развоју
Републике Србије;
приоритетне потребе у науци
и технолошком развоју и
приоритети улагања у
научноистраживачке
програме, и одређују се
приоритети рада Фонда
за науку Републике Србије и
мреже институција
Постављање темеља развоја
доуниверзитетског и
универзитетског образовања
који се односе на повећање
квалитета, обухвата,

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
10/21
11. фебруар

63/21
23. јун

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
/

VI
Да

VII
/

/

Да

Акт је планиран под називом
„Стратегија развоја
образовања, васпитања и
науке до 2030. гдине“
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3.

Стратегија развоја стартап
екосистема Републике
Србије за период од 2021.
до 2025. године

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему („Службени
гласник РС“, број
30/2018) и члан 17.
став 2. Закона о
министарствима
(„Службени гласник
РС”, број 128/20)

4.

Акциони план за
спровођење Стратегије
паметне специјализације у
Републици Србији за
период од 2020. до 2027.
године

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС“, број
30/18)

5.

Акциони план за период
до 31. децембра 2022. за
спровођење Стратегије
развоја стартап
екосистема Републике
Србије за период од 2021.
до 2025. године

Чл. 10, 18. и 19.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС“, број
30/2018) и члан 17.
став 2 Закона о
министарствима
(„Службени гласник
РС”, број 128/20)

6.

Уредба о откупу станова
додељених за решавање
стамбених потреба

Члан 123. тачка 3.
Устава Републике
Србије, члан 42. став
1. Закона о Влади

релевантности и ефикасности
образовања, а ради стварања
услова за лични и
професионални развој сваког
појединца, као и за развој
друштва и државе заснованих
на знању
Стратегијом развоја стартап
екосистема Републике Србије
за период од 2021. до 2025.
године утврђују се циљеви и
мере за развој стартап
екосистема чија
имплементација треба да
резултира убрзаним развојем
стартап екосистема,
подстицањем иновација у
привреди Републике Србије,
као и привредним растом
заснованим на економији
знања.
Влада даје сагласност на
активности за споровођење
Стратегије паметне
специјализације у Републици
Србији за период од 2020. до
2022. године (Smart
Specialisation Strategy Serbia
Action Plan)
Праћење реализације циљева
и мера дефинисаних у оквиру
Стратегије развоја стартап
екосистема Републике Србије
за период од 2021. до 2025.
године

Влада уређује откуп станова
истраживача, наставника,
сарадника и уметника по
непрофитним ценама

125/21
17. децембар

/

Не

Доношењем Стратегије се
доприноси унапређењу
оквира за пословање
стартапа, подстицању јавних
и приватних инвестиција у
овој области и омогућава се
развој домаћег тржишта
предузетничког капитала,
развој високотехнолошке
предузетничке културе и
подизање предузетничких
капацитета кроз образовне
програме

42/2021
27. април

/

Да

/

Усвојен на
седници
Владе
одржаној 23.
децембра
2021. године и
није објављен
у Службеном
гласнику РС

/

Не

19/21
05. март

/

Не

Акциони план омогућава да
се праћење и правовремена
реавизија циљева и
идентификованих мера
одвија уз непрекидан дијалог
са свим заинтересованим
странама и институцијама
које имплементирају мере
Стратегије развоја стартап
екосистема Републике
Србије за период од 2021. до
2025. године
Потреба да се благовремено
реализује право на откуп
станова по непрофитним
ценама за истраживаче,
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истраживача, наставника,
сарадника и уметника

7.

Одлука о финансирању
набавке уџбеничких
јединица у оквиру
уџбеничких комплета за
ученике средствима из
буџета Републике Србије
за школску 2021/2022.
годину

8.

Одлука о утврђивању
Годишњег плана

(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон), а у вези са
чланом 125. Закона о
науци и
истраживањима
(„Службени гласник
РС“, број 49/19) и
Закона о потврђивању
Оквирног уговора о
зајму између Банке за
развој Савета Европе
и Републике Србије
(„Службени гласник
РС – Међународни
уговори“, број 13/10)
Члан 10. став 1.
Закона уџбеницима
(„Службени гласник
РС”, број 27/18) и
члан 43. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 72/12,
44/14 и 30/18др.закон)

Члан 56. став 1.
Закона о образовању
одраслих („Службени

наставнике, сараднике и
уметнике, који су стекли
право на закуп станова
изграђених средствима зајма
у складу са међународним
уговорима а на основу
конкурса које су реализовали
Фондација за решавање
стамбених потреба младих
научних радника
Универзитета у Београду и
Универзитет у Крагујевцу

Влада даје сагласност за
обезбеђивање уџбеника за
ученике oсновних школа из
социјално угрожених
породица (примаоце новчане
социјалне помоћи), за ученике
са сметњама у развоју
инвалидитетом који
основношколско образовање и
васпитање стичу по
индивидуалном образовном
плану и ученике који
образовно васпитни рад не
остварују по индивидуалном
образовном плану, али имају
потребу за прилагођавањем
(увећан фонд, Брајево писмо),
као и за ученике основних
школа који су у породици
треће или свако наредно
рођено дете у систему
образовања и васпитања
Утврђују се приоритетне
образовне и радне области и
активности образовања

17/21
26. фебруар

/

Да

/

20/21
10. март

/

Да

/
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образовања одраслих за
2021. годину

9.

Одлука о оснивању
Истраживачко-развојног
институт за вештачку
интелигенцију Србије

10.

Одлука о стицању статуса
института од националног
значаја за Математички
институт САНУ

гласник РС”, бр.
55/13, 88/17 – др.
закон, 27/18 – др.
закон и 6/20 – др.
закон) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)
Члан 37. став 4.
Закона о науци и
истраживањима
(„Службени гласник
РС”, број 49/19) 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, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

одраслих, при чему се води
рачуна о потребама тржишта
рада, рационалном
коришћењу постојећих
образовних капацитета, броју
полазника, развојним
специфичностима појединих
подручја, циљевима и
принципима образовања
одраслих, као и динамика
реализације, оквирни обим и
извори средстава
Одлуком о оснивању
предвиђа се да се Институт
бави истраживањима које се
односе на примену вештачке
интелигенције у различитим
областима, са израженим
мултидисциплинарним
приступом уз сарадњу са
научноистраживачким
установама у областима
примене, са привредом и
јавним сектором

24/21
19. март

/

Не

Члан 51. став 4.
Закона о науци и
истраживањима
(„Службени гласник
РС”, број 49/19) 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, 72/12, 7/14 – УС и
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Стицањем статуса института
од националног значаја,
Институт представља
врхунску
научноистраживачку установу
од посебног националног
значаја за једну или више
сродних научних области која
обавља истраживања од
приоритетног значаја за
научни, образовни, културни
и укупни друштвеноекономски развој Републике
Србије

30/21
26. март

/

Не

Оснивање је везано за
усвајања стратешког
документа и Акционог плана,
те је Стратегијом научног и
технолошког развоја
Републике Србије за период
од 2021. до 2025. године
„Моћ знања („Службени
гласник РС”, број 10/21), у
Акционом плану за период
2021 до 2023. године, у
оквиру мере 1.3. Јачање
научноистраживачке
инфраструктуре, кроз
активност 1.3.5. предвиђено
оснивање Института за
вештачку интелгенцију
Законом о науци и
истраживањима у члану
прописано је да на основу
одлуке о акредитацији, а на
предлог Министарства,
Влада доноси акт о стицању
статуса института од
националног значаја

1079

11.

Одлука о броју студената
за упис у прву годину
студијских програма
мастер академских
студија који се
финансирају из буџета
Републике Србије за
високошколске установе
чији је оснивач Република
Србија у школској
2021/2022. години

12.

Одлука о броју студената
за упис у прву годину
студијских програма
докторских академских
студија који се
финансирају из буџета
Републике Србије за
високошколске установе
чији је оснивач Република
Србија у школској
2021/2022. години

13.

Одлука о броју студената
за упис у прву годину
студијских програма
основних струковних,
академских и
интегрисаних студија који
се финансирају из буџета
Републике Србије за
високошколске установе

Члан 99. став 3.
Закона о високом
образовању(„Службен
и гласник РС“, бр.
88/2017, 73/2018,
27/2018 – др.закон,
67/2019, 6/2020 –
др.закони, 11/2021 и
67/2021 -др.закон)
и члан 43. став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", број 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 одлука УС, 44/14 и
30/18 -др. закон)II
Члан 99. став 3.
Закона о високом
образовању(„Службен
и гласник РС“, бр.
88/2017, 73/2018,
27/2018 – др.закон,
67/2019, 6/2020 –
др.закони, 11/2021 и
67/2021 -др.закон)
и члан 43. став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", број 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 одлука УС, 44/14 и
30/18 -др. закон)II
Члан 99. став 3.
Закона о високом
образовању
(„Службени гласник
РС“, бр. 88/2017,
73/2018, 27/2018 –
др.закон, 67/2019,
6/2020 – др.закони,
11/2021 и 67/2021 -

Утврђује се број студената
чије се студије финансирају из
буџета у школској 2021/2022.
години

53/21
28. мај

/

Да

/

Утврђује се број студената
чије се студије финансирају из
буџета у школској 2021/2022.
години

53/21
28. мај

/

Да

/

Утврђује се број студената
чије се студије финансирају из
буџета у школској 2021/2022.
години

53/21
28. мај

/

Да

/
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чији је оснивач Република
Србија у школској
2021/2022. години

14.

Одлука о броју студената
за упис у прву годину
студијских програма
основних струковних
студија који се
финансирају из буџета
Републике Србије за
високе школе струковних
студија чији је оснивач
Република Србија у
школској 2021/2022.
години

15.

Одлука о оснивању
Образовно-научног
центра за промоцију
педагошких наука у
Јагодини

16.

Одлука о оснивању
Образовно-научног
центра „Јастребац“

др.закон) и члан 43.
став 1. Закона о Влади
("Службени гласник
РС", број 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 одлука УС, 44/14 и
30/18 -др. закон)II
Члан 99. став 3.
Закона о високом
образовању
(„Службени гласник
РС“, бр. 88/2017,
73/2018, 27/2018 –
др.закон, 67/2019,
6/2020 – др.закони,
11/2021 и 67/2021 др.закон) и члан 43.
став 1. Закона о Влади
("Службени гласник
РС", број 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 одлука УС, 44/14 и
30/18 -др. закон)II
Члан.4 и 13. Закона о
јавним службама
(„Службени гласник
РС“, бр. 42/91, 71/94,
79/05-др. закон и
83/14-др.закон) и
члана 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан.4 и 13. Закона о
јавним службама
(„Службени гласник

Утврђује се број студената
чије се студије финансирају из
буџета у школској 2021/2022.
години

Влада оснива Образовнонаучни центар који се бави
проучавањем и унапређењем
педагошких наука

Влада оснива Образовнонаучни центар који се бави

53/21
28. мај

/

Да

/

79/21
06. август

/

Да

/

86/21
03. септембар

/

Да

/
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17.

Одлука о стицању статуса
института од националног
значаја за Институт за
биолошка истраживања
„Синиша Станковић”

18.

Одлука о оснивању
Средње школе „Дољевац“
у Дољевцу

РС“, бр. 42/91, 71/94,
79/05-др. закон и
83/14-др.закон) и члан
43. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр.
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др.закон)
Члан 51. став 4.
Закона о науци и
истраживањима
(„Службени гласник
РС”, број 49/19) 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, 72/12, 7/14 – УС и
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 90. став 1.
Закона о основама
система образовања и
васпитања
(„Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18др. Закон, 10/19, 6/20
и 129/21), члан 4.
Закона о јавним
службама („Службени
гласник РС“, бр.
42/91, 71/94, 79/05 др. закон, 81/05 испр. др. закона, 83/05
– испр. др. закона и
83/14 - др. закон) и
члан 43. став 1. Закона
о Влади ("Службени
гласник РС", број
55/05, 71/05-исправка,

проучавањем екологије
ваздуха и природних наука

Стицањем статуса института
од националног значаја,
Институт представља
врхунску
научноистраживачку установу
од посебног националног
значаја за једну или више
сродних научних области која
обавља истраживања од
приоритетног значаја за
научни, образовни, културни
и укупни друштвеноекономски развој Републике
Србије
Омогућавање доступности
средњег образовања под
једнаким условима

132/21
30. децембар

/

Не

Законом о науци и
истраживањима у члану
прописано је да на основу
одлуке о акредитацији, а на
предлог Министарства,
Влада доноси акт о стицању
статуса института од
националног значаја

132/21
30. децембар

/

Не

Одлука је донета из разлога
што у општини Дољевац до
сада није било ниједне
средње школе изузев
издвојеног одељења
Економске школе у Нишу
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19.

20.

21.

Закључак о сагласности
да Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја са
Међународним
удружењем за евалуацију
образовних постигнућаIEA потпише споразум о
учешћу у Међународном
истраживању
компјутерске и
информатичке
писмености (ICILS 2023)
05 број: 337-21/2021-1 од
18. јануара 2021.
Закључак 05 Број: 401994/2021 од 4. фебруара
2021. године о
утврђивању програма
распореда и коришћења
средстава за субвенције
јавним нефинансијским
предузећима и
организацијама за
2021.годину

Закључак
05 Број: 401-2295/2021 од
18. марта 2021. године о
сагласности да, изузетно у
2021.години, због блокаде
расчуна основних и
средњих школа
натериторији Републики

101/07, 65/08, 16/11,
68/12 -УС, 72/12, 7/14
-одлука УС, 44/14 и
30/18 -др. закон
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14- УС,
44/14 и 30/18 –
др.закон)

Члан 43.став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник
РС“,бр.55/05,71/05исправка,101/07,65/08,
16/11,68/12УС,72/12,7/14-УС,
44/14 и 30/18-др.
Закон( са чланом 23.и
26. Закона о
иновационој
делатности
(„Службени гласник
РС“, 55/05,18/10 и
55/13)

Члан 54. став 13.
Закона о буџетском
систему, („Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15-

Влада даје сагласна да
Министарство просвете, науке
и технолошког развоја, са
Meђународним удружењем за
евалуацију образовних
постигнућа –IEA, потпише
Споразум о учешћу у
међународном истраживању
компјутерске и информатичке
писмености (ICILIS 2023)

/

/

Да

/

Опредељује се износ
средстава која ће се
распоредити: Друштву са
ограниченом одговорношћу
Јединица за управљање
пројектима у јавном сектору,
Фонду за иновациону
делатност, ЈП Нуклеарни
објекти Србије, Центру за
промоцију науке, Научнотехнолошком парку Београд,
Фонду за науку Републике
Србије.Научно-технолошком
парку Ниш, Друштву са
ограниченом одговорношћу
Научно-технолошком парку
Чачак и Институту за
вештачку интелигенцију
Влада даје сагласност да,
изузетно у 2021.години, због
блокаде рачуна школа на
територији Републике Србије,
јединице локалне самоуправе
путем асигнације измирују
обавезе према основним и
средњим школама, по основу

/

/

Да

/

/

/

Да

/
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Србије, јединице локалне
самоуправе путем
асигнације измирују
обавезе према основним и
средњим школама, п
основу обавеза које те
школе имају према
одређеним повереницима

22.

Закључак 05 број: 4012257/2021 од 18. марта
2021. године

23.

Закључак
05 Број: 360-2810/2021 од
1. априла 2021. године

др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18,
31/19 и 72/19) и члан
43. став 3. Закона о
Влади(„Сл. гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18др.закон).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др
закон), а у вези са
чланом 74. Закона о
основном образовању
и васпитању
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/13,101/1,
27/18-др. закон и
10/19)
Члан 5. став 1. Уредбе
о откупу станова
додељених за
решавање стамбених
потреба истраживача,
наставника, сарадника
и уметника
(„Службени гласник
РС”, број 19/21) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08,16/11,68/12-УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон).

обавеза тих школа према
повериоцаима

Реализација превоза
штампаног материјала
(тестова) за завршни испит за
ученике осмог разреда
основношколског образовања
и васпитања

/

/

Не

Закључак је донет ради
спровођења завршног испита
за ученике осмог разреда
основношколског
образовања и васпитања

Влада утврђује откупну цену
станова изграђених
средствима зајма у складу са
потврђеним међународним
уговором, за решавање
стамбених потреба
истраживача, наставника,
сарадника и уметника

/

/

Не

Потреба да се благовремено
реализује право на откуп
станова по непрофитним
ценама за истраживаче,
наставнике, сараднике и
уметнике
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24.

25.

26.

Закључак 05 број: 4012880/2021 од 08. априла
2021. године о
сагласности да
Министарство просвете,
науке и технолошког
развоја део средстава која
су законом о буџету
републике србије за 2021.
годину опредељена за
реализацију завршног
испита за ученике осмог
разреда основношколског
образовања и васпитања,
определи факултету
организационих наука
универзитета у београду,
ради унапређења
софтверског програма за
припрему, дизајн и обраду
испитних материјала под
називом тестмастер који
ће се користити за
потребе спровођења
завршног испита на крају
основног образовања и
васпитања
Закључак
05 Број: 513-3992/2021 од
од 28. априла 2021. године

Закључак 05 број: 6506125/2021 од 01. јула
2021. године о
сагласности да
Министарство просвете,
науке и технолошког
развоја, за школску
2021/2022. годину, део
средстава предвиђених за

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др
закон), а у вези са
чланом 74. Закона о
основном образовању
и васпитању
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/13,101/1,
27/18-др. закон и
10/19)

Унапређивање софтверског
програма за припрему, дизајн
и обраду испитних материјала
који се користе за потребе
спровођења завршног испита
на крају основног образовања
и васпитања

/

/

Да

/

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, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон),
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др
закон)

Влада даје сагласност да се
спроведе поступак
успостављања рада Центра за
секвенцирање генома и
биоинформатику при
Институту за молекукуларну
генетику и генетичко
инжењерство Београд

/

/

Не

Влада даје сагласност за
наставак реализације пројекта
Наставни садржаји кроз
дигитални уџбеник/дигиталну
учионицу који предвиђа
набавку и коришћење
дигиталних уџбеника и других
наставних материјала у
образовно-васпитном раду у

/

/

Да

С обзиром на тренутну
глобалну епидемиолошку
ситуацију и појаву нових
сојева SARS-CoV-2 вируса у
популацијама, од великог
значаја је системско праћење
настанка нових мутација у
нашој популацији и то на
великом броју узорака
/
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27.

28.

реализацију пројекта
наставни садржаји кроз
дигитални
уџбеник/дигиталну
учионицу определи за
набавку дигиталних
образовних садржаја –
дигиталних уџбеника у
оквиру тог пројекта
издавача чија су
штампана издања
припремљена у складу са
новим планом и
програмом наставе и
учења у основној школи и
одобрена у складу са
законом о уџбеницима
Закључак
05 број 11-6415/2021 од 9.
јула 2021. године

Закључак 05 број: 4017121/2021 од 29. јула
2021. године о
сагласности да се,
изузетно у 2021. години,
због блокаде рачуна
основних и средњих
школа на територији
Републике Србије, отвори
подрачун за посебне
намене код управе за
трезор министарства
финансија за средства за
отпремнине запослених у
тим школама

сврху пружања подршке
школама односно
наставницима за примену
информационокомуникационих технологија
у раду са ученицима

Члан 263. став 2. а у
вези са чланом 247.
Закона о раду
(„Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14,
13/17-УС, 113/17 и
95/18 - др. пропис)
Члан 48.став 5. Закона
о платном промету
(„Службени лист
СРЈ”, бр. 3/02, 5/03 и
„Службени гласник
РС”, бр. 43/04, 62/06,
111/09-др закон, 31/11
и 139/14)
члан 43. став 3. Закона
о Влади(„Сл. гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18др.закон).

Регулисање права, обавеза и
одговорности запослених из
радног односа

/

/

Не

Потреба да се продужи рок
важења Колективног уговора
за Јавно предузеће „Завод за
уџбенике“, Београд, с
обзиром на истек рока на
који је закључен претходни
Колективни уговор

Влада даје сагласност да се
изузетно у 2021. години, због
блокаде рачуна основних и
средњих школа, тим школама
отвори подрачун за посебне
намене код Управе за трезор
Министарства финансија за
средства за отпремнине
запослених у школама.

/

/

Да

/

1086

29.

Закључак
05 Број: 500-7339/2021 од
5. августа 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр.55/05, 71/05исправка,101/07,
65/08, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14
и 30/18 др. закон)

Влада даје сагласност да се
организује и спроведе
„Студија праћења ефеката
имунизације против Covid-19
обољења у Србији”

/

/

Не

30.

Закључак
05 број: 401-7405/2021 од
26. августа 2021. годин

Унапређивање софтверског
програма за припрему, дизајн
и обраду испитних материјала
који се користе за потребе
спровођења завршног испита
на крају основног образовања
и васпитања

/

/

Не

31.

Закључак
05 број: 401-7946/2021 од
02. септембра 2021.
године о сагласности да
Министарство просвете,
науке и технолошког
развоја у 2021. години, за
школску 2021/2022.
годину, део средстава која
су Законом о буџету
Републике Србије за 2021.
годину опредељена за
набавку наставних
средстава за ученике,
полазнике и установе,
определи школама за
откуп публикација које

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др
закон), а у вези са
чланом 74. Закона о
основном образовању
и васпитању
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/13,101/1,
27/18-др. закон и
10/19)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др
закон)

Влада даје сагласност за
реализацију откупа
публикација које доприносе
унапређивању образовања и
васпитања за ученике
основношколског узраста, на
српском језику и на језику
националних мањина и за
откуп додатних наставних
средстава за ученике са
сметњама у развоју и
инвалидитетом, ради
богаћења библиотечког фонда
школских библиотека
основних школа на територији
Републике Србије

/

/

Да

Неопходност спровођења
студије као научног
истраживања да би добијени
резултати дали одговоре на
кључна питања о дужини
имунског одговора, потребом
за трећом дозом вакцине и
заступљености особа без
имунског одговора на
вакцине, што би пружило
велики допринос изради
превентивних стратегија
Закључак је донет ради
спровођења завршног испита
за ученике осмог разреда
основношколског
образовања и васпитања

/
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32.

доприносе унапређивању
образовања и васпитања
за ученике
основношколског узраста,
на српском језику и на
језику националних
мањина и за откуп
додатних наставних
средстава за ученике са
сметњама у развоју и
инвалидитетом, ради
богаћења библиотечког
фонда школских
библиотека основних
школа на територији
републике србије, као и за
богаћење библиотечког
фонда библиотека за
ученике који основно
образовање и васпитање
остварују по посебном
програму основног
образовања и васпитања у
иностранству, на српском
језику, а који се изводи за
ученике српског порекла
Закључак
05 број: 401-9560/2021 од
21. октобра 2021. године о
сагласности да
министарство просвете,
науке и технолошког
развоја, за 2021/2022
годину, средства
предвиђена за реализацију
пројекта: подршка
примени икт у
предшколским установама
кроз коришћење
дидактичког средства
„пчелица”, определи за
набавку наведеног
дидактичког средства
одобреног у складу са
законом о уџбеницима

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др
закон)

Влада даје сагласност за
опремање предшколских
установа, односно набавку
дидактичког средства у
оквиру Пројекта " Подршка
примени ИКТ у
предшколским установама
кроз коришћење дидактичког
средства „пчелица“ (Бибот)"

/

/

Да

/
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33.

Закључак
05 Број: 660-11121/2021
од 2. децембра 2021.
Године о прихватању
извештаја националног
савета за научни и
технолошки развој о
стању у науци у 2020.
години, са предлозима и
сугестијама за наредну
годину

34.

Закључак
05 Број: 612-11205/2021
од 09. децембра 2021.
године о сагласности са
наставком реализације
пројекта“ Свет у Србији“
у школској
2021/2022.години

35.

Закључак
05 Број: 612-11377/2021
од 09. децембра 2021.
године

36.

Закључак
05 Број: 67-12489/2021-01
од 13. јануара 2022.
године

37.

Уредба о утврђивању
програма иновационе
делатности за 2021.
годину (АП)

Члан 16. тачка 7)
Закона о науци и
истраживањима
(„Службени гласник
РС“, бр. 49/19) и члан
43. став3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр.55/05,
71/05исправка,101/07,
65/08, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14
и 30/18 др. закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 74/12, 7/14
–УС, 44/14 и 30/18др.закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 74/12, 7/14
–УС, 44/14 и 30/18др.закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 –УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став 1 Закона
о иновационој
делатности
("Службени гласник
РС", бр. 110/05, 18/10

Влада прихвата извештај који
садржи анализу стања у науци
у Републици Србији у 2020.
години, као и предлоге и
сугестије за унапређење
положаја науке у наредној
години

/

/

Да

/

Влада даје сагласност за
додељивање стипендија за
студенте из држава чланица и
држава посматрача Покрета
несврстаних земаља за
школску 2021/2022. годину

/

/

Да

/

Влада даје сагласност да се
омогући упис стипендистима
у наредну годину студија који
у школској 2021/2022. нису
остварили одговарајући број
ЕСП бодова прописан
Пројектом „Свет у Србији“

/

/

Не

Акт је донет због хитности у
поступању с обзиром да је
пројекат од државног значаја

Влада даје сагласност за
додељивање стипендија за
припаднике српске
националне заједнице из
земаља у региону за школску
2021/2022. годину

/

/

Да

Предлог закључка је упућен
Влади на усвајање
28.12.2021. године

/

/

Да

Уредба није донета у 2021.
години јер је Закон о
инповационој делатности из
кога произилази Уредба
усвојен 23.12.2021. године

/
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38.

Одлука о оснивању
Образовно-научног
центра у Врању

39.

Одлука о оснивању
Образовно-научног
центра у Ваљеву

и 55/13) и члан 42.
став 1 Закона о Влади
(„Службени. гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 - УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14
и 30/18-др.закон)
Члан.4 и 13. Закона о
јавним службама
(„Службени гласник
РС“, бр. 42/91, 71/94,
79/05-др. закон и
83/14-др.закон) и
члана 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)
Члан.4 и 13. Закона о
јавним службама
(„Службени гласник
РС“, бр. 42/91, 71/94,
79/05-др. закон и
83/14-др.закон) и члан
43. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр.
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18др.закон)

Влада оснива Центар који се
бави проучавањем
биомедицине, хемије,
природних наука

/

/

Да

Одлука није донета услед
потребе за додатним
усаглашавањем са
заинтересованим странама

Влада оснива Центар који се
бави проучавањем
алтернативних извора
енергије

/

/

Да

Одлука није донета услед
потребе за додатним
усаглашавањем са
заинтересованим странама
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ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред.
бр.
1.

3.

Правилник о престанку важења
Правилника о ближим условима за
избор директора установа
образовања и васпитања

4.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о стандардима за
категоризацију објеката ученичког и
студнетског стандарда
Правилник о ресурсном центру

7.

II
Члан 38 став 11. Закона о средњем
образовању и васпитању ("Службени
гласник РС", бр. 55/13, 101/17, 27/18 –
др. закон, 6/20. 52/21 и 129/21)
Члан 38 став 11. Закона о средњем
образовању и васпитању ("Службени
гласник РС", бр. 55/13, 101/17, 27/18 –
др. закон, 6/20. 52/21 и 129/21)
Члан 15. став 1. Закона о државној
управи („Службени гласник РС”, бр.
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др.
закон и 47/18), а у вези са чл. 122. и
199. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др.
закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
Члан 26. став 10. Закона о ученичком
и студентском стандарду („Службени
гласник РС“, бр. 18/10, 55/13, 27/18 –
др. закон и 10/19)
Члан 54. став 4. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20)

III
/

По плану
(Да/Не)

Образложење

IV
21/21
31. март

V
Да

VI
/

/

46/21
07. мај

Да

/

/

52/21
24. мај

Не

80/21
13. август

Да

Усклађивање са Законом о
основама система
образовања и васпитања, који
не прописује овлашћење
министра да донесе
подзаконски акт о ближим
условима за избор директора
установе
/

/

80/21
13. август

Да

Члан 18. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени
гласник РС”, бр. 18/10, 101/17, 113/17др.закон и 10/19)

/

80/21
13. август

Да

Члан 87. став 3. и члан 90. став 9.
Закона о основном образовању и
васпитању („Службени гласник РС”,
бр. 55/13, 101/17, 27/18-др.закон и
10/19)

/

85/21
31. август

Не

I
Правилник о упису ученика у средњу
школу
Правилник о изменама и допунама
Правилника о упису ученика у
средњу школу

6.

Број „Службеног
гласника РС”,
датум

Правни основ

2.

5.

Референтни
документ/НПАА

Назив акта

Правилник о ближим условима за
остваривање различитих облика и
програма васпитно-образовног рада,
других облика рада и услуга које
остварује предшколска установа
Правилник о изменама и допунама
Правилника о садржају и начину
вођења евиденције и издавању
јавних исправа у основној школи

Правилник је планиран под
називом „Правилник о
ближим условима за стицање
статуса ресурс центра,
организовање рада и
престанак важења статуса“
/

Правилник је донет због
потребе за усклађивањем са
изменама и допунама Закона
о основама система
образовања и васпитања
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8.

Правилник о посебном програму
образовања и васпитања

Члан 105. став 5. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

85/21
31. август

Не

9.

Правилник о мерилима за
утврђивање економске цене
програма васпитања и образовања у
предшколским установама
Правилник о сталном стручном
усавршавању и напредовању у звања
наставника, васпитача и стручних
сарадника

Члан 189. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20)
Члан 151. став 7. Закона о основама
система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19,
6/20 и 129/21)

/

87/21
10. септембар

Да

/

109/21
19. новембар

Не

Правилник о ближим условима у
погледу у погледу програма, кадра,
простора, опреме и наставних
средстава за стицање статуса ЈПОА
Правилник о категоризацији и
рангирању научних часописа (АП)

Члан 39. став 4. Закона о Националном
оквиру квалификација РС (''Службени
гласник РС, број 27/18 и 6/20)

/

130/21
29. децембар

Да

Потреба планирања стручног
усавршавања запослених на
пословима образовања и
васпитања, које установа
планира у складу са
потребама и приоритетима
образовања и васпитања и
приоритетним областима
које утврђује министар
/

Члан 30. став 1. тачка 6) Закона о
науци и истраживањима („Службени
гласник РС”, број 49/19)
Члан 30. став 1. тачка 5) Закона о
науци и истраживањима („Службени
гласник РС”, број 49/19)
Члан 100. став 9. Закона о високом
образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17,
73/18, 27/18 – др.закон, 67/2019, 6/20
– др.закони, 11/21 и 67/2021 др.закон)

/

159/21
30. децембар

Да

/

/

159/21
30. децембар

Да

/

/

59/21
11. јун

Не

Акт је донет услед потребе да
се ближе уреди начин и
поступак спровођења уписа у
прву годину студијских
програма основних и
интегрисаних студија на
високошколским установама
чији је оснивач Република
Србија за школску 2021/2022.
годину

10.

11.

12.

13.

Правилник о стицању
истраживачких и научних звања

14.

Стручно упутство за спровођење
уписа у прву годину студијских
програма основних и интегрисаних
студија на високошколским
установама чији је оснивач
Република Србија за школску
2021/2022. годину

Потреба уређивања посебног
програма образовања и
васпитања, упутства о
организацији и раду
установе, и одређивању
школа које настављају са
радом у случају непосредне
ратне опасности, ратног
стања, ванредног стања или
других ванредних околности
/
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Правилник о степену и врсти
образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у
стручној школи која остварује
наставни план и програм образовања
и васпитања за стручне предмете за
образовне профиле новинар
сарадник, сарадник у музичкој
уметности и сарадник у драмској
уметности
Правилник о изменама и допунама
Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у
гимназији
Правилник о изменама и допунама
Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у
гимназији
Правилник о измени и допуни
Правилника о степену и врсти
образовања наставника из
општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у
стручним школама
Правилник о допуни Правилника о
степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Хемија,
неметали и графичарство
Правилник о изменама и допунама
Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада
Машинство и обрада метала
Правилник о допунама Правилника о
степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Саобраћај
Правилник о изменама и допунама
Правилника о степену и врсти

Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 1/21
02. фебруар

Да

/

Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 1/21
02. фебруар

Да

/

Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 1/21
02. фебруар

Да

/

Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 1/21
02. фебруар

Да

/

Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 1/21
02. фебруар

Да

/

Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 1/21
02. фебруар

Да

/

Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 1/21
02. фебруар

Да

/

Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања

/

„Просветни
гласник“ 1/21

Да

/
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада
Трговина, угоститељство и туризам
Правилник о допуни Правилника о
степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада
Електротехника
Правилник о допуни Правилника о
степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Економија,
право и администрација
Правилник о допуни Правилника о
степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада
Пољопривреда, производња и
прерада хране
Правилник о допуни Правилника о
ближим условима у погледу
простора, опреме и наставних
средстава за остваривање наставних
планова и програма образовања и
васпитања за стручне предмете за
образовне профиле у трог. и
четворогод. трајању у стручним
школама у подручју рада Хемија,
неметали и графичарство
Правилник о ближим условима у
погледу простора, опреме и
наставних средстава за остваривање
наставних планова и програма
образовања и васпитања за стручне
предмете за образовне профиле
новинар сарадник, сарадник у
музичкој уметности и сарадник у
драмској уметности у стручној
школи
Правилник о допуни Правилника о
плану и програму наставе и учења

(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

02. фебруар

Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 1/21
02. фебруар

Да

/

Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 1/21
02. фебруар

Да

/

Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 1/21
02. фебруар

Да

/

Члан 92. став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 1/21
02. фебруар

Да

/

Члан 92. став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 1/21
02. фебруар.

Да

/

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања

/

„Просветни
гласник“ 1/21

Да

/
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29.

30.

31.

општеобразовних предмета средњег
стручног образовања у подручју рада
Хемија, неметали и графичарство
Правилник о допуни Правилника о
плану и програму наставе и учења
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада Хемија,
неметали и графичарство
Правилник о допуни Правилника о
наставном плану и програму за
стицање образовања у трог. и
четворогод. Трајању у стручној
школи за подручје рада Здравство и
социјална заштита
Правилник о наставном плану и
програму средњег образовања и
васпитања за образовни профил
новинар сарадник

32.

Правилник о наставном плану и
програму средњег образовања и
васпитања за образовни профил
сарадник у драмској уметности

33.

Правилник о наставном плану и
програму средњег образовања и
васпитања за образовни профил
сарадник у музичкој уметности

34.

Правилник о допуни Правилника о
степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада
Електротехника
Правилник о изменама и допуни
Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада
Култура, уметност и јавно
информисање

35.

(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

02. фебруар

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 1/21
02. фебруар

Да

/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 1/21
02. фебруар

Да

/

Члан 24. став 3. и члан 79. став 3.
Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 ─ аутентично тумачење, 68/15 и
62/16 - УС)
Члан 24. став 3. и члан 79. став 3.
Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 ─ аутентично тумачење, 68/15 и
62/16 - УС)
Члан 24. став 3. и члан 79. став 3.
Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 ─ аутентично тумачење, 68/15 и
62/16 - УС)
Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник”, 1/21
02. фебруар

Не

Потреба да се донесе
наставни план и програм за
образовни профил

/

„Просветни
гласник”, 1/21
02. фебруар

Не

Потреба да се донесе
наставни план и програм за
образовни профил

/

„Просветни
гласник”, 1/21
02. фебруар

Не

Потреба да се донесе
наставни план и програм за
образовни профил

/

„Просветни
гласник“ 2/21
24. март

Да

/

Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 2/21
24. март

Да

/
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Правилник о допунама Правилника о
степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Личне
услуге
Правилник о допунама Правилника о
плану и програму наставе и учења за
гимназију
Правилник о допунама Правилника о
наставном плану и програму
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада
Машинство и обрада метала
Правилник о измени и допунама
Правилника о наставном плану и
програму стручних предмета
средњег стручног образовања у
подручју рада Електротехника
Правилник о допуни Правилника о
наставном плану и програму
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада
Саобраћај
Правилник о допуни Правилника о
плану и програму наставе и учења
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада
Геодезија и грађевинарство
Правилник о допунама Правилника о
плану и програму наставе и учења
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада
Пољопривреда, производња и
прерада хране
Правилник о допуни Правилника о
степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у
основној школи
Правилник о допунама правилника о
степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-

Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 2/21
24. март

Да

/

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 3/21
13. април

Да

/

/

„Просветни
гласник“ 3/21
13. април

Да

/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 3/21
13. април

Да

/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 3/21
13. април

Да

/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 3/21
13. април

Да

/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 3/21
13. април

Да

/

Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 3/21
13. април

Да

Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања

/

„Просветни
гласник“ 3/21
13. април

Да

Правилник је планиран под
називом „Правилник о
изменама и допунама
Правилника о степену и
врсти образовања наставника
и стручних сарадника“
Правилник је планиран под
називом „Правилник о
изменама и допунама
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васпитни рад из изборних предмета
у основној школи

(„Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

45.

Правилник о измени и допуни
Правилника о календару образовноваспитног рада основнe школe за
школску 2020/2021. годину

/

„Просветни
гласник“ 3/21
13. април

Не

46.

Правилник о стандардима
компетенција за професију стручног
сарадника у предшколској установи
и његовог професионалног развоја

/

„Просветни
гласник“ 3/21
13. април

Не

Потреба увођења стандарда
компетенција ради
унапређивања васпитнообразовног рада у
предшколским установама

47.

Правилник о измени и допунама
правилника о програму завршног
испита у основном образовању и
васпитању
Правилник о изменама Правилника о
календару образовно-васпитног рада
средњих школа за школску
2020/2021. годину
Правилник о допуни Правилника о
степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у
основној школи

Члан 28. став 5. тачка 1) и став 6.
Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др.
закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
Члан 49. став 10, а у вези са чланом
10. тачка 4) и чланом 138. став 2.
Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.
закони, 10/19 и 6/20)
Члан 78. став 5. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
Члан 28. став 6. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 3/21
13. априла

Не

/

„Просветни
гласник” 3/21
13. април

Не

/

„Просветни
гласник“ 4/21
24. мај

Да

Члан 28. став 6. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18-др.закон, 12/19 и 6/20)
Члан 28. став 6. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 5/21
29. јун

Да

Потреба уређивања програма
завршног испита за
полазнике у оквиру основног
образовања одраслих
Измене су донете због
епидемиолошке ситуације,
ради заштите здравља
ученика и запослених
Правилник је планиран под
називом „Правилник о
изменама и допунама
Правилника о степену и
врсти образовања наставника
и стручних сарадника“
/

/

„Просветни
гласник” 5/21
29. јун

Да

/

/

„Просветни
гласник“ 5/21
29. јун

Не

Потреба увођења новог
програма предмета
„Дигитални свет“

/

„Просветни
гласник“ 5/21
29. јун

Не

Потреба иновирања, односно
замене старог програма
предмета „Техника и
технологија“

48.

49.

50.

Правилник о календару образовноваспитног рада основних школа за
школску 2021/2022. годину

51.

Правилник о календару образовноваспитног рада средњих школа за
школску 2021/2022. годину

52.

Правилник о допуни правилника о
програму наставе и учења за други
разред основног образовања и
васпитања
Правилник о изменама Правилника о
програму наставе и учења за седми
разред основног образовања и
васпитања

53.

Правилника о степену и
врсти образовања наставника
и стручних сарадника“
Потреба да се календар
образовно-васпитног рада
основне школе усклади са
епидемиолошком ситуацијом
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54.

Правилник о изменама Правилника о
програму наставе и учења за осми
разред основног образовања и
васпитања

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

55.

Правилник о допуни Правилника о
плану и програму наставе и учења
гимназије за ученике са посебним
способностима за рачунарство и
информатику
Правилник о измени и допуни
Правилника о плану и програму
наставе и учења гимназије за
ученике са посебним способностима
за физику
Правилник о допуни Правилника о
плану и програму наставе и учења
гимназије за ученике са посебним
способностима за географију и
историју
Правилник о допуни Правилника о
плану и програму наставе и учења
гимназије за ученике са посебним
способностима за биологију и хемију
Правилник о допуни Правилника о
плану и програму наставе и учења
гимназије за ученике са посебним
способностима за сценске и
аудиовизуелне уметности
Правилник о допуни Правилника о
плану и програму наставе и учења
гимназије за ученике са посебним
способностима за математику
Правилник о допуни Правилника о
плану и програму наставе и учења
гимназије за ученике са посебним
способностима за филолошке науке
Правилник о програму свих облика
рада стручног сарадника у
предшколској установи

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Правилник о допуни Правилника о
плану и програму наставе и учења

„Просветни
гласник“ 5/21
29. јун

Не

/

„Просветни
гласник“ 6/21
04. август

Да

Потреба иновирања, односно
замене старог програма
предмета „Техника и
технологија“ и
„Информатика и
рачунарство“
/

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 6/21
04. август

Да

/

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 6/21
04. август

Да

/

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 6/21
04. август

Да

/

/

„Просветни
гласник“ 6/21
04. август

Да

/

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
Члан 138. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20)
Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања

/

„Просветни
гласник“ 6/21
04. август

Да

/

/

„Просветни
гласник“ 6/21
04. август

Да

/

/

„Просветни
гласник“ 6/21
04. август

Да

/

/

„Просветни
гласник” 6/21

Не

Потреба да се изврши допуна
наставног плана и програма
за образовни профил
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64.

65.

66.

67.

гимназије за ученике са посебним
способностима за спорт
Правилник о допуни Правилника о
плану и програму наставе и учења за
гимназију
Правилник о изменама Правилника о
наставном плану и програму
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада
Електротехника
Правилник о допунама Правилника о
плану и програму наставе и учења
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада
Електротехника
Правилник о допунама Правилника о
плану и програму наставе и учења
општеобразовних предмета средњег
стручног образовања у подручју рада
Електротехника
Правилник о допуни Правилника
о програму наставе и учења за
четврти разред основног образовања
и васпитања

(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

04. август
/

„Просветни
гласник“ 7/21
26. август

Да

/

/

„Просветни
гласник“ 7/21
26. август

Да

/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 7/21
26. август.

Да

/

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 7/21
26. август

Да

/

„Просветни
гласник“ 7/21
26. август

Не

69.

Правилник о допунама правилника о
плану уџбеника

Члан 16. ст. 4. и 6. Закона о
уџбеницима („Службени гласник РС”,
број 27/18)

/

„Просветни
гласник“ 7/21
26. август

Не

70.

Правилник о изменама Правилника о
наставном плану и програму
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада
Саобраћај
Правилник о допунама Правилника о
плану и програму наставе и учења
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада
Саобраћај

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 8/21
27. август

Да

Прописивање програма
изборног предмета Немачки
језик са елементима
националне културе ради
обезбеђивања једнаке
доступности образовања
националних мањина
Уџбеници за предмет
Дигитални свет за други,
трећи и четврти разред
основног образовања и
васпитања, ради усклађивања
са планом наставе и учења
/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 8/21
27. август

Да

/

68.

71.

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
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72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Правилник о допунама Правилника о
плану и програму наставе и учења
општеобразовних предмета средњег
стручног образовања у подручју рада
Саобраћај
Правилник о допунама Правилника о
плану и програму наставе и учења
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада Хемија,
неметали и графичарство
Правилник о допунама Правилника о
плану и програму наставе и учења
општеобразовних предмета средњег
стручног образовања у подручју рада
Хемија, неметали и графичарство
Правилник о допуни Правилника о
плану и програму наставе и учења
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада
Текстилство и кожарство
Правилник о допуни Правилника о
плану и програму наставе и учења
општеобразовних предмета средњег
стручног образовања у подручју рада
Текстилство и кожарство
Правилник о измени Правилника о
плану и програму наставе и учења
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада
Пољопривреда, производња и
прерада хране
Правилник о изменама Правилника о
наставном плану и програму
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада
Шумарство и обрада дрвета
Правилник о допуни Правилника о
плану и програму наставе и учења
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада осталоличне услуге
Правилник о допуни Правилника о
плану и програму наставе и учења
општеобразовних предмета средњег

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 8/21
27. август

Да

/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 9/21
30. август

Да

/

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 9/21
30. август

Да

/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 10/21
31. август

Да

/

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 10/21
31. август

Да

/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 10/21
31. август

Да

/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 10/21
31. август

Да

/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 11/21
01. септембар

Да

/

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 11/21
01. септембар

Да

/

1100

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

стручног образовања у подручју рада
остало-личне услуге
Правилник о допуни Правилника о
плану и програму наставе и учења
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада
Геодезија и грађевинарство
Правилник о допуни Правилника о
плану и програму наставе и учења
општеобразовних предмета средњег
стручног образовања у подручју рада
Геодезија и грађевинарство
Правилник о изменама Правилника о
наставном плану и програму
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада
Машинство и обрада метала
Правилник о допунама Правилника о
плану и програму наставе и учења
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада
Машинство и обрада метала
Правилник о допунама Правилника о
плану и програму наставе и учења
општеобразовних предмета средњег
стручног образовања у подручју рада
Машинство и обрада метала
Правилник о допунама Правилника о
плану и програму наставе и учења
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада
Трговина, угоститељство и туризам
Правилник о допунама Правилника о
плану и програму наставе и учења
општеобразовних предмета средњег
стручног образовања у подручју рада
Трговина, угоститељство и туризам
Правилник о плану и програму
наставе и учења стручних предмета
средњег стручног образовања у
подручју рада Хидрометеорологија
Правилник о плану и програму
наставе и учења општеобразовних
предмета средњег стручног

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 11/21
01. септембар

Да

/

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 11/21
01. септембар

Да

/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 12/21
02. септембар

Да

/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 12/21
02. септембар

Да

/

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 12/21
02. септембар

Да

/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 13/21
02. септембар

Да

/

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 13/21
02. септембар

Да

/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 14/21
03. септембар

Да

/

/

„Просветни
гласник“ 14/21
03. септембар

Да

/
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90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

образовања у подручју рада
Хидрометеорологија
Правилник о плану и програму
наставе и учења општеобразовних
предмета средњег стручног
образовања у подручју рада
Геологија, рударство и металургија
Правилник о плану и програму
наставе и учења стручних предмета
средњег стручног образовања у
подручју рада Геологија, рударство и
металургија
Правилник о изменама и допунама
Правилника о плану и програму
наставе и учења за класичну
католичку гимназију
Правилник о плану и програму
наставе и учења општеобразовних
предмета средњег стручног
образовања за образовни профил
сарадник у дигиталним медијима
Правилник о плану и програму
наставе и учења стручних предмета
средњег стручног образовања за
образовни профил сарадник у
дигиталним медијима
Правилник о изменама Правилника о
наставном плану и програму
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада
Пољопривреда, производња и
прерада хране
Правилник о изменама Правилника о
наставном плану и програму
стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада
Пољопривреда, производња и
прерада хране
Правилник о измени Правилника о
наставном плану и програму средњег
образовања и васпитања за
образовни профил новинар сарадник
Правилник о измени Правилника о
наставном плану и програму средњег
образовања и васпитања за

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 15/21
03. септембар

Да

/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 15/21
03. септембар

Да

/

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 16/21
06. септембар

Да

/

/

„Просветни
гласник“ 16/21
06. септембар

Да

/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 16/21
06. септембар

Да

/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 16/21
06. септембар

Да

/

Члан 67. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 16/21
06. септембар

Да

/

Члан 67. ст. 1. и 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
Члан 67. ст. 1. и 3. Закона о основама
система образовања и васпитања

/

„Просветни
гласник“ 17/21
05. новембар

Да

/

/

„Просветни
гласник“ 17/21
05. новембар

Да

/

1102

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

образовни профил сарадник у
музичкој уметности
Правилник о измени Правилника о
наставном плану и програму средњег
образовања и васпитања за
образовни профил сарадник у
драмској уметности
Правилник о изменама и допунама
Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и
сарадника у настави у стручним
школама за ученике лако ментално
ометене у развоју
Правилник о допуни Правилника о
степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у
основној школи

(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
Члан 67. ст. 1. и 3. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

Правилник о допунама Правилника о
плану наставе и учења за пети и
шести разред основног образовања и
васпитања и програму наставе и
учења за пети и шести разред
основног образовања и васпитања
Правилник о изменама Правилника о
календару образовно-васпитног рада
средњих школа за школску
2020/2021. годину
Правилник о изменама Правилника о
календару образовно-васпитног рада
основне школе за школску
2021/2022. годину
Правилник о допуни Правилника о
програму наставе и учења за седми
разред основног образовања и
васпитања

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

Правилник о допуни Правилника о
програму наставе и учења за осми
разред основног образовања и
васпитања

/

„Просветни
гласник“ 17/21
05. новембар

Да

/

Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“,бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 17/21
05. новембар

Да

/

Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 17/21
05. новембра

Да

/

„Просветни
гласник“ 17/21
05. новембар

Да

Правилник је планиран под
називом „Правилник о
изменама и допунама
Правилника о степену и
врсти образовања наставника
и стручних сарадника“
Потреба иновирања, односно
замене старог програма

Члан 28. став 6. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
Члан 28. став 6. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18-др.закон, 12/19 и 6/20)
Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник” 17/21
05. новембар

Не

/

„Просветни
гласник” 17/21
05. новембар

Не

/

„Просветни
гласник“ 17/21
05. новембар

Не

Члан 67. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 17/21
05. новембар

Не

Измене су донете због
епидемиолошке ситуације,
ради заштите здравља
ученика и запослених
Потреба да се календар
образовно-васпитног рада
основне школе усклади са
епидемиолошком ситуацијом
Потреба дефинисања Оквира
слободних наставних
активности ради
квалитетнијег образовања и
васпитања и усклађивања са
одредбама Законом о
основама система
образовања и васпитања
Потреба дефинисања Оквира
слободних наставних
активности ради
квалитетнијег образовања и
1103

107.

Правилник o допуни Правилника о
степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у
основној школи

Члан 141. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)

/

„Просветни
гласник“ 18/21
29. децембар

/

108.

Директива о безбедности ИКТ
система

/

Број: 030-0304/2021-19

Не

109.

/

Број: 119-01523/55/2020-03

Не

110.

Акт о процени утицаја обраде на
заштиту података о личности на
порталу „Моја средња школа“
Правилник о ближим условима за
остваривање програма образовноваспитног рада двојезично на језику
и писму националне мањине и на
српском језику

Члан 8. став 1. Закона о
информационој безбедности
(„Службени гласник РС”, број 6/16,
94/17 и 77/19)
Члан 54. став 1.Закона о заштити
података о личности („Службени
гласник РС”, број 87/18)
Члан 12. Закона о основном
образовању и васпитању („Службени
гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 др. закон, 10/19 и 129/21

/

/

Да

111.

Правилник о оцењивању ученика у
средњем образовању и васпитању

Члан 75. став 5. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр 88/17 и
27/18-др. закон, 10/19 и 6/20)

/

/

Да

112.

Правилник о ближим условима за
спровођење државног испитивања

Члан 76. Закона о основном
образовању и васпитању („Службени
гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 др. закон, 10/19 и 129/21

/

/

Да

113.

Правилник о условима и поступку
напредовања ученика

Члан 67. став 4. Закона о основном
образовању и васпитању („Службени
гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 др. закон, 10/19 и 129/21)

/

/

Да

васпитања и усклађивања са
одредбама Законом о
основама система
образовања и васпитања
Правилник је планиран под
називом „Правилник о
изменама и допунама
Правилника о степену и
врсти образовања наставника
и стручних сарадника“
Акт је донет у складу са
одредбама Закона о
информационој безбедности
Акт је донет ради
функционисања портала
„Моја средња школа“
Правилник није донет због
потребе за додатним
усклађивањем са изменама и
допунама Закона о основама
система образовања и
васпитања
Правилник није донет из
разлога што је одредба о
броју оцена, која је олакшала
оцењивање у време
пандемије Covid-19 и даље на
снази и може да се
примењује у случају да
услови не дозволе да ученик
добије најмањи прописани
број оцена за извођење
закључне оцене
Правилник није донет због
потребе за додатним
усклађивањем са изменама и
допунама Закона о основама
система образовања и
васпитања
Правилник није донет због
потребе за додатним
усклађивањем са изменама и
допунама Закона о основама
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114.

Правилник о ближим условима за
остваривање програма образовноваспитног рада на страном језику,
односно двојезично

Члан 12. Закона о основном
образовању и васпитању („Службени
гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 др. закон, 10/19 и 129/21)

/

/

Да

115.

Правилник о врстама диплома,
односно награда и ближим условима
за њихово додељивање

Члан 66. Закона о основном
образовању и васпитању („Службени
гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 др. закон, 10/19 и 129/21)

/

/

Да

116.

Правилник о ближим условима у
поступку доделе јединственог
образовног броја

Члан 24. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.
закон, 10/19 и 6/20)

/

/

Да

117.

Правилник о Јединственом
информационом систему просвете

Члан 24. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.
закон, 10/19 и 6/20)

/

/

Да

118.

Правилник о реализацији програма
иновационе делатности у 2021.
години (АП)

Члан 27. став 2. Закона о иновационој
делатности ("Сл. гласник РС", бр.
110/05, 18/10 и 55/13)

/

/

Да

119.

Правилник о полагању испита за
лиценцу секретара установе
образовања и васпитања

Члан 132. став 9. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/18-др.закон, 10/2019 и 6/2020)

/

/

Да

система образовања и
васпитања
Правилник није донет због
потребе за додатним
усклађивањем са изменама и
допунама Закона о основама
система образовања и
васпитања
Правилник није донет због
потребе за додатним
усклађивањем са изменама и
допунама Закона о основама
система образовања и
васпитања
Доношење правилника је
одложено јер је неопходно
претходно спровести
усаглашавање са Законом о
основама система
образовања и васпитања
Доношење правилника је
одложено јер је неопходно
претходно спровести
усаглашавање са Законом о
основама система
образовања и васпитања
Правилник није донет у 2021.
години јер је Закон о
инповационој делатности из
кога произилази Правилник
усвојен 23.12.2021. године
Правилник није донет с
обзиром да су Стратегијом
развоја образовања и
васпитања у Републици
Србији до 2030. године и
Законом о изменама и
допунама Закона о основама
система образовања и
васпитања прописани
стандарди компетенција за
секретара установе, што
директно утиче на саджину
испита за лиценцу коју
полажу секретари установа,
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120.

Правилник о стандардима
самовредновања и спољашње
провере квалитета ЈПОА

Члан 23. став 1. тачка 5) Закона о
Националном оквиру квалификација
РС (''Службени гласник РС, бр. 27/18
и 6/20)

/

/

Да

121.

Правилник о дозволи за рад
наставника, васпитача и стручних
сарадника

Члан 145. став 12. Закона о основама
система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/18-др.закон, 10/2019 и 6/2020)

/

/

Да

122.

Правилник о ближим условима за
утврђивање листе лица обучених за
превенцију и интервенцију у случају
насиља, злостављања и
занемаривања, дискриминације и
других облика ризичног понашања и
листе школа које су својим
активностима постале примери
добре праксе у спровођењу програма
заштите од насиља злостављања и
занемаривања, програма спречавања
дискриминације и програма
превенције других облика ризичног
понашања
Правилник о институционалном
финансирању института

Члан 41. став 5. Закона о основном
образовању и васпитању („Службени
гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 др. закон, 10/19 и 129/21)

/

/

Да

Члан 117. став 2. Закона о науци и
истраживњима („Службени гласник
РС”, бр.49/2019)

/

/

Да

Правилник о ближим условима за
обављање делатности у погледу

Члан 26. став 8. Закона о ученичком и
студентском стандарду („Службени

/

/

Да

123.

124.

било је неопходно да се
застане са доношењем
наведеног правилника док се
не донесу одговарајући
стандарди компетенција
Доношење Правилника је
одложено за 2022. годину
услед потребе за додатним
консултацијама са Саветом
за НОКС
Правилник није донет услед
потребе за додатним
консултацијама у вези са
саставом комисије пред
којом се полаже испит и
другим питањима.
Правилник није донет због
потребе за додатним
усклађивањем са изменама и
допунама Закона о основама
система образовања и
васпитања

Доношење Правилника је
одложено услед померања
рока примене коефицијената
плата предвиђених Законом о
систему плата запослених у
јавном сектору, а
финансирање се врши у
складу са Уредбом о
нормативима и стандардима
расподеле средстава
акредитованим
научноистраживачким
организацијама
Правилник није донет из
разлога што је , као
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125.

израде норматива и структуре
запослених у установама ученичког
и студентског стандарда
Правилник о ближим условима о
начину остваривања програма
васпитно-образовног рада у
одговарајућим здравственим
установама

гласник РС”, број 18/10, 55/13, 27/18 –
др.закон и 10/19)
Члан 20. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени
гласник РС”, бр. 18/10, 101/17, 113/17др. закон, 10/19 и 129/21)

/

Да

/

последица пандемије
изазване вирусом Covid-19,
дошло до измене приоритета
Правилник није донет због
потребе додатних
консултација са
представницима установа

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

Назив

Резултат
шифра извора
финансирања

I
Уређење, надзор и развој
образовно-васпитног и
научноистраживачког система

1.ПК.1

Инспекцијски надзор над радом
установа образовања и завода

1.ПК.2

Стручно-педагошки надзор над
радом установа и завода

II
Спроведене активности везане
за уређење образовноваспитног и
научноистраживачког система,
спроведени инспекцијски и
стручно-педагошких надзори,
као и развојне обуке
наставника, стручних
сарадника и родитеља
Повећан проценат извршених
инспекцијских надзора у
установама доуниверзитетског
и високог образовања и
ученичког и студентског
стандарда и унапређена
законитост рада образовно
васпитних установа и других
надзираних субјеката
Извршено 844 поступања
просветних саветника у
установама за вршење
појединачног и посебног
надзора, при чему је нагласак
био на пружању стручне

Износ
остварења/
извршења

III

Референтни
документ

По
плану
(Да/Не)

Образложење

IV
/

V
Да

VI
/

01

223.302.125,35
РСД

56

94.644.203,36
РСД

15

12.900.000,00
РСД

01

55.883.096,00
РСД

/

Да

/

01

33.000.000,00
РСД

/

Да

/
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1.ПК.3

Промоција дуалног образовања и
васпитања

1.ПК.4

Обезбеђивање квалитета и
развоја дуалног модела
образовања и вапитања у Србији
Развој и унапређивање оквира
квалификација Републике Србије

1.ПК.5

1.ПК.6

Повећање доступности
образовања и васпитања,
превенција осипања и
дискриминације

подршке установама за рад у
отежаним епидемиолошким
условбима.
Изабрана су 372 саветникаспољна сарадника који су
остварили око 1.500 активности
у школама
Повећан број школа, дуалних
образовних профила, студената
и компанија укључених у
дуално образовање.
Повећан број модернизованих и
нових дуалних образовних
профила у складу са потребама
тржишта рада.
Израђена национална база за
потребе дуалних образовних
профила
Израђена Методологија за
развој дуалних образовних
профила.
Унапређени систем
квалификација у Републици
Србији

Повећан обухват ученика
ромске националности на 85%
Повећана стопа завршавања
основне школе за ученике
ромске националности на 64%
Смањена стопа превременог
напуштања образовног система
– за 0,44%
Повећан обухват ученика
миграната/тражилаца азила на
87%
968 учесника из 135 школа
унапредило знања и вештине за

01

10.000.000,00
РСД

/

Да

/

01

4.666.460,00
РСД

/

Да

/

/

Да

/

Да

01

/

01

15.500.000,00
РСД

56

13.712.300,00
РСД

Услед неповољне
епидемиолошке
ситуације средства
планирана за
одржавања
конференција,
семинара, радионица
као и трошкове
путовања у
иностранство нису
реализована
/
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1.ПК.7

Јачање компептенција саветникаспољних сарадника у области
инклузије и подршке образовању
на језицима националних мањина

1.ПК.8

Унапређивање компетенција
педагошких асистената

1.ПК.9

Унапређивање компетенција
запослених у образовању за
креирање безбедног, ненасилног
школског окружења

1.ПК.10

Подршка пројектима од значаја
за образовање

примену модела раног
препознавања и планирање и
спровођење мера на превенцији
осипања ученика из образовног
система и пружања подршке
ученицима у ризику од осипања
60 наставника и 12 основних
школа за образовање ученика
са сметњама у развоју и
инвалидитетом унапредило
квалитет образовања кроз
пројекат који је реализовала
ОШ „Др Драган Херцог“
Креирана акредитована обука
за 60 (планирано 30) саветника
- спољних сарадника у области
инклузије и подршке
образовању на језицима
националних мањина
Креирана јединствена
акредитована обука за стручно
усавршавање педагошких
асистената за децу и ученике
ромске националности и обука
за педагошке асистенте за децу
и ученике са сметњама у
развоју и инвалидитетом
Креиране три акредитоване
онлајн обуке у области
обезбеђивања ненасилног
школског окружења, и за
јачање компетенција саветника
који раде на телефонској СОС
линији
300 запослених у образовању
унапредило знања и вештине за
рад у области превенције
дискриминације у систему
образовања и васпитања
Унапређене компетенције
запослених за рад на
превенцији трговине децом и
младима у систему образовања
Додељене дотације невладиним
и другим непрофитним

01

1.000.000,00
РСД

/

Да

/

01

2.500.000,00
РСД

/

Да

/

01

5.800.000,00
РСД

/

Да

/

01

10.000.000,00
РСД

/

Да

/
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1.ПК.11

Изградња образовноистраживачког центра у Белој
Цркви

1.ПК.12

Подршка интеграцији у европски
образовни простор

1.ПК.13

ИПА 2014
Сектор подршке запошљавању
младих и активној инклузији

1.ПК.14

ИПА 2014
Сектор целоживотног учења

1.ПК.15

ИПА 2015 Завршни испити у
средњим школама

1.ПК.16

ИПА 2016 Премошћавање
дигиталног јаза у Србији за
најугроженију децу

организацијама од значаја за
образовање за реализацију 37
програма
Израђено Идејно решење

Потписан Споразум између
Републике Србије и Европске
уније о учешћу Републике
Србије у програму Еразмус+ –
програму Европске уније за
образовање, обуке, младе и
спорт
Спречавање осипања ученика
Ромске популације из средње
школе кроз додела стипендија
за ученике ромске
националности
Васпитачи оспособљени за
реализацију нових основа
програма и развијање
интегрисаног система
Националног оквира
квалификација за целоживотно
учење
Развијен концепт и извршене
остале припремне активности
за друго пилотирање државне
матуре (пилотирање је
планирано у 2022. години), те
измене закона ради
заокруживања правне основе за
њено увођење
Набављено је 310 лаптопова у
вредности од око 140.000 евра
за потребе педагошких
асистената запослених у
школама и предшколским
установама, као и 1.890 таблета
у вредности од око 275.000 евра

01

238.194,74
РСД

/

Да

01

55.600.000,00
РСД

/

Да

Услед измене планског
документа пројекта која
је у надлежности
локалне самоуправе
пројекат није
реализован
предвиђеном
динамиком
/

56

37.100.000,00
РСД

/

Да

/

15

12.900.000,00
РСД
43.831.903,36
РСД

/

Да

/

56

/

/

/

Да

Вођење пројекта са
административног и
финансијског аспекта је
преузела Делегација
Европске уније

/

/

/

Да

Вођење пројекта са
административног и
финансијског аспекта је
преузела Делегација
Европске уније
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1.ПК.17

1.ПК.18

ИПА 20 Побољшан једнак
приступ и завршетак
предуниверзитетског образовања
за децу којима је потребна
додатна подршка у образовању
Развој регионалних образовних
политика

1.ПК.19

Реализација међународних
истраживања у образовању
ПИСА 2021, ТИМСС 2023 и
ИЦЦС 2022

2

Реализација делатности високог
образовања

2.ПК.1

Подршка раду Универзитета у
Београду

за потребе школа са великим
бројем социјално угрожене
деце, а који су намењени
коришћењу у настави и да деца
могу да их изнајме и понесу
кући
Извршене припремне
активности у циљу ангажовања
адекватних људских ресурса и
успостављања управљачке
структуре пројекта
Одобрен међународни пројекат
„Побољшање квалитета у
образовању и оспособљавању у
Југоисточној Европи“
Одржано 15 регионалних
скупова посвећених развоју
регионалних мера за
унапређивање образовања
Реализована су истраживања
ПИРЛС 2021, узорак су чинили
ученици четвртог разреда из
169 основних школа, односно
4.063 ученика
ПИСА 2022, узорак су чинили
петнаестогодишњаци из 41
школе (40 средњих школа и 1
основна школа), односно 1.979
ученика
Реализоване су почетне и
припремне активности за
међународна истраживања:
ICCS 2022, TIMSS 2023, ICILS
2023 и TALIS 2024
Повећан број новоуписаних
студената на прву годину
студија
Повећана ефикасност
студирања
Повећан број новоуписаних
студената на прву годину
студија
Повећана ефикасност
студирања

01

3.480.000,00
РСД

/

Да

Вођење пројекта са
административног и
финансијског аспекта је
преузела Делегација
Европске уније
/

01

25.634.374,61
РСД

/

Да

/

01

32.974.339.000
,00 РСД

/

Да

/

01

11.578.350.000
,00 РСД

/

Да

/

/

/

/

Да
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2.ПК.2

Подршка раду Универзитета у
Новом Саду

2.ПК.3

Подршка раду Универзитета у
Крагујевцу

2.ПК.4

Подршка раду Универзитета у
Нишу

2.ПК.5

Подршка раду Универзитета у
Приштини са привременим
седиштем у Косовској
Митровици

2.ПК.6

Подршка раду Државног
универзитета у Новом Пазару

2.ПК.7

Подршка раду Универзитета
уметности

2.ПК.8

Подршка раду високих школа

2.ПК.9

Подршка отворености високог
образовања

Повећан број новоуписаних
студената на прву годину
студија
Повећана ефикасност
студирања
Повећан број новоуписаних
студената на прву годину
студија
Повећана ефикасност
студирања
Повећан број новоуписаних
студената на прву годину
студија
Повећана ефикасност
студирања
Повећан број новоуписаних
студената на прву годину
студија
Повећана ефикасност
студирања
Повећан број новоуписаних
студената на прву годину
студија
Повећана ефикасност
студирања
Повећан број новоуписаних
студената на прву годину
студија
Повећана ефикасност
студирања
Повећан број новоуписаних
студената на прву годину
студија
Повећана ефикасност
студирања
Пружена подршка мобилности
студената и професора и
сарадњи високошколских
установа Пружена подршка
афирмацији домаћих
високошколских установа и
јачању односа са дијаспором
Увећан број стипендиста на
Пројекту „Свет у Србији“

01

6.415.331.000,
00 РСД

/

Да

/

01

2.726.018.000,
00 РСД

/

Да

/

01

3.610.476.000,
00 РСД

/

Да

/

01

2.549.840.000,
00 РСД

/

Да

/

01

436.037.000,00
РСД

/

Да

/

01

1.392.502.000,
00 РСД

/

Да

/

01

3.552.985.000,
00 РСД

/

Да

/

01

225.058.813,38
РСД

/

Да

/
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2.ПК.10

Подршка реализацији докторских
студија

2.ПК.11

Развој високог образовања

2.ПК.12

Подршка реализацији мастер
студија на универзитетима

2.ПК.13

Модернизација инфраструктуре
установа високог образовања

3.

Реализација делатности средњег
образовања

3.ПК.1

Реконструкција и опремање
Ваздухопловне академије

3.ПК.2

Подршка раду школа од посебног
интереса

3.ПК.3

Такмичење ученика средњих
школа

Спроведен конкурс и
ангажован лектор српског
језика на Универзиту у Москви
Повећан број новоуписаних
студената на прву годину
докторских студија
Повећана ефикасност
студирања
Објављен јавни конкурс на који
су пријављена 144 пројекта, од
којих су средства одобрена за
69 пројеката на основу
предложених метода за
унапређивање и иновацију
наставног процеса на својим
установама
Повећан број новоуписаних
студената на прву годину
мастер студија. Повећана
ефикасност студирања
Реализовано 22 пројеката за
радове и 5 пројеката за
опремање установа високог и
вишег образовања
Обезбеђена реализација
делатности средњег образовања
и васпитања, спроведен упис
ученика у средњу школу,
повећана доступност средњег
образовања и васпитања и
омогућена већа социјална
укљученост и запошљивост
Извршена је реконструкција
радионичког блока у
Ваздухопловној академији
Обезбеђено задовољење
потреба талентованих и
даровитих ученика за средњим
образовањем
Спроведена такмичења у циљу
представљања стеченог знања,
умећа и вештина из појединих
наставних предмета и области
образовно-васпитног рада,

01

203.000.000,00
РСД

/

Да

/

01

55.000.000,00
РСД

/

Да

/

01

13.500.000,00
РСД

/

Да

/

01

180.071.595,84
РСД

/

Да

/

01

37,571,172,470
,00 РСД

/

Да

/

11

314.094.324,52
РСД

01

191.000.000,00
РСД

/

Да

/

01

764,918,320,00
РСД

/

Да

/

01

10,809,973,00
РСД

/

Да

/
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3.ПК.4

Рад са талентованим и даровитим
ученицима

3.ПК.5

Техничка подршка спровођењу
уписа ученика у средње школе

3.ПК.6

Подршка спровођењу државне
матуре

3.ПК.7

Пројекат "Реформа општег
средњег образовања"

3.ПК.8

Пројекат "Унапређивање
језичких компетенција у школама
у Републици Србији"

3.ПК.9

Пројекат "Подршка раду
ученичких задруга у средњем
образовању"
Пројекат "Оптимизација мреже
средњих школа"

3.ПК.10

рангирања степена и нивоа
постигнућа ученика,
афирмације наставних
резултата сваког појединог
наставног предмета и јавног
представљања стечених знања,
умећа, вештина и стваралаштва
ученика
Обезбеђено квалитетно
образовања и васпитање, које
осигурава стицање језичке,
математичке, научне,
уметничке, културне,
здравствене, еколошке и
информатичке писмености са
акцентом на талентоване
ученике
Спроведен упис ученика у
средњу средњу школу у
школској 2021/2022.. години
Обезбеђена подршка
припремама за увођење
државне матуре кроз набавку
софтвера
Одржане обуке за наставнике за
исходно оријентисане обавезне
програме и изборне програме
/

01

5,887,729,00
РСД

/

Да

/

01

6,384,451,00
РСД

/

Да

/

01

79,123,680,00
РСД

/

Да

/

01

20.499.200,00
РСД

/

Да

/

/

/

/

Да

Обезбеђена опрема за рад
нових ученичких задруга

01

4.000.000,00
РСД

/

Да

Кроз процес планитрања уписа
у средње школе, спроведена
годишња оптимизација мреже
средњих школа
Настављено пружање подршке
раду Националне референтне

01

1,020,000,00
РСД

/

Да

Пројекат учења
кинеског језика није
реализован у 2021.
године услед лоше
епидемиолошке
ситуације
/
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3.ПК.11

Пројекат "Европски оквир
осигурања квалитета у стручном
образовању и обучавању –
национална референтна тачка"

3.ПК.12

Модернизација инфраструктуре
средњих школа

3.ПК.13

4.

Наставни садржаји кроз
дигитални уџбеник/дигитална
учионица
Реализација делатности основног
образовањa

4.ПК.1

Допунска школа у иностранству

4.ПК.2

Такмичење ученика основних
школа

4.ПК.3

Техничка подршка спровођењу
завршног испита

4.ПК.4

Стручно усавршавање у
предшколским установама и
основним школама

тачке за квалитет стручног
образовања
/

/

/

/

Да

Реализовано 57 пројеката за
радове и 14 пројеката за
опремање установа основног
образовања
Реализован 1 пројекат за радове
и 18 пројеката за опремање
установа основног образовања
Реализована јавна набавка за
доделу дигиталних уџбеника

01

280.631.494,06
РСД

/

Да

11

314.094.324,52
РСД

01

42.003,480,00
РСД

/

Да

/

Повећана доступност основног
образовања и васпитања

01

80.687.130.811
,70 РСД

/

Да

/

11

276.546.422,26
РСД
174.884.092,27
РСД

/

Да

/

Обезбеђена реализација
образовно васпитног рада на
српском језику за децу грађана
Републике Србије која
привремено бораве у
иностранству
Организована такмичења и
смотре ученика основних
школа
Организован и реализован
завршни испит за ученике који
су завршили осми разред
основне школе
Унапређене компетенције
наставника за имплементацију

01

Aктивности Пројекта
услед лоше
епидемиолошке
ситуације нису
реализована а
неутрошена средства
донације су враћена
донатору
Пројекат је завршен
31.03.2021. године
/

01

10.605.615,11
РСД

/

Да

/

01

30.493.915,62
РСД

/

Да

/

01

10.400.000,00
РСД

/

Да

/
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4.ПК.5

Набавка наставних средстава за
ученике, полазнике и установе

4.ПК.6

Наставни садржаји кроз
дигитални уџбеник/дигиталну
учионицу

4.ПК.7

Оптимизација и рационализација
установа основног образовања и
васпитања

4.ПК.8

Подршка раду ученичких задруга
у основном образовању

4.ПК.9

Модернизација инфраструктуре
основних школа

плана и програма наставе и
учења
Обезбеђени бесплатни
уџбеници за ученике основног
образовања и васпитања из
социјално/материјално
угрожених породица; ученике
са сметњама у развоју и
инвалидитетом (који
основношколско образовање и
васпитање стичу по
индивидуалном образовном
плану); ученике који
образовно-васпитни рад не
остварују по индивидуалном
образовном плану, али имају
потребу за прилагођавањем
(увећан фонт, Брајево писмо,
електронски формат; ученике
који су у породици треће или
свако наредно рођено дете које
је у систему школовања
Унапређена настава увођењем
нових технологија и пружена
подршка наставницима у
увођењу иновација у
образовно-васпитном раду.
Спроведена оптимизација и
рационализација јавних
основних школа у циљу
унапређивања квалитета
образовно-васпитног рада
Финансирани пројекти за
формирање задруга и
обезбеђени уређаји и материјал
за почетак њиховог рада

Реализовано 57 пројеката за
радове и 14 пројеката за
опремање установа основног
образовања

01

697.643.992,75
РСД

/

Да

/

01

726.085.040,63
РСД

/

Да

/

01

1.000.000,00
РСД

/

Да

/

01

9.594.611,92
РСД

/

Да

01

330.889.998,88
РСД

/

Да

Активност је планирана
под називом
„Финансирање пројекта
за формирање задруге,
почетак рада и
обезбеђивање уређаја и
материјала за почетак
рада“
/

11

276.546.422,26
РСД
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5.

Предшколско васпитање и
образовање

5.ПК.1

Подршка реализацији
четворочасовног припремног
предшколског програма

5.ПК.2

Инклузивно предшколско
васпитање и образовање

5.ПК.3

Подршка примени ИКТ у
предшколским установама-кроз
коришћење дидактичког средства
„Пчелица“ (Bee-bot)
Подршка образовању ученика и
студената

6.

Реализован 1 пројекат за радове
и 18 пројеката за опремање
установа основног образовања
Потпуни обухват деце
припремним предшколским
програмом у години пред
полазак у школу

01

2.351.425.609,
10 РСД

11

99.071.000
РСД
2.317.735.529,
50 РСД

/

Да

/

/

Да

/

Повећан обухват деце
предшколским васпитањем и
образовањем, обезбеђена
доступност деци са сметњама у
развоју и деци на болничком
лечењу. Потпун обухват деце
припремним предшколским
програмом у години пред
полазак у школу
Развијени програми обука за
запослене и реализација обука,
развијена комуникациона
стратегија, почетак
грађевинских радова у сврху
повећања капацитета ПВО,
унапређивање информационог
система ПВО, унапређивање
вредновања квалитета ПВО,
реализација пројеката у
локалним самоуправама за
унапређивање друштвене бриге
о деци

01

11

99.071.000
РСД

/

Да

/

Спроведена набавка
дидактичког средства

01

33.690.079,60
РСД

/

Да

/

Створени материјални услови
за једнаку доступност
образовању
Повећана доступност средњег
образовања путем подршке
ученичком стандарду
Побољшан квалитет васпитног
рада у установама ученичког
стандарда

01

10.053.498.812
,17 РСД

/

Да

/

11

369.972.188,60
РСД
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6.ПК.1

Студентско становање у
Републици Србији

6.ПК.2

Систем установа ученичког
стандарда

6.ПК.3

Модернизација инфраструктуре
установа ученичког стандарда

6.ПК.4

Индивидуална помоћ ученицима

6.ПК.5

Систем установа студентског
стандарда

6.ПК.6

Модернизација инфраструктуре
установа студентског стандарда

Повећана доступност високог
образовања путем подршке
студентском стандарду
/

Извршен пријем 10.434 ученика
на смештај, исхрану и васпитни
рад у 61 установу стандарда
Реализовано 17 пројеката за
радове и 5 пројеката за
опремање установа ученичког
стандарда
Завршени радови на
реконструкција и доградња
постојећег објекта дома
ученика у Пожаревцу (44
места);
Реализовани радови 50% на
изградњи новог објекта дома
ученика пољопривредне школе
ПКБ Београд (111 места)
Додељене стипендије за 11.500
ученика и 262 стипендије за
изузетно надарене ученике и
548 ученичких кредита за
дефицитарна занимања
Извршен пријем 17.402
студента на смештај и исхрану
у 9 установа стандарда и 9
ученичких домова који примају
студенте
Организовано око 20.000
оброка и смештај за студенте у
Студентском Одмаралишту
Реализовано 25 пројеката за
радове и 6 пројеката за

/

/

Да

01

2.652.284.227,
00 РСД

/

Да

Оквирни споразум о
зајму Републике Србије
и ЦЕБ банке ЛД 2070
није започео са
реализацијом у 2021.
години због касне
ратификације
споразума која је
обављена у октобру
2021. године
/

01

146.608.367,59
РСД

/

Да

/

11

241.774.316,87
РСД

01

712.327.632,00
РСД

/

Да

/

01

4.404.994.888,
00 РСД

/

Да

/

01

211.436.305,58
РСД

/

Да

/

/
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6.ПК.7

Индивидуална помоћ студентима

6.ПК.8

Унапређење студентског
стваралаштва

7.

Подршка систему управљања
миграцијама у Србији –
Побољшање капацитета за
прихват, унапређење услуга
заштите и приступа образовању

7.ПК.1

Пружање стручне помоћи
наставницима, стручним
сарадницима који рада са
ученицима мигрантима

7.ПК.2

Јачање капацитета институција за
образовање и оспособљавање за
одрживо укључивање ученика
миграната и побољшање
квалитета њиховог образовања

опремање установа студентског
стандарда
Реализовано 25% треће фазе
студентског одмаралишта
Палић (објекти 3,4,5,5а,6.2) – за
113 места;
Реализовано 80% радова на
изградњи дома у Сјеници (167
места)
Додељене стипендије за 8.467
студената и 1.173 стипендија за
изузетно надарене студенте и
8.753 студентских кредита
Суфинансирано 2.000
реализованих програма
студентких културних центара
и Дома културе;
Суфинансирано 76 студентских
удружења који су реализовали
програме од интереса са
студентску популацију
Кроз рад са ученицима
мигрантима у прихватним
центрима унапређено њихово
знање страног језика и
редовност похађања школе
Унапређени капацитети школа
за адекватније задовољавање
образовних потреба деце и
ученика мигранта кроз доделу
58 малих грантова школама
Унапређене компетенције
наставника и стручних
сарадника за адекватније
задовољавање образовних
потреба деце и ученика
мигранта кроз ангажовање 11
ментора, саветника-спољних
сарадника
Унапређени капацитети школа
за квалитетнију и олакшану
доступност образовања за децу
и ученике мигранте/тражиоце
азила кроз реализацију 58
малих грантова.

11

128.197.871,73
РСД

01

1.765.826.790,
00 РСД

/

Да

/

01

170.020.602,00
РСД

/

Да

/

01

14.357.403,00
РСД

/

Да

/

01

842.300,00
РСД

/

Да

/

01

12.870.000,00
РСД

/

Да

/
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7.ПК.3

8.

9.

кроз доделу малих грантова
школама;
Пројекат АКЕЛИУС платформа Подршка образовању деце
избеглица и миграната у Србији Одговор на кризу КОВИД 19
кроз онлајн учење
Програм финансирања
научноистраживачког рада у
научноистраживачким
организацијама чији је основач
Република Србија, аутономна
покрајина односно јединица
локалне самоуправе као и Српска
академија наука и уметности и
институти чији је она оснивач

Посебни програми САНУ,
Матица српска и остали
програми

Олакшано континуирано учење
за децу и ученике избеглице и
мигранте кроз прихватне и
центре за азил током и после
кризе КОВИД-19
Спроведено праћење
реализације програма
институционалог финансирања
НИО и успостављен систем
евалуације рада института на
основу параметара изврсности
и утицаја Закључени уговори са
научноистраживачким
организацијама
Повећан број научних радова у
квалитетним међународним
часописима, број техничких
решења и број патената;
Спроведено укључивање
младих истраживача и
истраживача из дијаспоре у
научноистраживачки рад
института.
Закључени уговори за
финансирање научно
истраживачке делатности
САНУ и Матице српске
Примењен Закон о речнику
САНУ и праћење реализације
Пројекта речника (наставак
рада на XX-тој, XXI-ој и XXIIој књизи речника САНУ)
Израђен Извештај о праћењу
преусмеравања активности
библиотеке Матице српске на
евидентирање научних
публикација
Израђен Извештај о праћењу
реализације пројекта Српске
енциклопедије (издавање II
књиге III тома енциклопедије) у

01

645.103,00
РСД

01

16.030.804.600
,00 РСД

01

127.223.000,00
РСД

Да

/

Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије за период
од 2021. до 2025.
године „Моћ
знања”,
(„Службени
гласник РС”, број
10/2021)

Да

/

Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије за период
од 2021. до 2025.
године „Моћ
знања”,
(„Службени
гласник РС”, број
10/2021)

Да

/

/
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10.

Програм усавршавања кадрова за
научноистраживачки рад (АП)

10.ПК.1

Учешће истраживача на научним
скуповима у иностранству

10.ПК.2

Учешће истраживача на
састанцима радних тела научног
скупа у иностранству

10.ПК.3

Боравак истраживача из
иностранства у Републилци
Србији по позиву
Завршна израда докторских
дисертација истраживача и
стипендиста Министарства
Постдокторско усавршавање
истраживача

10.ПК.4
10.ПК.5

11.

Програм подстицања и
стипендирања младих и
надарених за
научноистраживачки рад (АП)

складу са Законом о Српској
енциклопедији
Закључен уговор са Јавном
установом Андрићев институт
(суфинансирање програма рада
научноистраживачког рада)
Закључен уговор за
Астрономском опсерваторијом
Непосредна размена научних
достигнућа и информација за
303 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
и постдокторско усавршавање
истраживача у иностранству
Реализација јавног позива за
суфинансирање програмских
активности у 2021. години
58 истраживачa је учествовало
са радом на научним скуповима
у иностранству
13 истраживача – чланова
радних тела учествовало је на
састанцима међународних
организација
77 страних истраживача
учестовало на скуповима у
Републици Србији и по позиву
143 завршне израде и одбране
докторских дисертација
Додељено 12 стипендија за
постдокторско усавршавање у
иностранству
Створени делимични услови за
очување и развој
научноистраживачког
подмлатка кроз учешће

01

17.761.285,07
РСД

Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије за период
од 2021. до 2025.
године „Моћ
знања”,
(„Службени
гласник РС”, број
10/2021)

/

Због епидемиолошке
ситуације проценат
реализације програма је
знатно смањен

01

3.261.296,00
РСД

/

Да

/

01

787.682,00
РСД

/

Да

/

01

1.708.515,00
РСД

/

Да

/

01

7.040.000,00
РСД

/

Да

/

01

4.963.792,07
РСД

/

Да

/

01

289.324.268,92
РСД

Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике

Да

/
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11.ПК.1

Стипендирање студената
докторских студија ангажованих
у раду научноистраживачких
организација у Републици Србији

11.ПК.2

Суфинансирање материјалних
трошкова укључивања
стипендиста у рад
научноистраживачких
организација у Републици Србији

11.ПК.3

Стипендирање младих
истраживача (ученика завршних
разреда средњe школе)

11.ПК.4

Суфинансирање студената
уписаних на мастер или
докторске академске студије, на
скуповима у земљи, иностранству

стипендиста и студената на
научним скуповима,
студијским боравцима и другим
облицима усавршавања у
земљи и иностранству
Подржане 4 пријавe и одбране
докторских дисертација
Стипендиран 21 млади
истраживач (ученик)
502 студента докторских
академских студија укључена у
научноистраживачки рад
Стипендирано 502 (339
стипендиста који настављају
стипендирање и 163 нових)
студената докторских
академских студија који су
ангажовани у
научноистраживачком раду
акредитованих
научноистраживачких
организација у Републици
Србији
Финансирани материјални
трошкови за 81 НИО (22
института и 59 факултета) за
502 студената докторских
академских студија
ангажованих
научноистраживачком раду
акредитованих
научноистраживачких
организација у Републици
Србији
Настављено стипендирање за
21 младог истраживача ученика
завршних разреда средње
школе који су освојили једно од
прва три места на
међународним олимпијадама
Суфинансирано учешће 1
студента на скуповима у земљи,
иностранству, студијским
боравцима у иностранству

Србије за период
од 2021. до 2025.
године „Моћ
знања”,
(„Службени
гласник РС”, број
10/2021)

01

254.467.806,92
РСД

/

Да

/

01

34.471.000,00
РСД

/

Да

/

01

7.440.000,00
РСД

/

Да

/

01

23.510,00
РСД

/

Да

Због пандемије
изазване вирусом
Covid-19 проценат
реализације програмске
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11.ПК.5

11.ПК.6

и студијским боравцима у
иностранству
Суфинансирање стипендиста
укључених у рад
научноистраживачких
организација на скуповима у
земљи, иностранству и
студијским боравцима у
иностранству
Трошкови пријаве и одбране
докторске дисертације
стипендисте Министарства

12.

Програм набавке научне и
стручне литературе из
иностранства и приступа
електронским научним и
стручним базама података (АП)

12.ПК.1

Набавка научне и стучне
литературе из иностранства

активности је знатно
смањен
Због пандемије
изазване вирусом
Covid-19 проценат
реализације програмске
активности је знатно
смањен

2 стипендиста учествовало на
скуповима у земљи,
иностранству, студијским
боравцима у иностранству

01

70.542,00
РСД

/

Да

Суфинансирано 4 пријаве и
одбране докторских
дисертација за стипендисте
Министарства просвете, науке
и технолошког развоја
Доступна страна научна
литература и приступ
електронским базама података
у 5 индексних електронских
база, 17 електронских база
података са часописима у
пуном тексту (око 20.212
наслова часописа и 6.671.971
преузетих чланака, поглавља из
књига и записа из страних
електорнских часописа и база),
4 електронске базе са 180.790
књига у пуном тексту и
додељени интернационални
дигитални идентификатори
објекта (DOI) бројеви чланцима
у 57 домаћих електронских
часописа; и израда
библиометријске анализе за
потребе категоризације око 500
часописа (волумен 2020.
године), чији су издавачи из
Републике Србије
Набављено 5 индексних
електронски база, 17
електронских база података са
часописима у пуном тексту

01

291.410,00
РСД

/

Да

/

01

308.631.901,33
РСД

Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије за период
од 2021. до 2025.
године „Моћ
знања”,
(„Службени
гласник РС”, број
10/2021)

Да

/

01

294.631.901,33
РСД

/

Да

/
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12.ПК.2

Библиометријска анализа
часописа чији су издавачи у
Републици Србији

13.

Програм издавања научних
публикација и одржавања
научних скупoва (АП)

13.ПК.1

Издавање научних часописа у
Републици Србији

13.ПК.2

Издавање монографија у
Републици Србији

13.ПК.3

Одржавање научних скупова у
Републици Србији

13.ПК.4

Колективне чланарине у
међународним
удружењима/организацијама

14.

Програм суфинансирања
програмских активности научнообразовних центара,
специјализованих организација и
удружења, која се баве додатним
образовањем и усавршавањем

(око 20.212 наслова часописа),
4 електронских база књига; око
6.671.971 чланака, поглавља из
књига и записа за преузимање
из страних електронских
часописа, као и додела DOI
бројева за 57 домаћих
електронских часописа.
Израђена библиометријска
анализа за потребе
категоризације око 500 наслова
часописа објављених у 2020.
години, чији су издавачи из
Републике Србије
Објављени резултати научних
истраживања у 328 научних
публикација и на 202 научна
скупа у Републици Србији и
укључено 73 научно-стручних
друштава и НИО из Србије у
међународна научна удружења

Суфинансирано је издавање 206
научних часописа у Републици
Србији
Суфинансирано је издавање 122
научне монографије у
Републици Србији
Суфинансирано је одржавање
202 научна скупа у Републици
Србији
Суфинансирано је 73
остварених чланстава НИО и
научних друштава у
међународним научним
организацијама
Организоване активности
усавршавања за талентоване
ученике и студенате,
укључујући полазнике
талентоване за
научноистраживачки рад

01

14,000,000.00
РСД

/

Да

/

01

108.838.322,00
РСД

Да

/

01

48.809.370,00
РСД

Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије за период
од 2021. до 2025.
године „Моћ
знања”,
(„Службени
гласник РС”, број
10/2021)
/

Да

/

01

17.879.417,00
РСД

/

Да

/

01

37.017.000,00
РСД

/

Да

/

01

5.132.535,00
РСД

/

Да

/

01

35.000.000,00
РСД

Стратегија
научног и
технолошког
развоја Републике
Србије за период
од 2021. до 2025.

Да

/
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талентованих ученика и
студената за бављење
научноистраживачким радом

15.

Програм научноистраживачког
рада центара изузетних
вредности

16.

Подршка реализацији интереса у
иновационој делатности (АП)

16.ПК.1

Годишњи симпозијум World
Minds Belgrade

16.ПК.2

Програм за циркуларне
миграције: Тачка повратка

17.

Пројекат „Научно-технолошки
парк доо Ниш

Потписани уговори о
финсирању центара изузетних
вредности а на основу
извештаја Националног савета
за научни и технолошки развој
Повећан број новозапослених
лица у регистрованим
иновационим организацијама
кроз комерцијализацију
иновација, инфраструктурно
опремање иновационих
организација и
комерцијализацију патентних
решења Повећани укупни
пословни приходи
регистрованих иновационих
организација кроз
комерцијализацију иновација,
инфраструктурно опремање
иновационих организација и
комерцијализацију патентних
решења
На основу Споразума са World
Minds AG организовано
годишње окупљање лидера у
областима иновација, бизниса,
науке, технологија и уметности
ради размене идеја и сарадње.
Спроведено унапређење и
промоција платформе чија је
мисија да српској дијаспори
пружи информације о свим
начинима ступања у контакт са
Републиком Србијом и
могућношћу за пружањем
помоћи и информација за
појединце који желе да се врате
у земљу.
У Парк је примљено 18 стартап
компанија, 17

године „Моћ
знања”,
(„Службени
гласник РС”, број
10/2021)
/

Да

/

01

21.000.000,00
РСД

01

144.641.000,00
РСД

/

Да

/

01

44.400.000,00
РСД

/

Да

/

01

19.500.000,00
РСД

/

Да

/

01

26.000.000,00
РСД

/

Да

/
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18.

Пројекат Научно-технолошки
парк доо Чачак

19.

Подршка раду Центра за
промоцију науке

20.

Подршка раду предузећа и
организација у области нуклеарне
сигурности

21.

Подршка раду Јединице за
управљање пројектима у јавном
сектору д.о.о, Београд

22.

Подршка раду Фонда за
иновациону делатност
(оперативни трошкови и
пројектне активности)

23.

Подршка раду Научнотехнолошког парка Београд

високотехнолошких компанија
и запослено је 144 млада
квалификована стручњака
У Парк је примљено 15 стартап
компанија, 7
високотехнолошких компанија
и запослено је 60 младих
квалификованих стручњака
Повећано интересовање за
науку и технологију. Повећан
број комуникационих канала
којима ће научне информације
бити доступне јавности.
Повећан број
научнопопуларних садржаја за
младе.
Повећан ниво сигурности на
локацији започињањем
конкретних активности на
преради РАО. Усклађеност са
стандардима ЕУ. Ниво заштите
у складу са стандрадима ЕУ.
Усклађеност са прихваћеним
међународним обавезама.
Настављена је реализација два
потпројекта поверена за
реализацију Јединици за
управљање пројектима у јавном
сектору д.о.о у оквиру
Пројекта Истраживање и развој
у јавном сектору.
Имплементирани пројекти од
стране корисника којима је
додељено финансирање и
спроведен мониторинг од
стране Фонда за иновациону
делатност
Спроведени програми Фонда:
Програм грантова и Програм
иновационих ваучера
Повећан број иноватиних
предузећа чланица НТП
Повећан број
комерцијализованих иновација
заснованих на знању

01

10.000.000,00
РСД

/

Да

/

01

108.000.000,00
РСД

/

Да

/

01

210.000.000,00
РСД

/

Да

/

01

60.000.000,00
РСД

/

Да

/

01

1.260.000.000,
00 РСД

/

Да

/

01

36.000.000,00
РСД

/

Да

/
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24.

Подршка раду Фонду за науку
Републике Србије (оперативни
трошкови и пројектне
активности)

25.

Подршка раду Института за
вештачку интелигенцију

26.

Успостављање
научноистраживачког института,
односно научнотехнолошког
парка у Крагујевцу

27.

Програм Европске уније
Хоризонт Европа – оквирни
програм за истраживање и
иновације (2021-2027) (ЕРП)

28.

Стратешки пројекти са НР Кином

29.

Билатерална сарадња

29.ПК.1

Билатерална сарадња са
Републиком Португал

29.ПК.2

Билатерална сарадња са
Републиком Словенијом

Остварено запошљавање нових
младих квалификованих
стручњака
Из иностранства се вратио
одређени број стручњака, који
раде у НТП-у
Донети нови програми Фонда
Расписани јавни позиви за
програме Фонда за науку
Започето финансирање
пројеката по појединим
програмима Фонда за науку
Завршено финансирање по
програмима који су започети у
2019. години.
Основан је и започео је са
радом Институт за вештачку
интелигенцију у Републици
Србији
/

Плаћена годишња чланарина за
2021 годину за учешће
Републике Србије у Европском
програму за истраживање и
иновације - Хоризонт Европа
Објављени Први позиви за
предлагање пројеката
Настављено спровођење 5
стратешких пројеката из I
циклуса и 6 стратешких
пројеката из II циклуса (20212023. година
Настављено спровођење 333
пројекта
Настављено спровођење 12
пројеката за циклус 2020-2022.
година
Настављено спровођење 50
пројеката

01

1.000.000,00
РСД

/

Да

/

01

40.000.000,00
РСД

/

Да

/

/

/

Да

01

2,302,143,238.
98 РСД

/

Да

01

37.434.370,00
РСД

/

Да

/

01

11.266.753,70
РСД
321.559,69
РСД

/

Да

/

/

Да

/

1.639.689,92
РСД

/

Да

/

/

01

01

Спровођење Пројекта
није започето у 2021.
години из разлога што
нису испуњени правни
услови за почетак
реализације истог
/
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29.ПК.3
29.ПК.4

Билатерална сарадња са
Републиком Француском “Павле
Савић”
Билатерална сарадња са
Републиком Италијом

29.ПК.5

Билатерална сарадња са
Народном Републиком Кином

29.ПК.6

Билатерална сарадња са
Републиком Белорусијом
Билатерална сарадња са
Немачком службом за академску
размену ДААД

29.ПК.7

29.ПК.8
29.ПК.9
29.ПК.10
29.ПК.11
29.ПК.12

Билатерална сарадња са Црном
Гором
Билатерална сарадња са
Мађарском
Билатерална сарадња са
Словачком Републиком
Билатерална сарадња са
Републиком Хрватском
Билатерална сарадња са
Републиком Индијом

29.ПК.13

Билатерална сарадња са
Републиком Турском

30.

Посебни
билатерални/мултилатерални
уговори и донације

30.ПК.1

Програм за финансирање
мултилатералне научне и
технолошке сарадње у Дунавском
региону за 2020-2022. годину

Настављено спровођење 20
пројеката

01

612.061,07
РСД

/

Да

/

/

/

/

/

Да

/

/

/

/

Да

60.218,00
РСД
2.279.994,75
РСД

/

Да

Због лоше
епидемиолошке
ситуације није било
размене истраживача у
одобреним пројектима
Програм започео са
реализацијом од
01.06.2021., али због
лоше епидемиолошке
ситуације није
реализована мобилност
истраживача
/

/

Да

/

1.041.456,76
РСД
127.182,00
РСД
809.458.01
РСД
1.672.368,48
РСД
879.005,24
РСД

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

01

868.895,25
РСД

/

Да

/

01

608.585.208,34
РСД

/

Да

/

01

145.213,63
РСД

/

Да

/

Настављено спровођење 10
пројеката
Настављено спровођење 20
пројеката за циклус 2019-2020.
година и 25 пројеката за циклус
2020-2021. година
Настављено спровођење 35
пројеката
Настављено спровођење 10
пројеката
Настављено спровођење 17
пројеката
Настављено спровођење 41
пројекта
Настављено спровођење 27
пројеката за циклус 2018–2021.
година
Настављено спровођење 10
пројеката за циклус 2021-2024.
година
Плаћене годишње
контрибуције за учешће у
пројектима
Настављено спровођење
одобрених пројеката
Настављено спровођење 12
одобрених пројеката

01
01

01
01
01
01
01
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30.ПК.2

30.ПК.3

30.ПК.4

Протокол о имплементацији
јавног позива Савезног
министарства за науку и
истраживање (БМБФ) за
2020.годину
Учешће представника Србије на
радним састанцима, стручним
форумима и у научним
комитетима у иностранству
Организација скупова и састанака
у земљи и региону

30.ПК.5

Сарадња са нашим научницима и
стручњацима у дијаспориФулбрајтове стипендија САД

30.ПК.6

Сарадња са центром за генетику
у Трсту ИЦГЕБ

30.ПК.7

Програм Европске организације
за нуклеарна истраживања ЦЕРН
– The European organization for
nuclear research

30.ПК.8

Меморандум о сарадњи са
Обједињеним институтом за

/

/

/

Да

Објава Јавног позива је
одложена

/

Да

/

/

Да

/

Да

Услед лоше
епидемиолошке
ситуације и мера које се
предузимају ради
сузбијања ширења
вируса Covid-19 и
заштите здравља
становништва,
активности везане за
организацију састанака
нису реализоване
/

/

/

Да

/

Именовани експерти од стране
Министарства присуствовали
састанцима различитих
комитета.
/

01

Плаћена годишња
контрибуција за школску
2020/2021 годину за Фулбрајт
програм академске размене
Успостављена веза са српским
истраживачима у иностранству
/

01

Плаћена годишња
контрибуција за учешће Србије
у ЦЕРН-у. Реализовано учешће
српских истраживача у
експерименталном делу рада
ЦЕРН (групе АТLАS ,СМS,
SHINE, ISOLDE, GRID) и
обрађени подаци који
проистекну из мерења на
акцелератору.
Плаћена годишња
контрибуција за 2020 годину

01

505.103.362,63
РСД

/

Да

01

17.059.507,50
РСД

/

Да

899.914,00
РСД

/

/

5.227.250,00
РСД

/

Активност није
реализована и није
плаћена чланарина из
разлога што није
достављена фактура за
плаћање чланарине
/

/
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30.ПК.9

30.ПК.10

30.ПК.11

30.ПК.12

нуклеарна истраживања (ОИНИ)
у Дубни.
Пројекат „САФ€РА иницијатива
за заједничко опрограмирање и
финансирање унапређења
истраживања о индустријској
безбедности“
Паневропска истраживачка
инфраструктура : CESSDA ERIC
(Европски инфраструктурни
истраживачки конзорцијум)
Сарадња са Центром за
компаративна истраживања у
области друштвених наука (ESS
ERIC Headquarters)
Програм међународне сарадње од
значаја за Републику-Еурека
програм

30.ПК.13

Европски програм за сарадњу у
домену научних и технолошких
истраживања (COST)

30.ПК.14

Учешће Србије у Европској
инфраструктури за отворену
науку (European Open Science
Cloud-EOSC)

31

Национални ЕРЦ позив

32

Пројекти у оквиру програма
Хоризонт Европа за истраживање
и иновације

Финансиран 1 пројекат у коме
учествује Рударско-геолошки
факултет
Плаћена годишња чланарина за
финансирање активности
генералног секретаријата ове
Иницијативе
Плаћена годишња чланарина за
приступање НИО ресурсима
Конзорцијума

01

2.523.973,00
РСД

/

Да

/

01

212.218,02
РСД

/

Да

/

Плаћена годишња чланарина за
приступање НИО ресурсима
Центра

01

2.577.559,03
РСД

/

Да

/

Плаћена годишња чланарина за
учешће Србије у Еурека
програму
Настављено спровођење 17
пројекта
Потписан је Уговор о
ангажовању Националног
COST координатора за 2021.
godinu
Плаћена годишња чланарина за
учешће Србије у EOSC

01

72.810.370,53
РСД

/

Да

/

01

800.000,00
РСД

/

Да

/

01

1.175.840,00
РСД

/

Не

/

Да

/

Да

Активност није
реализована из разлога
што је захтев за
прикључење овој
асоцијацији достављен
у октобру 2021. године
Национални позив није
расписан у 2021. години
из разлога што нису
испуњени правни
услови за његову
реализацију
С обзиром на лошу
епидемиолошку
ситуацију и мере које се
предузимају ради
сузбијања ширења
вируса Covid-19 и
заштите здравља

/

Настављено учешће у
спровођењу пројектних
активности Центра за напредне
технологије у области одрживе
пољопривреде и безбедности
хране

/

15

/

2.541.867,37
РСД
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Одржани састанци у on line
формату

32.ПК.1

Јачање сарадње националних
контакт особа у области Ширење
изврсности и учешћа
NCP_WIDE.NET

Одржанa два састанaка
конзорционих партнера и један
тренинг

32.ПК.2

Центар изврсности за напредне
технологије у области одрживе
пољопривреде и безбедности
хране – АНТАРЕС (Centre of
Excellence for Advanced
Technologies in Sustainable
Agriculture and Food Security)
Strength2Food Ојачавање
одрживости ланаца снабдевања
храном у Европи, променом
политике јавних набавки.
Транснационална сарадња између
националних контат особа у
оквиру инфомационих и
телекомунакционих технологија
– ИДЕАЛИСТ2020 –Transnational cooperation among ICT
national contact points

Настављено учешће у
спровођењу пројектних
активности Центра
Одржани састанци тимова у on
line формату

Транснацинална сарадња између
националних контакт особа за
акције Мари Кири – Net4Mobility
– Trans-national co-operation
among national contact points for
Marie Sklodowska Curie actions

32.ПК.3

32.ПК.4

32.ПК.5

Одржани консултативни
састанци пројектних партнер

/

15

/

2.541.867,37
РСД

/

Да

/

Да

/

/

/

Да

/

/

/

/

Да

/

/

/

/

Да

становништва
активности на свим
пројектима који су
подразумевали
транснационалну
сарадњу су
обустављене
Састанци су одржавани
у on line формату без
коришћења
финансијских средстава
Пројекат је завршен у
јуну 2021. године
/

Састанци су одржани у
on line формату без
коришћења
финансијских средстава
С обзиром на лошу
епидемиолошку
ситуацију и мере које се
предузимају ради
сузбијања ширења
вируса Covid-19 и
заштите здравља
становништва,
активности на свим
пројектима који су
подразумевали
транснационалну
сарадњу су
обустављене
С обзиром на лошу
епидемиолошку
ситуацију и мере које се
предузимају ради
сузбијања ширења
вируса Covid-19 и
заштите здравља
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32.ПК.6

Транснацинална сарадња између
националних контакт особа за
област Транспорт – ЕТНА2020
пројекат

/

/

/

/

Да

32.ПК.7

Транснацинална сарадња између
националних контакт особа за
област Наука у друштву и за
друштво – SIS.NET

/

/

/

/

Да

32.ПК.8

Транснацинална сарадња између
националних контакт особа за
област:здравље, демографске
промене и квалитет живота –
ХНН 2.0 (HealthNCPNet) пројекат

/

/

/

/

Да

становништва,
активности на свим
пројектима који су
подразумевали
транснационалну
сарадњу су
обустављене
С обзиром на лошу
епидемиолошку
ситуацију и мере које се
предузимају ради
сузбијања ширења
вируса Covid-19 и
заштите здравља
становништва,
активности на свим
пројектима који су
подразумевали
транснационалну
сарадњу су
обустављене
С обзиром на лошу
епидемиолошку
ситуацију и мере које се
предузимају ради
сузбијања ширења
вируса Covid-19 и
заштите здравља
становништва,
активности на свим
пројектима који су
подразумевали
транснационалну
сарадњу су
обустављене
С обзиром на лошу
епидемиолошку
ситуацију и мере које се
предузимају ради
сузбијања ширења
вируса Covid-19 и
заштите здравља
становништва,
активности на свим
пројектима који су
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32.ПК.9

Јачање сарадње националних
контакт особа за област
друштвено-економских и
хуманистичких наука
NET4SOCIETY

33

ИПА 2018 Пројекат:
Конкурентност - акција 6

34

35

ИПА 2014 Пројекат: Сектор
конкурентности

Пројекат акцелерације иновација
и подстицања раста
предузетништва у Републици
Србији - SAIGE

/

Објављени јавни позиви за
програме Фонда за иновациону
делатност.
Објављен јавни позив за
Програм суфинансирања
иновација и Програм раног
развоја
Спроведено финансирање 30
пројеката (Програм
суфинансирања иновација 8
пројекта и Програм раног
развоја 22 пројекта).
Реализоване активности које
доприносе побољшању
релевантности и изврсности
научних истраживања кроз
Програме Фонда за науку,
подизање капацитета
научноистраживачких
организација и активности
којима се унапређује
иновативно предузетништво и
приступ изворима
финансирања за раст
компанија, тако да доприносе

/

/

01

73.795.900,00
РСД

56

220.778.988,08
РСД
57.526.421,12
РСД

01

56

71.689.732,45
РСД

11

232.414.794,06
РСД

/

Да

/

Да

подразумевали
транснационалну
сарадњу су
обустављене
С обзиром на лошу
епидемиолошку
ситуацију и мере које се
предузимају ради
сузбијања ширења
вируса Covid-19 и
заштите здравља
становништва,
активности на свим
пројектима који су
подразумевали
транснационалну
сарадњу су
обустављене
/

/

Да

/

/

Да

/
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36

Подршка програму
дигитализације у области
националног просветног система

36.ПК.1

Програм модернизације ИКТ
инфраструктуре у основним и
средњим школама

36.ПК.2

Подршка установама у процесу
модернизације ИКТ
инфраструктуре и дигитализације
наставног процеса

36.ПК.3

Одржавање електронског
дневника

36.ПК.4

Одржавање система за праћење
финансирања у образовању

расту и конкурентности
економије кроз Програме и
подршку Фонда за иновациону
делатност.
Унапређене дигиталне
компетенције наставника,
модернизована ИКТ
инфраструктура у основним и
средњим школама, развијени
електронски образовни сервиси
и интегрисани у систем
образовања, осигуран квалитет
процеса дигитализације у
образовању, успостављен
ефикасан информациони
систем просвете
(имплементација по модулима).
Унапређена ИКТ
инфраструктура у основним и
средњим школама како би се
омогућило учење са
савременим технологијама и
омогућило стицање
применљивих и савремених
знања заснованих на
информационим технологијама
Инсталирана ИКТ опрема и
успешно примењене апликације
за развој наставног процеса и
унапређење организације рада у
установама основног и средњег
образовања
Обезбеђени услови за
функционисање електронског
дневника у складу са законским
оквиром и потребама школа
Обезбеђени услови за
функционисање система за
финансијско планирање у
образовању, прикупљање и
обраду података о реализацији
финансијског плана у циљу
надзора и контроле наменског
располагања буџетским
средствима.

01

1.370.206.164,
87 РСД

/

Да

/

01

698.116.800,00
РСД

/

Да

/

01

380.653.968,00
РСД

/

Да

/

01

90.163.367,50
РСД

/

Да

/

01

35.296.457,15
РСД

/

Да

/
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36.ПК.5

Одржавање и администрирање
репозиторијума отворених
образовних ресурса

36.ПК.6

Одржавање и оснаживање
техничких капацитета
Министарства

36.ПК.7

Оснаживање институционалних
капацитета за дигитализацију у
националном просветном
систему
Услуге по уговору за
програмирање и администрацију

36.ПК.8

37

37.ПК.1

38

38.ПК.1

Подршка програму
дигитализације у области
националног
научноистраживачког система
Одржавање апликације за вођење
регистра истраживача и регистра
научноистраживачких
организација
„Истраживање и развој у јавном
сектору“

Пројекат „Научно-технолошки
парк у Новом Саду“

/

/

Оснажени технички капацитети
Министарства набавком нових
сервера и одржавањем
исправности постојећих
/

01

Обезбеђене услуге по уговору
за програмирање и
администрацију
/

01

/

/

Да

159.013.974,00
РСД

/

Да

/

/

Да

/

Да

6.961.598,22
РСД

Да

/

/

/

/

/

/

Да

01

2.344.316.575,
00 РСД

/

Да

01

250.000.000,00
РСД

/

Да

/

Завршена је реализација
Потпројекта изградње Научнотехнолошког парка у Новом
Саду, фаза 2/II и II/2а и започео
је наставак изградње објекта у
оквиру Пројекта изградње
Центри изврсности
Универзитета у Крагујевцу.
Завршена је изградња фазе 2/II
и II/2а (грађевинских и
грађевинско занатских радова
за довођење у функционално
стање дела објекта и гараже)
Научно технолошког парка у
Новом Саду.

/

Због епидемиолошке
ситуације планиране
активности нису
реализоване
/

Због епидемиолошке
ситуације планиране
активности нису
реализоване
/
Због епидемиолошке
ситуације планиране
активности нису
реализоване
Због епидемиолошке
ситуације планиране
активности нису
реализоване
/

/

1135

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе
2. Министар

3. Делокруг

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

др Златибор Лончар
На основу члана 15. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15,
96/15 - др. закон и 62/17), Министарство здравља обавља послове државне управе који се
односе на: систем здравствене заштите; систем обавезног здравственог осигурања, других
облика здравственог осигурања и доприноса за здравствено осигурање; ближе уређивање права
из здравственог осигурања; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума о
обавезном социјалном осигурању; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из
делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова
Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; садржај здравствене заштите,
очување и унапређење здравља грађана и праћење здравственог стања и здравствених потреба
становништва; организацију здравствене заштите; стручно усавршавање и специјализацију
здравствених радника; здравствену инспекцију; организацију надзора над стручним радом
здравствене службе; обезбеђивање здравствене заштите из јавних прихода; здравствену
заштиту странаца; евиденције у области здравства; услове за узимање и пресађивање делова
људског тела; производњу и промет лекова, медицинских средстава и помоћних лековитих
средстава и инспекцијске послове у тим областима; производњу и промет опојних дрога и
прекурсора недозвољених дрога; ископавање и преношење умрлих лица у земљи, преношење
умрлих лица из иностранства у земљу и из земље у иностранство; санитарну инспекцију;
здравствени и санитарни надзор у области заштите становништва од заразних и незаразних
болести, безбедности хране 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
и другим местима царињења, као и друге послове одређене законом.
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
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НАРАТИВ
У току 2021. године, обављани су послови припреме и праћења имплементације ИПА и међународних пројеката; Координација спровођења активности предвиђених
Националним програмом за усвајање прописа Европске уније – НПАА; израде редовних извештаја о напретку у процесу европских интеграција и усклађивања законодавства са
правним тековинама ЕУ; Koнтинуирана координација и учешће у Заједничким активностима Трећег програма ЕУ у области здравља (2014 – 2020) и припрема документације за
учешће Републике Србије у новом програмском циклусу ЕУ програма за здравље EU4Health. Настављено је спровођење активности у оквиру пројеката „Правна подршка
преговорима“ – PLAC 3, са циљем пружања подршке Републици Србији у припремама за приступање Европској унији.
Континуиран рад на процесу европских интеграција и уклађивања законодавства са правним тековинама ЕУ, за области у надлежности Министарства здравља, у склопу којег је
Влада усвојила Предлог преговарачке позиције за Поглавље 28 - Заштита потрошача и здравља октобра 2021. године. Следећи корак у процедури прихватања документа од стране
надлежних органа јесте разматрање на одборима Народне скупштине и даље отварање тог Поглавља на Међувладиној конференцији ЕУ и Србије.
У склопу програмирања и спровођења ИПА пројеката, јула 2021. године, започето је спровођење ИПА твининг пројекта за област биомедицине „Подршка унапређењу капацитета
релевантних институција у области биомедцине“.Литванија је изабрана за твининг партнера на овом пројекту.
На основу потписаног Финансијског споразума ИПА 2019, предвиђено је спровођење Твининг пројекта и уговора о набавци специјализоване опреме за микробиолшке
лабораторије, возила и покретних лабораторија за институте и заводе за јавно здравље. С тим у вези, у току је и рад на припреми тендерске документације за набавку опреме
кроз ИПА пројекат „Јачање заштите становништва од заразних болести“. Такође, у оквиру новог инструмента подршке ЕУ за период 2021-2027. – Инструмент за претприступну
помоћ III (IPA III), у току је програмирање пројекта под називом „ ЕУ за отпоран и респонзиван систем јавног здравља“, кроз фазу утрвђивања детаља и буџета пројекта.
Координација пројектних јединица Министарства здравља у имплементацији међународних пројеката донираних/кредитираних од стране Светске Банке – Развој здравства Србије
2 и ЕИБ-а Изградња четири клиничка центра и редовни недељни састанци са пројектним јединицама пројеката и анализирање њихових редовних недељних извештавања о
напретку пројекта.
Координација спровођења пројекта „Заједничка иницијатива Румунија – Србија против рака – Унапређење, дијагнозе и третмана свих малигних тумора“ финансираног из
средстава ИПА фондова у оквиру прекограничне сарадње Србија – Румунија.
Организација учешћа Делегације Републике Србије на Деветој седници држава чланица Оквирне конвенције о контроли дувана Светске здравствене организације, од 8. до 13.
нoвембра 2021. године и Другом састанку уговорних страна Протокола о елиминацији илегалне трговине дуванским производима, од 15. до 18. новембра 2021. године, одржаних
у виртуленом формату.
Континуирана координација рада сa Светском здравственом организацијом (СЗО) по плану потписаног двогодишњег уговора о сарадњи 2020-2021.
Континуирана сарадња - Савет Европе, Дечији фонд Уједињених нација (УНИЦЕФ), Популациони фонд Уједињених нација (УНФПА), Европски центар за превенцију и контролу
болести (ЕЦДЦ), Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Здравствена мрежа Југоисточне Европе, Организација за Црноморску економску сарадњу.
Континуирано ажурирање прегледа билатералне здравствене сарадње, израда предлога за унапређење као и стрaтeшких циљева сaрaдњe из нaдлeжнoсти министарства здравља
као и именовање представника Републике Србије на међународним скуповима
Уредбoм о измени и допуни Уредбе о Плану мреже здравствених установа повећани су постељни капацитети у Универзитетском клиничком центру Војводине за 616 постеља за
потребе новосаграђене ковид болнице у Новом Саду, која је организациона јединица Универзитетског клиничког центра Војводине.
У 2021. години настављена је традиционална акција Министарства здравља и Владе Србије пријема у радни однос најбољих дипломаца медицинских факултета и средњих
медицинских школа у Републици Србији за укупно 300 доктора медицине и 700 медицинских сестара техничара, поред редовног пријема кадра за здравствене установе из Плана
мреже здравствених установа у складу са законском регулативом (написано 4.297 сагласности у 2021. години).
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Активности у координацији рада на сузбијању корона вируса
Сарадња на пословима израде докумената у вези са праћењем и координацијом рада на сузбијању корона вируса са осталим министарствима и надлежним институцијама. Давање
општих, административно-техничких информација из наделжности Министарства здравља о COVID -19 eпидемији о свим институцијама које су укључене у превенцију и
збрињавање оболелих, као и о неопходној документацији за прелазак границе и превоз, односно транспорт пацијената који се упућују на лечење у здравствене установе у
Републику Србију.
Координација и учешће у процедурама у вези са донацијама, хуманитарне помоћи и медицинске опреме и средстава за сузбијање корона вируса у земљи и свету.Стална
координација и сарадња са представницима Светске здравствене организације (СЗО) и Европске комисије (ЕК) у размени информација о борби против епидемије заразне болести
COVID-19 и пружању помоћи те организације нашој земљи у борби против епидемије заразне болести COVID-19. Организовање састанака и видео-конференцција са
представницима СЗО, ЕК и регионалних земаља у склопу договора око изналажења и имплементације најадекватнијих мера и активности у циљу спречавања и контроле инфекције
у здравственим установама и осталим институцијама.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.

Назив акта

I
1.

Предлог закона о
санитарном надзору

Опис

Статус

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум

II

III

IV

Овим законом уређују се
послови санитарног надзора,
начин и поступак вршења
санитарног надзора, одређују се
области и објекти који подлежу
санитарном надзору, санитарни
услови које ти објекти морају
испуњавати, oбaвeзe нaдзирaних
субjeкaтa кojи пoдлeжу
сaнитaрнoм нaдзoру, као и
овлашћења, права и обавезе
санитарног инспектора у
поступку санитарног надзора.
Наведеним законом утврђује се
и основ за функционисање
интегрисаног санитарног
надзора, са крајњим циљем
високог степена заштите живота
и здравља становништва

/

/

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа
JК или ЈР

V

VI

VII

VIII

/

ДA

JР

У процедури
добијања мишљења
Републичког
секретаријата за
законодавство;
припремљено за
слање у скупштинску
процедуру.

Образложење

26.јануара 2022.
године, на 62
седници, Одбор за
правни систем и
државне органе је
одложио разматрање
Нацрта закона о
санитарном надзору
ради додатног
усаглашавања и
прибављања
афргументације
Министарства
здравља из ког
разлога се предлаже
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2.

Предлог закона о води за
људску употребу

Oвим зaкoнoм уређују се
здравствена исправност и
квалитет воде за људску
употребу, обавезе субјеката у
пословању водом за људску
употребу, начин обављања
мониторинга и службених
контрола, систем обавештавања
и информисања, надлежност
државних органа, као и друга
питања од значаја за очување
здравља корисника воде за
људску употребу на територији
Републике Србије

/

/

/

ДА

ЈР

3.

Предлог закона о коморама
здравствених радника

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити
(„Службени гласник РС”, број
25/19)

/

/

/

ДА

/

4.

Предлог закона о лековима

Овим законом извршиће се
потпуно усклађивање ове
области са прописима ЕУ и
отклањање недостатака у
правном оквиру како би се
постигла слобода кретања роба
на тржишту Републике Србије,
као и заштита јавног здравља.

/

/

/

ДА

/

усвајање Нацрта
закона у датом
тренутку.
Није реализовано због потребе додатног
усаглашавања са
добијеним
мишљењима
експерата ЕУ и новом
директивом ЕУ о води
за пиће и и
ангажовања свих
расположивих
капацитета Сектора за
инспекцијске послове
(санитарне
инспекције) на
заштити
становништва од
епидемије и
пандемије заразне
болести COVID-19
Стављено у План рада
Владе за 2022. годину
Предлог закона није
могао бити готов у
току године због
актуелне ситуације са
пандемијом вируса и
немогућности да се
Радна група састаје
ради завршних
активности на изради
нацрта закона. По
плану рада предвиђен
је за крај 2022.
године.
Није могао бити
раније урађен због
актуелне ситуације са
пандемијом.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

Назив акта

I

Правни основ

Опис

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Образложење

II

III

IV

V

VI

VII

1.

Стратегија развоја здравствене
заштите

Члан 18. став 1.
Закона о здавственој
заштити („Службени
гласник РС”, број
25/19) и члан 38. став
1. Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС“, број
30/18)

Ради обезбеђивања и
спровођења друштвене бриге
за здравље на нивоу
Републике Србије, Влада
доноси Стратегију развоја
здравствене заштите
Стратегија развоја заснива се
на анализи здравственог
стања становништва, потреба
становништва за
здравственом заштитом, као и
расположивих кадровских,
финансијских и других
могућности.

/

/

Да

Услед пандемије
изазване корона
вирусом, приоритет у
раду имали су
послови непосредно
везани за решавање
проблема вазаних за
пандемију, тако да је
доношење
Стратегије развоја
здравствене заштите
преусмерено за
израду у току 2022.
године.

2.

Уредба о изменама Уредбе о
критеријумима за формирање цена
лекова за употребу у хуманој
медицини чији је режим издавања
на рецепт

Члан 58. став 1.
Закона о лековима и
медицинским
средствима
(„Службени гласник
РС“, бр. 30/10, 107/12,
105/17 - др. закон,
113/17 – др. закон) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05,
исправка,
101/07,65/08 и
16/11,68/12-УС и
72/12, 7/14-УС, 44/14
и 30/18-др. закон)

У Уредби о изменама Уредбе
предложена је измена члана
14. у делу који се односи на
начин утврђивања паритета
цена и измена члана 15. којим
је прописан поступак
корекције постојеће цене лека
за промену курса динара у
односу на евро, при чему цена
лека не може бити виша од
паритета цена прописаног
чланом 14. ове уредбе.
Измена се односи на
коефицијент којим се
коригују цене (коефицијент
0,9914 замењује се
коефицијентом 0,9946).

48/21
13. мај

/

Да

/
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3.

Уредба о измени и допуни Уредбе
о Плану мреже здравствених
установа

Члан 29. став 1 Закона
о здравственој
заштити („Службени
гласник РС”, број
25/19)

4.

Уредба о измени и допуни Уредбе
о Плану мреже здравствених
установа

Члан 29. став 1 Закона
о здравственој
заштити („Службени
гласник РС”, број
25/19)

5.

Уредба о измени и допуни Уредбе
о Плану мреже здравствених
установа

Члан 29. став 1 Закона
о здравственој
заштити („Службени
гласник РС”, број
25/19)

6.

Уредба о начину чувања,
узорковања, складиштења
и уништавања одузетих
психоактивних
контролисаних супстанци

7.

Уредба о измени и допуни Уредбе
о Плану мреже здравствених
установа

Члан 104.став 8.
Закона о
психоактивним
контролисаним
супстанцама
(„Службени
гласник РС“, бр.
99/2010 и
57/2018).
Члан 29. став 1 Закона
о здравственој
заштити („Службени

У Табели територијалног
распореда и постељних
капацитета здравствених
установа у Републици Србији,
која чини саставни део
Уредбе о Плану мреже
здравствених установа, додате
нове здравствене установе,
извршена промена назива
здравствених установа и
кориговане техничке грешке
У Табели територијалног
распореда и постељних
капацитета здравствених
установа у Републици Србији,
која чини саставни део
Уредбе о Плану мреже
здравствених установа, додате
нове здравствене установе,
извршена промена назива
здравствених установа и
кориговане техничке грешке
У Табели територијалног
распореда и постељних
капацитета здравствених
установа у Републици Србији,
која чини саставни део
Уредбе о Плану мреже
здравствених установа, додате
нове здравствене установе,
извршена промена назива
здравствених установа и
кориговане техничке грешке
Уређује се поступање са
одузетим психоактивним
контролисаним
супстанцама и њиховим
разблаживачима. Уредба
дефинише чување,
узорковање, складиштење
и уништавање одузетих
супстанци.
У Табели територијалног
распореда и постељних
капацитета здравствених

62/21
17.јун

/

Да

/

69/21
9.јул

/

Да

/

74/21
23.јул

/

Да

/

79/21
6. август

/

Да

/

95/21 9.октобар

/

Да

/
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гласник РС”, број
25/19)

8.

Уредба о плану здравствене
заштите из обавезног здравственог
осигурања у РС за 2022. годину

Члан 194. став 2.
Закона о
здравственом
осигурању
(„Службени гласник
РС”, број 25/19)

9.

Одлука о промени назива
Градског завода за геронтологију
и палијативно збрињавање

Члан 43. став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон), а у вези са
чланом 32. став 1.
тачка 2), чланом 80.
ст. 1. и 2. тачка 4) и
чланом 264. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) и
Уредбом о Плану
мреже здравствених
установа ("Службени
гласник РС", бр. 5/20,
11/20, 52/20 и 88/20),
Члан 43. став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон), а у вези са

10.

Одлука о промени назива
Градског завода за хитну
медицинску помоћ

установа у Републици Србији,
која чини саставни део
Уредбе о Плану мреже
здравствених установа, додате
нове здравствене установе,
извршена промена назива
здравствених установа и
кориговане техничке грешке
Овом уредбом утврђује се
План здравствене заштите из
обавезног здравственог
осигурања у Републици
Србији за 2022. годину.

132//21
30.децембар

/

Да

/

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

5/21
22.јануар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

5/21
22.јануар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити
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11.

Одлука о промени назива
Градског завода за кожновенеричне болести

12.

Одлука о промени назива
Института за ортопедскохируршке болести "Бањица"

чланом 32. став 1.
тачка 2), чланом 80.
ст. 1. и 2. тачка 3) и
чланом 264. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) и
Уредбом о Плану
мреже здравствених
установа ("Службени
гласник РС", бр. 5/20,
11/20, 52/20 и 88/20),
Члан 43. став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон), а у вези са
чланом 32. став 1.
тачка 2), чланом 80.
став 1. и став 2. тачка
8) и чланом 264.
Закона о здравственој
заштити ("Службени
гласник РС", број
25/19) и Уредбом о
Плану мреже
здравствених
установа ("Службени
гласник РС", бр. 5/20,
11/20, 52/20 и 88/20),
Члан 43. став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон), а у вези са
чланом 32. став 1.

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

5/21
22.јануар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

5/21
22.јануар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити
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13.

Одлука о промени назива Клинике
за стоматологију Ниш

14.

Одлука о промени назива
Клиничког центра Крагујевац

тачка 2), чланом 80.
став 1. и став 2. тачка
8) и чланом 264.
Закона о здравственој
заштити ("Службени
гласник РС", број
25/19) и Уредбом о
Плану мреже
здравствених
установа ("Службени
гласник РС", бр. 5/20,
11/20, 52/20 и 88/20),
Члан 43. став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон), а у вези са
чланом 32. став 1.
тачка 2), чланом 97.
ст. 1. и 2. и чланом
264. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) и
Уредбом о Плану
мреже здравствених
установа ("Службени
гласник РС", бр. 5/20,
11/20, 52/20 и 88/20),
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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон), а у вези са
чланом 32. став 1.
тачка 2), чланом 100.
став 1. и чланом 264.

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

5/21
22.јануар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

5/21
22.јануар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити
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15.

Одлука о промени назива
Клиничког центра Ниш

16.

Одлука о промени назива
Клиничког центра Србије

Закона о здравственој
заштити ("Службени
гласник РС", број
25/19) и Уредбом о
Плану мреже
здравствених
установа ("Службени
гласник РС", бр. 5/20,
11/20, 52/20 и 88/20),
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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон), а у вези са
чланом 32. став 1.
тачка 2), чланом 100.
став 1. и чланом 264.
Закона о здравственој
заштити ("Службени
гласник РС", број
25/19) и Уредбом о
Плану мреже
здравствених
установа ("Службени
гласник РС", бр. 5/20,
11/20, 52/20 и 88/20),
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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон), а у вези са
чланом 32. став 1.
тачка 2), чланом 100.
став 1. и чланом 264.
Закона о здравственој
заштити ("Службени
гласник РС", број

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

5/21
22.јануар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

5/21
22.јануар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

1145

17.

Одлука о промени назива
Специјалне болнице за ендемску
нефропатију Лазаревац

18.

Одлука о промени назива Завода
за хитну медицинску помоћ
Крагујевац

25/19) и Уредбом о
Плану мреже
здравствених
установа ("Службени
гласник РС", бр. 5/20,
11/20, 52/20 и 88/20),
Члан 43. став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон), а у вези са
чланом 32. став 1.
тачка 2), чланом 94.
став 1. и чланом 264.
Закона о здравственој
заштити ("Службени
гласник РС", број
25/19) и Уредбом о
Плану мреже
здравствених
установа ("Службени
гласник РС", бр. 5/20,
11/20, 52/20 и 88/20),
Члан 43. став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон), а у вези са
чланом 32. став 1.
тачка 2), чланом 80.
ст. 1. и 2. тачка 3) и
чланом 264. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) и
Уредбом о Плану
мреже здравствених

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

5/21
22.јануар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

5/21
22.јануар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

1146

19.

Одлука о промени назива Завода
за хитну медицинску помоћ Ниш

20

Одлука о промени назива Завода
за стоматологију Крагујевац

установа ("Службени
гласник РС", бр. 5/20,
11/20, 52/20 и 88/20),
Члан 43. став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон), а у вези са
чланом 32. став 1.
тачка 2), чланом 80.
став 1. и став 2. тачка
3) и чланом 264.
Закона о здравственој
заштити ("Службени
гласник РС", број
25/19) и Уредбом о
Плану мреже
здравствених
установа ("Службени
гласник РС", бр. 5/20,
11/20, 52/20 и 88/20),
Члан 43. став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон), а у вези са
чланом 32. став 1.
тачка 2), чланом 80.
став 1. и став 2. тачка
6) и чланом 264.
Закона о здравственој
заштити ("Службени
гласник РС", број
25/19) и Уредбом о
плану мреже
здравствених
установа ("Службени

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

5/21
22.јануар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

6/21
29.јануар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

1147

21.

Одлука о радном времену
здравствених установа чији је
оснивач Република Србија

22.

Одлука о оснивању Апотекарске
установе Косовска Митровица

23.

Одлука о оснивању Дома здравља
Пећ

гласник РС", бр. 5/20,
11/20, 52/20 и 88/20),
Члан 56. став 2.
Закона о здравственој
заштити ("Службени
гласник РС", број
25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 28. став 2. и став
3. тачка 3) и члана
268. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 74. став 2. и
члана 268. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

6/21
29.јануар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

1148

24.

Одлука о оснивању Дома здравља
Сурчин

25.

Одлука о оснивању Дома здравља
Штрпце

26.

Одлука о оснивању Клиничкоболничког центра Косовска
Митровица

Члана 28. став 3.
тачка 1), члана 29.
став 1, члана 30. став
1. и члана 74. став 2.
Закона о здравственој
заштити ("Службени
гласник РС", број
25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члана 74. став 2. и
члана 268. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Чл. 99. и 268. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

1149

27.

Одлука о оснивању Клиничкоболничког центра Приштина

28.

Одлука о оснивању Завода за
јавно здравље Косовска
Митровица

29.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Алексинац

30.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Аранђеловац

Чл. 99. и 268. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Чл. 101. и 268. Закона
о здравственој
заштити ("Службени
гласник РС", број
25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) и
члана 43. став 1.
Закона о Влади

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

1150

31.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Бор

32.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Гњилане

33.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Горњи Милановац

("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Чл. 96. и 268. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

1151

34.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Јагодина

35.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Кладово

36.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Књажевац

37.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Краљево

44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) и

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

1152

38.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Крушевац

39.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Лесковац

40.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Лозница

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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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 -

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21 12.2.2021

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

1153

41.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Мајданпек

42.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Неготин

43.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Нови Пазар

44.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Параћин

УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити
1154

45.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Петровац на Млави

46.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Пирот

47.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Пожаревац

РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) и
члана 43. став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

1155

48.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Прибој

49.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Пријепоље

50.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Прокупље

65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

1156

51.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Смедерево

52.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Смедеревска Паланка

53.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Сурдулица

54.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Ужице

Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) и
члана 43. став 1.
Закона о Влади

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

1157

55.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Ваљево

56.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Врање

57.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Зајечар

("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

1158

58.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Ћуприја

59.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Чачак

60.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Шабац

61.

Одлука о оснивању Здравственог
центра Смедеревска Паланка

44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) 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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон),
Члан 96. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) и

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

11/21
12.фебруар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

32/21
1.април

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

1159

62.

Одлука о највишим ценама лекова
за употребу у хуманој
медицини чији је режим издавања
на рецепт

63.
Одлука о изменама и допунама
Одлуке о највишим ценама лекова
за употребу у хуманој
медицини чији је режим издавања
на рецепт

64.

Одлука о промени назива
Градског завода за ургентну
медицину

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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
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 и
16/11,68/12-УС , 72/12
и 44/14).
Члана 43. став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,

Oдлуком је обухваћена
ревизија цена лекова којом су
кориговане цене лекова у
односу на промене цена
лекова у упоредивим земљама
и променe курса. Утврђене су
највише цене на велико за
3.943 лекa за хуману употребу
који се издају на рецепт у
складу са критеријумима за
формирање цена лекова
Због промене упоредивих
цена и курса дошло је до
снижења цена лекова у Р.
Србији у просеку за око
4,77%.

48/21
13. мај

/

Да

Одлуком су предложене цене
на велико за 225 нових лекова
за употребу у хуманој
медицини чији је режим
издавања на рецепт, који су
добили дозволу за стављање у
промет од Агенције, а за које
су носиоци дозволе за
стављање лека у промет
поднели податке за
формирање цена, прописане
Уредбом

90/21
17.септембар

/

Да

/

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

117/21
11.децембар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

1160

65.

Одлука о промени назива
Градског завода за геријатрију и
палијативно збрињавање

66.

Одлука о изменама и допунама
Одлуке о највишим ценама лекова
за употребу у хуманој

65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон), а у вези са
чланом 32. став 1.
тачка 2), чланом 80.
ст. 1. и 2. тачка 3) и
чланом 264. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) и
Уредбом о плану
мреже здравствених
установа ("Службени
гласник РС", бр. 5/20,
11/20, 52/20, 88/20,
62/21, 69/21, 74/21 и
95/21),
Члан 43. став 1.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон), а у вези са
чланом 32. став 1.
тачка 2), чланом 80.
ст. 1. и 2. тачка 4) и
чланом 264. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", број 25/19) и
Уредбом о плану
мреже здравствених
установа ("Службени
гласник РС", бр. 5/20,
11/20, 52/20, 88/20,
62/21, 69/21, 74/21 и
95/21)
Члан 58. став 1.
Закона о лековима и
медицинским
средствима

Усклађивање са Законом о
здравственој заштити

117/21
11.децембар

/

Не

Усклађивање са
Законом о
здравственој заштити

Доношењем Одлуке створени
су услови да се на тржиште
Републике Србије пусте у
промет 62 нова лека који се

125/21
17.децембар

/

Да

/

1161

медицини чији је режим издавања
на рецепт

67.

Закључак 05 број: 401-364/2021 од
21. јануара 2021. године

(„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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС ,
44/14 и 30/18др.закон)

издају на рецепт међу којима и
лекови Piqrey и Verzenios за
лечење карцинома дојке.
Такође
новом
Одлуком
створени су услови да већи
број генеричких лекова доспе
на тржиште са нижом ценом
(пре свега прва генеричка
паралеле лека Clexane).
Овим закључком Влада је
сагласна, да изузетно у 2021.
години, Републички фонд за
здравствено осигурање
асигнацијом измирује обавезе
здравствених установа из
Уредбе о плану мреже
здравствених установа („Сл.
гласник РС“, број 5/20, 11/20,
52/20 и 88/20), којима су
блокирани подрачуни, и које
су закључиле уговор са
Републичким фондом за
здравствено осигурање, ради
остваривања права
осигураних лица на
здравствену заштиту, а по
основу доспелих обавеза
здравствених установа према
повериоцима (за испоручене
лекове, медицинска средства,
крв и лабилне продукте од
крви, дијализни материјал,
исхрану болесника, енергенте
и остале трошкове), који се
финансирају из средстава
обавезног здравственог
осигурања (Економска
класификација 4712 – Права
из социјалног осигурања
којима се исплаћују
непосредно пружаоцима
услуга)

/

/

Да

Министарству
здравља су се
обраћале здравствене
установе за пружање
помоћи и решавање
проблема који се
односи на блокаду
рачуна због
извршења
правоснажних и
извршних судских
одлука донетих у
споровима који су
покренули запослени
у тим установама,
против послодавца,
односно здравствене
установе.
Доминантан узрок
блокаде јесу: обавезе
према неуговореним
радницима по основу
неисплаћених зарада
за прековремени рад,
дежурства, као и
обавезе према
добављачима.
Уколико би филијале
Републичког за
здравствено
осигурање, уплатиле
средства на
блокиране рачуне
здравствених
1162

установа, наведена
средства била би
преусмерена у
принудну наплату, те
здравствене установе
а оне не би биле у
могућности да
измирују редовне
обавезе према
повериоцима за
(лекове, набавку
уградног материјала,
санитетског и
потрошног
материјала,
енергенте, за
испоруку електричне
енергије, услуге
водовода и
канализације,
телефона,
материјалне и остале
трошкове), што све
има за последицу
угрожавање редовног
функционисања
целокупног
здравственог система
и доступности
пружања здравствене
заштите
пацијентима.
68.

Закључак 05 Број: 401-477/2021 од
21. јануара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС ,
44/14 и 30/18др.закон)

Овим закључком Влада је
сагласна да се, изузетно у
2021. години, принудном
наплатом неће теретити
средства намењена
запосленима у здравственим
установама из Уредбе о плану
мреже здравствених установа
(„Сл. гласник РС“, број 5/20,
11/20, 52/20 и 88/20), из

/

/

Да

Министарству
здравља и
Републичком фонду
за здравствено
осигурање у
претходном периоду
обраћале су се
здравствене
установе, које због
блокаде подрачуна
(за дуговања по
различитим
1163

средстава доприноса
Републичког фонда за
здравствено осигурање, и то
поред средстава за плате,
додатке и накнаде запослених
(Економска класификација
411), социјални доприноси на
терет послодавца (Економска
класификација 412), сагласно
члану 144. став 5. Закона о
здравственој заштити („Сл.
гласник РС“, број 25/19) и
средстава за отпремнине
приликом одласка у пензију
(Економска класификација
414 – социјална давања
запосленима, синтетички
конто 414300), средства
намењена за солидарне и
друге помоћи у складу са
Посебним колективним
уговором за здравствене
установе чији је оснивач
Република Србија,аутономна
покрајина и јединица локалне
самоуправе („Сл. гласника
РС“, бр. 96/19 и 58/20)
(Економска класификација
414 – социјална давања
запосленима и синтетички
конто 414300 и 414400),
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

основама), не могу да
извршавају
одговарајуће
финансијске обавезе
запосленима у тим
здравственим
установама, у којима
се остварују права из
радно правног
односа, а пре свега
немогућност исплате
средстава за:
јубиларне награде,
отпремнине,
трошкове доласка и
одласка са посла и
др. У питању су
запослени у
здравственим
установама са којима
је Републички фонд
за здравствено
осигурање закључио
Уговор о пружању
здравствене заштите
из обавезног
здравственог
осигурања
осигураним лицима.
Имајући у виду да
блокаде рачуна
здравствених
установа постоје у
дужем временском
периоду, многе од
ових установа су
утужене од стране
запослених за
накнаду напред
наведених права, те
су дуговања
здравствених
установа, по овом
основу, увећана и за
износ средстава по
1164

69.

Закључак 05 Број 500-951/2021 од
4. фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС ,
44/14 и 30/18др.закон) и члан 52.
став 5. Закона о
здравственом
осигурању
("Службени гласник
РС", број 25/19)

70.

Закључак 05 Број: 401-2502/2021
од 25. марта 2021. године

Члан 48. став 5 Закона
о платном промету
(„Службени гласник
СРЈ“ бр. 3/02 и 5/03 и
„Службени гласни
РС“ бр. 43/04, 62/06,
111/09- др.закон,
31/11, 139/14- др.
Закон) и члан 43. став
3. Закона о Влади
("Службени гласник

запосленима у здравственим
установама (Економска
класификација 416 – награде
запосленима и остали посебни
расходи, конто 416111),
средства остварена од
наплаћене партиципације која
здравствена установа користи
за расходе у складу са
уговором о пружању и
финансирању здравствене
заштите из обавезног
здравственог осигурања и
Економска класификација
46500 – остале дотације и
трансфери
Овим закључком утврђују се
врсте ретких болести, као и
друга питања од значаја за
лечење оболелих од ових
болести за које се средства
обезбеђују у буџету
Републике Србије

Закључак да је Влада сагласна
да се, изузетно, у 2021.
години, принудном наплатом
неће теретити средства
Институту за трансфузију
крви Србије, Београд у износу
од 16.900.000,00 динара
намењена за: трошкове
службених путовања
(дневнице) у земљи,

правноснажним
пресудама судова (за
отпремнине,
јубиларне награде и
сл)

/

/

Да

Овим закључком
утврђују се
приоритети за
лечење оболелих од
ретких болести за
2021. годину, као и
друга питања од
значаја за лечење
оболелих од ових
болести за које се
средства обезбеђују у
буџету Републике
Србије

/

/

Не

Институт за
трансфузију крви
Србије поднео је
Иницијативу за
доношење Закључка
Владе којим ће се
омогућити несметано
функционисање ове
здравствене установе
која има блокиран
подрачун
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71.

Закључак 05 Број: 401-2367/2021
од 25. марта 2021.године

72.

Закључак 05 Број: 500-3474/202101 од 12. маја 2021. године

РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС ,
44/14 и 30/18др.закон)

(Економска класификација
422, конто 422100) у износу
од 12.000.000,00 динара,
трошкове солидарне помоћи
(Економска класификација
414, конто 414400) у износу
од 800.000,00 динара,
трошкове по основу Уговора
за обављање привремених и
повремених послова
(Економска класификација
423, конто 423919) у износу
од 800.000,00 динара и
трошкове накнаде члановима
органа управљања (
Економска класификација
416, 423, конто 416131 и
423591) у износу од
3.300.000,00 динара

Како је финансијско
стање у здравственој
установи чији је
подрачун у блокади
веома лоше, решење
је да се привремено
омогући изузеће од
блокаде у 2021.
години, по
позицијама које су
наведене у Предлогу
закључка.
Финансијско стање
здравствене установе
чији је подрачун у
блокади је
привременог
карактера, а током
ове године
Министарство
здравља у сарадњи са
Министарством
финансија пронаћи
ће адекватан модел
решења за ову и
остале здравствене
установе чији су
подрачуни у блокади.

Члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину (''Сл.гласник
РС'', број 149/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС
44/14 и 30/18 – др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади

Овим закључком утврђује се
Програм распореда и
коришћења средстава
Програмске активности
''Лечење обољења, стања или
повреда које се не могу
успешно лечити у Републици
Србији'' (економска
класификација 424Специјализоване услуге),
утврђених Законом о буџету
Републике Србије за 2021.
годину

/

/

Да

/

Овим закључком Влада је
усвојила текста Плана

/

/

Не

Овим закључком
усвојен је текста
1166

73.

Закључак 05 Број: 401-5926/2021
од 24. јуна 2021. године;

("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС ,
44/14 и 30/18-др.закон

оптимизације мреже установа
РС – смернице за израду
плана развоја здравствене
заштите до 2035. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС ,
44/14 и 30/18др.закон)

Овим закључком Влада је
сагласна да се изврши уплата
173.838.319 динара
Републичком фонду за
здравствено осигурање, по
основу доприноса за обавезно
здравствено осигурање у
износу од 4.433,52 динара по
запосленом месечно
обрачунатог на минималну
зараду (за 176 сати по цени
183,93 динара по сату), за
оверу здравствених исправа за
3.708 запослених у субјектима
из Списка, који је саставни
део овог закључка и
члановима њихових породица

Плана оптимизације
мреже установа РС –
смернице за израду
плана развоја
здравствене заштите
до 2035.
године,штопредстав
ља основу за даље
унапређење мреже
здравствених
установа у РС
/

/

Не

Да би запослени у
субјекту
приватизације имали
сигурност да, у
случају потребе,
могу да остваре
права из
здравствнеог
осигурања и да би се
избегао раст
социјалних тензија
до коначног решења
статуса ових
субјеката,
Министартсво
финансија и
Министарство
привреде су се
усагласили да се из
средстава буџета
Републике Србије
Републичком фонду
за здравствено
осигурање уплаћују
средства како би се
овериле здравствене
исправе запосленима
у субјектима који не
испуне прописане
услове за оверу
здравствених исправа
1167

74.

Закључак 05 Број: 112-6015/2021
од 24. јуна 2021. године;

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС ,
44/14 и 30/18др.закон)

75.

Закључак 05 Број: 112-6016/2021
од 24. јуна 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС ,
44/14 и 30/18др.закон)

76.

Закључак 05 Број: 500-6513/2021
од 23. јула 2021. године

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

Овим Закључком Влада је
сагласна да Министарство
здравља предузме све мере из
своје надлежности с циљем
запошљавања најбољих 100
дипломаца медицинских
факултета у здравственим
установама у Републици
Србији, а у складу са
кадровским плановима
здравствених установа и
финансијским планом
Републичког фонда за
здравствено осигурање
Овим Закључком Влада је
сагласна да Министарство
здравља предузме све мере из
своје надлежности с циљем
запошљавања најбољих 200
дипломаца средњих
медицинских школа у
здравственим установама у
Републици Србији, а у складу
са кадровским плановима
здравствених установа и
финансијским планом
Републичког фонда за
здраватвено осигурање
Овим закључком Влада је
сагласна да се изузетно у
2021. години, принудном
наплатом неће теретити

/

/

Не

/

/

Не

/

/

Не

запосленима.
Обрачун за уплату
извршен је на
минималну зараду по
запосленом.
Полазећи од свега
наведеног,
Министарство
здравља и
Министарство
привреде
предложили су
предметни закључак.
У 2021. години
настављена је
традиционална
акција Министарства
здравља и Владе
Србије пријема у
радни однос
најбољих дипломаца
медицинских
факултета у
Републици Србији

У 2021. години
настављена је
традиционална
акција Министарства
здравља и Владе
Србије пријема у
радни однос
најбољих дипломаца
средњих
медицинских школа
у Републици
Србијидини
настављена је и у
Републици Србији
Овим закључком дат
је основ да се
изузетно у 2021.
години, принудном
1168

исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС ,
44/14 и 30/18др.закон)

средства намењена
запосленима у здравственим
установама из Уредбе о
Плану мреже здравствених
установа, из средстава
доприноса Републичког
фонда за здравствено
осигурање

77.

Закључак 05 Број: 500-6518/2021
од 23. јула 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС ,
44/14 и 30/18др.закон) ) и члан 52.
став 5. Закона о
здравственом
осигурању
("Службени гласник
РС", број 25/19)

Овим закључком извршене су
одређене допуне основног
закључка 05 број 500951/2021 од 4. фебруара 2021.
године

/

/

Не

78.

Закључак 05 Број: 500-6510/2021
од 23. јула 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС ,
44/14 и 30/18др.закон)

Овим закључком Влада је
сагласна да се измире обавезе
здравствених установа из
Плана мреже здравствених
установа према добављачима
настале упериоду закључно са
31. децембром 2019. године за
санитетски и медицински
материјал утрошен за
пружање здравствених услуга,
по извршеном усаглашавању
са стањм на дан 31. децембра
2020. године

/

/

Не

наплатом неће
теретити средства
намењена
запосленима у
здравственим
установама из
Уредбе о Плану
мреже здравствених
установа, из
средстава доприноса
Републичког фонда
за здравствено
осигурање
Овим закључком
извршене су
одређене допуне
основног закључка
05 број 500-951/2021
од 4. фебруара 2021.
године

Овим закључком дат
је основ да се измире
обавезе здравствених
установа из Плана
мреже здравствених
установа према
добављачима настале
упериоду закључно
са 31. децембром
2019. године за
санитетски и
медицински
материјал утрошен за
пружање
здравствених услуга,
по извршеном
усаглашавању са
1169

79.

Закључак 05 Број: 400-766/2021 од
26. августа 2021. године

Члан 46. став 3.
Закона о јавним
агенцијама
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/05, 81/05исправка и 47/18) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05исправка, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон)

Овим закључком Влада је
прихвата Финансијски
извештај Агенције за лекове и
медицинска средства Србије
за 2020. годину, који је
усвојио Управни одбор
Агенције за лекове и
медицинска средства Србије
на седници од 16. јуна 2021.
године.

/

/

Не

стањем на дан 31.
децембра 2020.
године, а што је
битно имајући у виду
да је у првом
кварталу 2020.
године проглашена
епидемија заразне
болести услед која и
даље траје, а што је у
2020.години довело
до непланиране
организације рада
здравствених
установа, па и
санитетског и
медицинског
материјала
Чланом 15. Закона о
јавним агенцијама
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/05, 81/05исправка и 47/18)
прописано је, између
осталог, да Управни
одбор усваја
Годишњи програм
рада јавне агенције,
као и извештаје које
подноси оснивачу. У
складу са чланом 46.
став 3. Управни
одбор јавне агенције
усваја и подноси
оснивачу
Финансијски
извештај према
правилима за
подношење
завршних рачуна
јавних предузећа. У
том смислу, Управни
одбор Агенције за
лекове и медицинска
средства Србије, 16.
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јуна 2021. године,
усвојио је Извештај о
финансијском
пословању Агенције
за лекове и
медицинска средства
Србије за 2020.
годину, па су сте
стекли услови да
Влада у складу са
законом прихвати
Финансијски
извештај Агенције за
лекове и медицинска
средства Србије за
2020. годину.
80.

Закључак 05 Број: 112-11608/2021
од 23. децембар 2021. године;

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС ,
44/14 и 30/18др.закон)

81.

Закључак 05 Број: 112-11610/2021
од 23. децембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС ,
44/14 и 30/18др.закон)

Овим Закључком Влада је
сагласна да Министарство
здравља предузме све мере из
своје надлежности с циљем
запошљавања најбољих 200
дипломаца медицинских
факултета у здравственим
установама у Републици
Србији, а у складу са
кадровским плановима
здравствених установа и
финансијским планом
Републичког фонда за
здравствено осигурање
Овим Закључком Влада је
сагласна да Министарство
здравља предузме све мере из
своје надлежности с циљем
запошљавања најбољих 500
дипломаца средњих
медицинских школа у
здравственим установама у
Републици Србији, а у складу
са кадровским плановима
здравствених установа и
финансијским планом
Републичког фонда за
здраватвено осигурање

/

/

Не

У 2021. години
настављена је
традиционална
акција Министарства
здравља и Владе
Србије пријема у
радни однос
најбољих дипломаца
медицинских
факултета у
Републици
Србијидини

/

/

Не

2021 У 2021. години
настављена је
традиционална
акција Министарства
здравља и Владе
Србије пријема у
радни однос
најбољих дипломаца
средњих
медицинских школа
у Републици
Србијидини
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82.

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о критеријумима за
формирање цена лекова за
употребу у хуманој медицини чији
је режим издавања на рецепт

83.

Уредба о ближим условима за
поступање са одузетим
прекурсорима

84.

Програм за здравог радника са
Акционим планом

Члан 58. став 1.
Закона о лековима и
медицинским
средствима
(„Службени гласник
РС“, бр. 30/10, 107/12,
105/17 - др. закон,
113/17 – др. закон) и
члан 43. Став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14, 30/18 - др.
закон)
Члан 45. став 3.
Закона о супстанцама
које се користе у
недозвољеној
производњи опојних
дрога и психотропних
супстанци
(„Службени гласник
РС“, бр. 107/05 и
25/19) и члана 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68 /12 УС, 72/12, 74/12 исправка УС, 7/14 УС, 44/14, 30/18 - др.
закон)
38. став 1. Закона о
планском систему (
"Службени гласник
РС", бр.30/18) и члану
10. став 1. тачка 1.
Закона о здравственој
заштити ("Службени
гласник РС", бр.25/19)

Утврдиће се измене и допуне
критеријума за формирање
цена лекова које се односе на
постојеће цене лекова и дан
када се врши прерачунавање
цена, чиме ће се створити
правни основ за усклађивање
цена лекова са променама
цена упоредивих лекова у
референтним земљама и
променом курса динара.

/

/

Да

Уредба није донета
зато што се каснило
са доношењем
Уредбе о изменама
Уредбе о
критеријумима за
формирање цена
лекова која је
објављена
13.05.2021. године, а
не по плану , у
септембру 2020.
године.

Овом уредбом прописују се
ближи услови за поступање са
прекурсорима који су одузети
из илегалних токова или су
одузети као предмет
привредних преступа и
прекршаја, као и друга
питања од значаја за третман
и уништавање прекурсора у
складу са прописима којима
се уређује управљање
отпадом.

/

/

Да

Застој постоји због
измена и допуна које
предлаже председник
радне групе из МУПа, Уредба је
превасходно у
надлежности МУП-а.

Унапређење и јачање система
здравствене заштите
Републике Србије у циљу
унапређења здраља радника

/

/

Да

Дописом број 021-01136/2012-03, од
27.децембра2021.
године, Републички
секретаријат за јавне
политике изразио је
сагласност да се
назив преиначи у
План здравствене
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85.

Акциони план Националног
програма за очување и
унапређење сексуалног и
репродуктивног здравља и права
становништва у Републици Србији

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему ( "Службени
гласник РС", бр.30/18)
и члану 10. став 1.
тачка 1. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", бр.25/19)

Унапређење и јачање система
здравствене заштите
Републике Србије у циљу
унапређења сексуалног и
репродуктивног здравља

/

/

Да

86.

Програм зa обезбеђење здравља са
Акционим планом за период 2021
– 2023

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему ("Службени
гласник РС", бр.30/18)
и члану 10. став 1.
тачка 1. Закона о

Прихвата се програм зa
обезбеђење здравља са
Акционим планом за
период 2021 – 2023

/

/

Да

заштите радноактивног
становништва у
Републици Србији,
који Влада доноси
закључком, што је у
складу са Предлогом
оптимизације
планског оквира за
потребе правилног
структурирања
средњорочног плана
Министарства
здравља.
Документ овог ранга
не подразумева
усвајање Акционог
плана
Дописом
Републичког
секретаријата за
законодавство број
021-00-186/2021-01
од 15. децембра 2021.
године, обавештени
смо да је чланом 14.
став 1. и став 3.
Закона о планском
систему прописано
да ако се програмом
разрађују активности
које се спроводе у
оквиру предвиђених
мера, уз такав
програм се по
правилу не усваја
акциони план као
посебан документ.
Програм није усвојен
услед ангажованости
медицинских
радника и
службеника у
Министарству
1173

здравственој заштити
("Службени гласник
РС", бр.25/19)
87.

Програм за цереброваскуларне
болести

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему ( "Службени
гласник РС", бр.30/18)
и члану 10. став 1.
тачка 1. Закона о
здравственој заштити
("Службени гласник
РС", бр.25/19)

Унапређење и јачање система
здравствене заштите
Републике Србије у циљу
унапређења превенције и
лечења цереброваскуларних
болести

/

Да

/

здравља у
спречавању
пандемије изазване
вирусом ковид-19
Из разлога
погођености
пандемијом изазване
вирусом КОВИД-19
Министарство
здравља је било
спречено да оформи
радну групу и одржи
састанке исте.

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Правни основ

Референтни
документ/НПАА

II

III

IV

V

VI

/

9/21
5. фебруар

Не

/

17/21
26.фебруар

Да

Након ступања на снагу
Закона о здравственом
осигурању („Службени
гласник РС“, број 25/19), у
априлу 2019. године
приступило се изради
подзаконских аката.
Наведеним законом је
прописан рок за доношење
подзаконских аката. Како је
реч о обимном послу и о
великом броју аката који
министарство доноси на
основу предлога
Републичког фонда, по
добијању предлога
интензивно се приступило
изради поменутог акта, те је
поменути акт и објављен.
/

Ред.
бр.

Назив акта

1.

Правилник о садржају и обиму права
на здравствену заштиту из обавезног
здравственог осигурања и о
партиципацији за 2021. годину

Члан 133. став 1. и члан 134.
став 3. Закона о
здравственом осигурању
(„Службени гласник РС”,
број 25/19)

2.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о специјализацијама и

Члан 177. Закона о
здавственој заштити

I

Број „Службеног
гласника РС”,
датум

По плану
(Да/Не)

Образложење
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3.

4.

5.

6.

ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених
сарадника
Правилник о допунама Правилника
о номенклатури лабораторијских
здравствених услуга на примарном,
секундарном и терцијарном нивоу
здравствене заштите

(„Службени гласник РС”, број
25/19)
Члан 195. Закона о
здравственом осигурању
(„Службени гласник РС”, број
25/19)

/

36/21
9. април

Не

Правилник о изменама и допуни
Правилника о уговарању здравствене
заштите из обавезног здравственог
осигурања са даваоцима здравствених
услуга за 2021. годину

Члан 201. став 1. Закона о
здравственом осигурању
(„Службени гласник РС”, број
25/19)

/

41/21
23. април.

Не

Члан 69. став 1. Закона о
биомедицински потпомогнутој
оплодњи („Службени гласник
РС”, број 40/17 и 113/17 - др.
закон)

НПАА

41/21
23. април

Да

Члан 97. став 5. Закона о
медицинским средствима
("Службени гласник РС", број
105/17)

/

58/21
9.јун

Не

Правилник о измени и допуни
Правилника о ближим условима,
критеријумима и начину избора,
тестирања и процене даваоца
репродуктивних ћелија и ембриона
Правилник о измени и допуни
правилника о праћењу медицинских
средстава на тржишту

Надлежна Републичка
стручна комисија је у циљу
проширења пружања
здравствених услуга
осигураним лицима
предложила допуне
одређених лабораторијских
здравствнеих услуга које се
пружају на свим нивоима
здравствене заштите.
Проглашењем епидемије у
Републици Србији,
пословање здравствених
установа је било усмерено
на сузвијање епидемије и
збрињавање пацијената
заражених од COVID -19,
те је било неопходно
променити постојеће
критеријуме за уговарање
како би се, и у тим
ванредним околностима
обезбедило несметано
функционисање
здравствених установа.
/

Правилник је донет ради
усклађивања регулативе у
области медицинских
средстава са регулативом
ЕУ у овој области.
Предложене измене и
допуне се пре свега односе
на увођење нове
класификације
медицинских средстава.
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7.

Правилник о изменама и допунама
правилника о производњи
медицинских средстава

Члан 59. став 4. Закона о
медицинским средствима
("Службени гласник РС", број
105/17)

/

58/21
9.јун

Не

8.

Правилник о изменама и допунама
правилника о регистрацији
медицинског средства

Члан 16. став 5, члана
50. став 3. и члана 63. став 6.
Закона о медицинским
средствима ("Службени
гласник РС", број 105/17),

/

58/21
9.јун

Не

9.

Правилник о измени правилника о
утврђивању статуса производа

Члан 3. став 5. Закона о
медицинским средствима
("Службени гласник РС", број
105/17),

/

58/21
9.јун

Не

10.

Правилник о допунама правилника о
увозу медицинских средстава која
нису регистрована

Члан 79. став 3. и члана
80. став 3. Закона о
медицинским средствима
("Службени гласник РС", број
105/17),

/

58/21
9.јун

Не

11.

Правилник о допунама Правилника о
номенклатури лабораторијских
здравствених услуга на примарном,
секундарном и терцијарном нивоу
здравствене заштите

Члан 195. Закона о
здравственом осигурању
(„Службени гласник РС”, број
25/19)

/

59/21
11. јун

Не

Правилник је донет ради
усклађивања регулативе у
области медицинских
средстава са регулативом
ЕУ у овој области.
Предложене измене и
допуне се пре свега односе
на увођење нове
класификације
медицинских средстава.
Правилник је донет ради
усклађивања регулативе у
области медицинских
средстава са регулативом
ЕУ у овој области.
Предложене измене и
допуне се пре свега односе
на увођење нове
класификације
медицинских средстава.
Правилник је донет ради
усклађивања регулативе у
области медицинских
средстава са регулативом
ЕУ у овој области.
Предложене измене и
допуне се пре свега односе
на увођење нове
класификације
медицинских средстава.
Правилник је донет ради
усклађивања регулативе у
области медицинских
средстава са регулативом
ЕУ у овој области.
Предложене измене и
допуне се пре свега односе
на увођење нове
класификације
медицинских средстава
Проглашењем епидемије у
Републици Срији,
пословање здравствених
установа је било усмерено
на сузвијање епидемије и
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збрињавање пацијената
заражених од COVID -19,
те је било неопходно
променити постојеће
критеријуме за уговарање
како би се, и у тим
ванредним околностима
обезбедило несметано
функционисање
здравствених установа.
Овим Правилником се
Списак психоактивних
контролисаних супстанци
усклађује с потврђеним
конвенцијама Уједињених
нација које уређују област
психоактивних
контролисаних супстанци,
као и на предлог органа
надлежних у области
психоактивних
контролисаних супстанци.
Измена се односи на
унапређење номенклатуре.

12.

Правилник о утврђивању Списка
психоактивних контролисаних
супстанци

Члан 8.став 1. Закона о
психоактивним контролисаним
супстанцама („Службени
гласник РС“, бр. 99/2010 и
57/2018).

/

70/21
13. јул

Не

13.

Правилник о измени Правилника о
номенклатури здравствених услуга на
примарном нивоу здравствене
заштите

Члан 195. Закона о
здравственом осигурању
(„Службени гласник РС“, број
25/19),

/

74/21
23. јул

Не

14.

Правилник о допунама Правилникa о
номенклатури здравствених услуга на
секундарном и терцијарном нивоу
здравствене заштите

Члан 195. Закона о
здравственом осигурању
(„Службени гласник РС“, број
25/19),

/

77/21
30. јул

Не

15.

Правилник о изменама и допунама
Члан 50. Закона о здавственој
Правилника о ближим условима и
заштити („Службени гласник
начину вршења процене здравствених РС”, број 25/19)
технологија
Правилник о изменама Правилника о
Члан 133. став 1. и члан 134.
садржају и обиму права на
став 3. Закона о
здравствену заштиту из обавезног
здравственом осигурању
здравственог осигурања и
(„Службени гласник РС”,
партиципације за 2021. годину
број 25/19),

/

77/21
30.јул

Да

/

/

79/21
6. август

Не

Правилник усклађен са
одговарајућим изменама
номенклатуре здравствених
услуга.

Правилник о ближим условима за
образовање центра за ментално
здравље у заједници

/

85/2021
31.август

Не

Правилник је усвојен из
разлога испуњења обавеза
формирања Центра у

16.

17.

Члан 63. Закона о заштити лица
са менталним сметњама

Допуне се односе на
унапређење ове
номенклатуре.
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(Службени гласник РС бр.
45/13)
18.

19.

20.

21.

22.

23.

Правилник о измени и допунама
Правилника о уговарању здравствене
заштите из обавезног здравственог
осигурања са даваоцима здравствених
услуга за 2021. годину

заједници и испуњења
обавеза из Преговарачког
поглавља 23
Проглашењем епидемије у
Републици Срији,
пословање здравствених
установа је било усмерено
на сузвијање епидемије и
збрињавање пацијената
заражених од COVID -19,
те је било неопходно
променити постојеће
критеријуме за уговарање
како би се, и у тим
ванредним околностима
обезбедило несметано
функционисање
здравствених установа.
/

Члан 201. став 1. Закона о
здравственом осигурању
(„Службени гласник РС”, број
25/19)

/

87/21
10. септембар

Не

Правилник о изменама и допунама
Члан 50. Закона о здавственој
Правилника о ближим условима и
заштити („Службени гласник
начину вршења процене здравствених РС”, број 25/19)
технологија
Правилник о ближим условима и
Члан 18. став 4. Закона о
начину спровођења програма
пресађивању људских органа
укрштене донације између два или
(„Службени гласник РС”, број
више парова
57/18)
Правилник о начину националне
Члан 30. став 1. Закона о
сарадње, као и сарадње са
пресађивању људских органа
међународним телима или европским („Службени гласник РС”, број
организацијама за размену органа
57/18
Правилник о ближим условима у
Члан 46. став 5. Закона о
погледу стручне оспособљености и
пресађивању људских органа
стручног усавршавања инспектора за
(„Службени гласник РС”, број
57/18
биомедицину

/

89/21
15.септембар

Да

НПАА

109/21
19. новембар

Да

/

НПАА

109/21
19. новембар

Да

/

НПАА

109/21
19. новембар

Да

/

/

109/21
19. новембар

Не

Правилник о изменама и допунама
Правилника о уговарању здравствене
заштите из обавезног здравственог
осигурања са даваоцима здравствених
услуга за 2021. годину

Члан 201. став 1. Закона о
здравственом осигурању
(„Службени гласник РС”, број
25/19)

Проглашењем епидемије у
Републици Срији,
пословање здравствених
установа је било усмерено
на сузвијање епидемије и
збрињавање пацијената
заражених од COVID -19,
те је било неопходно
променити постојеће
критеријуме за уговарање
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24.

Правилник о здравственој исправности Члан 26. став 6. тачка 6). Закона
и квалитету соли за исхрану људи и
о безбедности хране
производњу хране
(„Службени гласник РС”, бр.
41/09 и 17/19)

/

111/21
25.новембар

Да

25.

Правилник о имплантатима који се
обезбеђују из средстава обавезног
здравственог осигурања

Члан 70. став 4. Закона о
здравственом осигурању
(„Службени гласник РС”, број
25/19)

/

112/21
26. новембар

Не

26.

Правилник о показатељима квалитета
здравствене заштите и о провери
квалитета стручног рада

Члан 195. Закона о
здравственој заштити
(„Службени гласник РС”, број
25/19)

/

123/21 15.децембар

Да

27.

Правилник о допунама Правилника о
имплантатима који се обезбеђују из
средстава обавезног здравственог
осигурања

Члан 70. став 4. Закона о
здравственом осигурању
(„Службени гласник РС”, број
25/19)

/

125/21
17. децембар

Не

како би се, и у тим
ванредним околностима
обезбедило несметано
функционисање
здравствених установа.
/

Чланом 70. став 4. Закона о
здравственом осигурању
прописано је да министар,
на предлог Републичког
фонда за здравствњено
осигурање, утврђује врсту,
односно класу и категорију
имплантата,
индикације,трајање и
обнављање, као и услове и
начин остваривања права на
имплантате. Сходно овом
законском овлашћењу
донет је наведени
правилник.
/

Чланом 70. став 4. Закона о
здравственом осигурању
прописано је да министар,
на предлог Републичког
фонда за здравствњено
осигурање, утврђује врсту,
односно класу и категорију
имплантата,
индикације,трајање и
обнављање, као и услове и
начин остваривања права на
имплантате. Сходно овом
законском овлашћењу, а на
предлог Републичког фонда
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28.

Правилник о изменама и допунама
правилника о обрасцу и садржини
лекарског рецепта, начину издавања и
прописивања лекова

Члан 51. став 2. Закона о
лековима и медицинским
средствима ("Службени
гласник РС", бр. 30/10,
107/12, 105/17 - др. закон и
113/17 - др. закон),

/

127/21 24.децембар

Не

29.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о уговарању здравствене
заштите из обавезног здравственог
осигурања са давоцима здравствених
услуга за 2021. годину

Члан 201. став 1. Закона о
здравственом осигурању
(„Службени гласник РС”, број
25/19)

/

129/2021
28. децембар

Не

30.

Правилник о уговарању здравствене
заштите из обавезног здравственог
осигурања са даваоцима здравствених
услуга за 2022. годину

Члан 201. став 1. Закона о
здравственом осигурању
(„Службени гласник РС”, број
25/19)

/

133/2021
31. децембар

Не

за здравствено осигурање
донет је наведени
правилник којим се врши
допуна иплантата на терет
средстава обавезног
здравственог осигурања.
Разлог за доношење
правилника је контрола и
спречавање нерационалног
прописивања лекова као и
одлагање почетка примене
прописа у здравственим
установама секундарног и
терцијарног нивоа
здравствене заштите из
Плана мреже и ван Плана
мреже са 1. јануара 2022. на
1. јануар 2023. године.
Проглашењем епидемије у
Републици Срији,
пословање здравствених
установа је било усмерено
на сузвијање епидемије и
збрињавање пацијената
заражених од COVID -19,
те је било неопходно
променити постојеће
критеријуме за уговарање
како би се, и у тим
ванредним околностима
обезбедило несметано
функционисање
здравствених установа.
Чланом 201. став 1. Закона
о здравственом осигурању
прописано је да Министар,
на предлог Републичког
фонда, за сваку
календарску годину,
уређује услове за
закључивање уговора са
даваоцима здравствених
услуга, критеријуме и
мерила за утврђивање
накнаде за њихов рад,
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31.

Правилник о додацима исхрани –
дијететским суплементима

Члан 26. став 5. Закона о
безбедности хране
("Службени гласник РС", бр.
41/09 и 17/19)

/

/

Да

односно начин плаћања
здравствених услуга, као и
других трошкова у складу
са овим законом, поступак
коначног обрачуна са
даваоцима здравствених
услуга на основу уговора
поводом остваривања права
осигураних лица на
здравствену заштиту по
завршеној календарској
години, као и друга питања
од значаја за закључивање
уговора са даваоцима
здравствених услуга. Из
наведеног, донет је
поменути акт.
Није реализовано у
планираном року због
потребног додатног
усаглашавања са додатним
изменама и допунама ЕУ
прописа из ове области и
због ангажовања свих
расположивих капацитета
Сектора за инспекцијске
послове на заштити
становништва од епидемије
и пандемије заразне
болести COVID-19
Послато у Републички
секретаријат за
законодавство
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32.

Правилник о храни за специфичне
популационе групе (храна за одојчад
и малу децу, храна за посебне
медицинске намене, замене за
комплетну дневну исхрану за особе
на дијети за мршављење)

Члан 26. став 5. Закона о
безбедности хране
("Службени гласник РС", бр.
41/09 и 17/19)

/

/

Да

Није реализовано због
потребног додатног
усаглашавања са добијеним
мишљењима, додатним
изменама и допунама ЕУ
прописа из ове области као
и због ангажовања свих
расположивих капацитета
Сектора за инспекцијске
послове на заштити
становништва од епидемије
и пандемије заразне
болести COVID-19
Стављено у План рада
Владе за 2022. Годину.

33.

Правилник о помоћним средставима у
производњи хране

Члан 26. став 5. Закона о
безбедности хране
("Службени гласник РС", бр.
41/09 и 17/19)

/

/

Да

34.

Правилник о храни са измењеним
нутритивним саставом (храна за особе
интолерантне на глутен, замена за со
за људску исхрану, храна обогаћена
витаминима, минералима и другим
супстанцама)

Члан 26. став 5. Закона о
безбедности хране
("Службени гласник РС", бр.
41/09 и 17/19)

/

/

Да

Није реализовано у
планираном року због
потребног додатног
усаглашавања са додатним
изменама и допунама ЕУ
прописа из ове области и
због ангажовања свих
расположивих капацитета
Сектора за инспекцијске
послове на заштити
становништва од епидемије
и пандемије заразне
болести COVID-19.
Није реализовано због
потребног додатног
усаглашавања са допинама
и изменама ЕУ легислативе
из ове области и због
ангажовања свих
расположивих капацитета
Сектора за инспекцијске
послове (санитарне
инспекције) на заштити
становништва од епидемије
и пандемије заразне
болести COVID-19
Стављено у План рада
Владе за 2022. Годину.
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35.

Правилник о ближим условима у
погледу кадра, опреме, простора,
лекова и медицинских средстава за
оснивање и обављање здравствене
делатности, као и врсту и начин
пружања здравствених услуга у
здравственим установама и приватној
пракси

Члан 31. став 3. , члан 39. став
3. и члан 82. став 5. Закона о
здавственој заштити
(„Службени гласник РС”, број
25/19)

/

/

Да

36.

Правилник о условима и начину
унутрашње организације
здравствених установа

Члан 125. став 4. Закона о
здавственој заштити
(„Службени гласник РС”, број
25/19)

/

/

Да

37.

Правилник о условима које
здравствена установа мора
испуњавати за обављање практичне
наставе ученика и студената
здравствене струке

Члан 70. став 3. Закона о
здавственој заштити
(„Службени гласник РС”, број
25/19)

/

/

Да

Услед пандемије изазване
корона вирусом, приоритет
у раду имали су послови
непосредно везани за
решавање проблема
вазаних за пандемију, тако
да је доношење Правилника
о ближим условима у
погледу кадра, опреме,
простора, лекова и
медицинских средстава за
оснивање и обављање
здравствене делатности, као
и врсту и начин пружања
здравствених услуга у
здравственим установама и
приватној пракси
преусмерено за израду у
току 2022. године.
Услед пандемије изазване
корона вирусом, приоритет
у раду имали су послови
непосредно везани за
решавање проблема
вазаних за пандемију, тако
да је доношење
Правилника о условима и
начину унутрашње
организације здравствених
установа преусмерено за
израду у току 2022. године.
Услед пандемије изазване
корона вирусом, приоритет
у раду имали су послови
непосредно везани за
решавање проблема
вазаних за пандемију, тако
да је доношење
Правилника о условима
које здравствена установа
мора испуњавати за
обављање практичне
наставе ученика и
студената здравствене
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38.

Правилник о ближим условима за
издавање, обнављање или одузимање
лиценце члановима комора
здравствених радника, као и полагање
лиценцног испита

Члан 181. став 10. Закона
здавственој заштити
(„Службени гласник РС”, број
25/19)

/

/

Да

39.

Правилник о начину и поступку
утврђивања времена и узрока смрти,
вршења обдукције, узимања и трајног
чувања узорака биолошког порекла
узетих у току обдукције и поступања
са одстрањеним деловима људског
тела

Члан 208. став 4. Закона о
здавственој заштити
(„Службени гласник РС”,
број 25/19)

/

/

Да

40.

Правилник о начину и организацији
обављања здравствене делатности
хитне медицинске помоћи

Члан 83. став 4. Закона о
здавственој заштити
(„Службени гласник РС”, број
25/19)

/

/

Да

струке преусмерено за
израду у току 2022. године.
Услед пандемије изазване
корона вирусом, приоритет
у раду имали су послови
непосредно везани за
решавање проблема
вазаних за пандемију, тако
да је доношење Правилник
о ближим условима за
издавање, обнављање или
одузимање лиценце
члановима комора
здравствених радника, као и
полагање лиценцног испита
преусмерено за израду у
току 2022. године.
Услед пандемије изазване
корона вирусом, приоритет
у раду имали су послови
непосредно везани за
решавање проблема
вазаних за пандемију, тако
да је доношење Правилника
о начину и поступку
утврђивања времена и
узрока смрти, вршења
обдукције, узимања и
трајног чувања узорака
биолошког порекла узетих
у току обдукције и
поступања са одстрањеним
деловима људског тела
преусмерено за израду у
току 2022. године.
Услед пандемије изазване
корона вирусом, приоритет
у раду имали су послови
непосредно везани за
решавање проблема
вазаних за пандемију, тако
да је доношење Правилник
о начину и организацији
обављања здравствене
делатности хитне
1184

41.

Правилник о ближим условима за
спровођење континуиране едукације
здравствених радника

Члан 178. став 4. Закона о
здавственој заштити
(„Службени гласник РС”, број
25/19)

/

/

Да

42.

План развоја кадрова у здравству

Члан 173. став 2. Закона о
здавственој заштити
(„Службени гласник РС”, број
25/19)

/

/

Да

43.

Правилник о условима одабира и
процене здравственог стања живог
даваоца људских ћелија и ткива

Члан 20.став2. Закона о
људским ћелијама и ткивима
("Службени гласник
РС"бр.57/18);

НПАА

/

Да

медицинске помоћи
преусмерено за израду у
току 2022. године.
Услед пандемије изазване
корона вирусом, приоритет
у раду имали су послови
непосредно везани за
решавање проблема
вазаних за пандемију, тако
да је доношење Правилника
о ближим условима за
спровођење континуиране
едукације здравствених
радника преусмерено за
израду у току 2022. године.
Услед пандемије изазване
корона вирусом, приоритет
у раду имали су послови
непосредно везани за
решавање проблема
вазаних за пандемију, тако
да је доношење Плана
развоја кадрова у здравству
преусмерено за израду у
току 2022. године.
Услед пандемије изазване
корона вирусом, приоритет
у раду имали су послови
непосредно везани за
решавање проблема
вазаних за пандемију

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.
1.

Назив
I
Урeђење и надзор у области
здравства

Резултат
II
- Оцена општег задовољства
услугама лекара током боравка
у болници;

Финансирање
шифра извора
Износ остварења/
финансирања
извршења
III
01
1,414,970,388.03
РСД

Референтни
документ
IV
/

По
плану
(Да/Не)
V
Да

Образложење
VI
Податак ће бити
доступан кад се објави
Здравственостатистички годишњак
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1.ПА.1

Уређење здравственог система
Надзор здравствених установа

1.ПА 2

Надзор здравствених установа
Санитарни надзор

1.ПА.3

Санитарни надзор

1.ПА.4

Надзор у области лекова и
медицинских средстава и
психоактивних контролисаних
супстанци и прекурсора

1.ПА.5
Администрација у управљање
2

Превентивна здравствена заштита

-Средња оцена општег
задовољства корисника у
установама примарне
здравствене заштите
99 % кандидата који су
положили стручни испит за
здравствене раднике и
здравствене сараднике са
високом стручном спремом
- 291 лекара специјалиста на
100.000 становника

ИЗЈЗ Батут, односно у
септембру 2022.године

01

880,550,533.40
РСД

/

Да

/

1133- Број решења за почетак
рада и обављање здравствене
делатности у здравственим
установама, приватној пракси
и другим правним лицима која
могу да обављају здравствену
делатност
9,8% Стопа уочених
неправилности у укупноом
броју извршених контрола
0,6 % утврђених
неправилности у односу на
укупан број поднетих захтева
22,6 %санитарних надзора са
утврђеним неправилностима у
односу на укупан број
санитарних надзора

01

139,228,917.17
РСД

/

Да

/

01

234,391,092.54
РСД

/

Да

/

0,5% надзора са утврђеним
неправилностима
0 % утврђених одступања од
стандарда квалитета лекова и
медицинских средстава у
поступку систематске
контроле

01

28,998,583.71
РСД

/

Да

/

Редован рад запослених у
оквиру организационих
јединица које припадају
Администрацији и управљању
Спроведено 1.863.000
индивидуалних здравствених
васпитања у области

01

131,801,261.21
РСД

/

Да

/

01
06
15

1,410,374,642.91
РСД
47,303,463.03

План развоја
здравствене
заштите

Да

/
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2.ПА.1

Подршка раду института ''др
Милан Јовановић Батут''
Подршка раду института и завода
за јавно здравље

промоције здравља; 52
израђена извештаја о
потенцијалним претњама које
су у вези са заразним
болестима, болестима
непознатог порекла и другим
догађајима у јавном здрављу;
обухваћено 32% жена у
превенцији за рано откривање
карцинома дојке; у 20 домова
здравља спроведена процена
ризика од болести срца и
крвних судова; обележен
Национални дан без дуванског
дима (наградни конкурс,
конференција за медије и
проглашење победника) и
одржана јавна манифестација
31. маја -Светски дан без
дуванског дима; достигнут
број од 163.000 редовних и
нових давалаца крви; 8300
вакцинација и систематских
прегледа ромске деце;96 %
комплетно вакцинисане деце ;
21. % пунолетних становника
старијих од 35 година који су
обавили најмање један
годишње превентивни
здравствени преглед;18% жена
обухваћених превентивним
гинеколошким прегледом
Ажуриране три базе података о
порођајима, прекидима
трудноћа и умрлим; ажурирана
база података о обољењима и
стањима у стационарним
здравственим установама;
ажуриранa база података о
обољењима и стањима у
ванболничким здравственим
установама; ажурирана база
података о организационој
структури здравствених
установа; ажурирана база

РСД
25,544,334.89
РСД

01

345,467,750.76
РСД

Републике
Србије

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/

1187

2.ПА.2

Подршка раду института и завода
за јавно здравље

података о кадровима
здравствених установа;
ажурирана база података о
опреми у здравственим
установама; сачињен извештај
о спроведеним редовним и
ванредним проверама
квалитета стручног рада у
здравственим установама и
другим облицима здравствене
службе; сачињена два
извештаја о задовољству
запослених у здравственим
установама и о задовољству
корисника пруженом
здравственом заштитом; девет
формираних и ажурираних
регистара водећих хроничних
незаразних обољења;80%
задовољства пацијената
пруженом здравственом
заштитом ;96 % комплетно
вакцинисане деце
Спроведенo 1.863.000
индивидуалнoг обликa
здравственоg васпитања у
области промоције здравља;
одржанo 18 семинарa у
области промоције здравља;
117.000 ученика основних и
средњих школа за које су
одржане здравствено
промотивне активности; осам
ажурираних база података (о
микробиолошкој и физичкохемијској исправности воде за
пиће, површинских вода и
воде из јавних базена, о
микробиолошкој и о квалитету
отпадних вода из
индустријских зона..); 2310
анализираних узорака
Salmonella, Shigella, Vibrio
cholerae i Yersinia
enterocolitica; 2340 анализа

01

904,386,169.38
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/

1188

2.ПА.3

Омасовљавање добровољног
давалаштва крви

2.ПА.4

Вирусолошки надзор
инфективних болести Институт
„Торлак”

којима је извршена потврдна
дијагностика неуроборелиозе,
сифилиса и лајм
борелиозе;630.000 полазника
едукација у области промоције
здравља ;14% утврђених
физичко хемијских
неисправности воде из јавних
водовода и водних објеката
16490 ученика у конкурсу "Крв
живот значи“; 3100
организованих акција
добровољног давалаштва крви
у сарадњи са службама за
трансфузију крви;91.100
давања крви редовних
давалаца ; 3120 потенцијалних
давалаца у Регисту давалаца
тромбоцита аферизним
поступком;14% наменских
давања крви у односу на
давање крви редовних
давалаца
2240 обрађених пацијената са
обољењима сличним грипу; 62
вирусолошки обрађених
пацијената са другим
обољењима могуће
ентеровирусне етиологије;9070
молекуларних тестова (Realtime PCR тест) за доказивање
генома вируса грипа и
респираторних вируса ; 157
вирусолошки обрађених
пацијената на Морбиле,
Рубелу, Парво Б19 и Варичелу
Зостер; 186 урађених ЕЛИСА
тестова за доказивање ИгМ
антитела за Морбила, Рубела,
Варичела вирус; 20
вирусолошки обрађених
пацијената оболелих од АФП
(акутне флакцидне парализе)
као и њихових контаката 32
урађених ЕЛИСА тестова за

01

25,806,490.79
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/

01

50,000,000.00
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/
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2.ПА.5

Превенција ширења хуманог
беснила „Луј Пастер”, Нови Сад

2.ПА.6

Унапређење доступности
здравствене заштите ромској
популацији

доказивање ИгМ/ИгГ антитела
за Парво Б19 вирус; 210
вирусолошки обрађених
пацијената са сумњом на
обољење изазвано вирусима
хеморагичне грознице
Реакцијом индиректне
флуоресценције (РИИФ); 85
вирусолошки обрађених
пацијената са сумњом на
обољење изазвано вирусима
хеморагичне грознице
урађених ЕЛИСА методом; 30
изолација вируса хеморагичне
грознице (стриктно зависи од
епидемиолошке ситуације)
Сачињен Извештај о
епизоотиолошкој ситуацији;
250 извештаја здравствених
установа које се баве
антирабичном заштитом о
утврђеним негативним и
позитивним случајевима
беснила код животиња; 0
сакупљених узорака сојева
вируса беснила два програма
спроведеног здравственог
васпитања из области беснила
и антирабичне заштите; 18
давалаца плазме ради
производње хуманог
антирабичног имуноглобулина
8300 вакцинација и
систематских прегледа ромске
деце; 2190 остварених
докуманта за децу
(здравствене књижице, лична
докуманта, овера здравствених
књижица); 10830 деце који су
прошли здравствено
васпитање (планирани
разговор и радионице); 38200
жена обухваћених
систематским прегледом; 47%
жена обухваћених

01

1,500,000.00
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/

01

45,894,555.20
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/

1190

2.ПА.7

Подршка активностима удружења
грађана у области здравствене
заштите

2.ПА.8

Детекција вируса Западног Нила
у популацијама комараца на
територији Републике Србије

2.ПА.9

Детекција изазивача Лајмске
болести и вирусног, крпељског
енцефалитиса на популацији
крпеља
Спречавање настанка слепила код
превремено рођене деце

превентивним прегледима ;44.
% жена обухваћених
систематским прегледом код
гинеколога ; 6320 жена и
одраслих којима су остварена
докуманта (здравствене
књижице, лична документа,
овере здравствених књижица);
62000 жена и одраслих који су
прошли здравствено
васпитање (планирани
разговори и радионице);
одржан симпозијум за
здравствене медијаторке;
37 пријављених удружења на
јавни конкурс; 16 позитивно
оцењених захтева након јавног
конкурса;одржано 15
едукативних састанака;11
угрожених група
становништва обухваћених
активностима које спроводе
удружења грађана након
јавног позива
156 теренских истраживања
редовних, 27 теренских
истраживања ванредних, 80
мапа, 14 предложених мера,
1600 редовних узорковања на
терену, 2050 редовних
анализираних узорака за
детекцију вируса Западног
Нила, 2510 испитиваних
узорака у ентомолошкој
лабораторији
60 теренских истраживања, 12
редовних извештаја, 10
предложених мера, 65
редовних узорковања на
терену, 1120 редовних
анализираних узорака за
детекцију бактерије Borrelia
burgdorferi, 205оболелих ,1070
испитиваних узорака у
ентомолошкој лабораторији;

01

7,978,500.00
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/

01

2,000,000.00
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/

01

2,000,000.00
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/

1191

2.ПК.1

Спречавање настанка слепила код
превремено рођене деце
Превенције обољења изазваних
хуманим папилома вирусом

2.ПК.2

Превенције обољења изазваних
хуманим папилома вирусом

2.ПК.3

Подршка активностима удружења
грађана у области превенције и
контроле ХИВ инфекције

2.ПК.3

2.

Програм унапређења оралног
здравља деце и омладине у
Републици Србији

Развој квалитета и доступности
здравствене заштите

28 % детекције присуства
бактерије B. Burgdorferi у
испитиваној популацији
крпеља; 29% инфицираности у
испитиваној популацији
крпеља
2000 превремено рођене деце
обухваћених офталмолошким
скринингом, 156 деце са
урођеним променама
мрежњаче обухваћених
офталмолошким
скринингом,14 деце са
конгениталним аномалијама
мрежњаче обухваћених
офталмолошким скринингом
75 едукованих родитеља у
школама/општинама ; 40
едукованих педијатара
33,1% МCM саветованих и
тестираних на ХИВ , 42,5%
МСМ досегнути хив
преветивним
програмима,27,7% особа које
ињектирају дрогу досегнути
хив превентивним програмима
, 20% секс радника саветовани
и тестерани на ХИВ
65 обучених здравствених
радника за спровођење
истраживања; 1 извештај о
стању оралног здравља деце;
припремљен 1 нацрт
Националног програма
стоматолошке здравствене
заштите деце и омладине у
РС;3 публикације са подацима
у вези са оралним здрављем
деце
490 пацијената над којима се
спроводе мере обавезног
лечења и чувања, 130
пацијената којима је пружена

01

999,857.67
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/

01

1,500,000.00
РСД

Да

/

01

21,841,319.11
РСД
47,303,463.03
РСД
25,544,334.89
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије
План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/

06
15

01

1,000,000.00
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/

01
11
15
56

1,327,065,000.00
РСД
895,108,701.69
РСД

План развоја
здравствене
заштите

Да

/
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Лечење обољења, стања или
повреда које се не могу успешно
лечити у Републици Србији
3.ПА.1

3.ПА.2

3.ПА.3

Здравствена заштита лица на
издржавању казне затвора и
пружање хитне медицинске
помоћи особама непознатог
пребивалишта и другим лицима
која ово право не остварују на
другачији начин
Лечење обољења, стања или
повреда које се не могу успешно
лечити у Републици Србији

Програми Црвеног крста Србије
Извршавање мера безбедности
обавезног психијатријског лечења
и чувања у здравственој установи,
обавезног лечења алкохоличара и
зависника од дрога

здравствена заштита у
затворима; 43000 лица која
право на хитну медицинску
помоћ не остварују на други
начин
130 пацијената којима је
пружена здравствена заштита
у затворима; 43000 лица која
право на хитну медицинску
помоћ не оставрују на други
начин
17- Број пацијената који су
упућени на лечење у
инострану здравствену
установу
76- Број послатих узорака на
дијагностичко испитивање у
иностране лабораторије
организовано 3.400 акција
добровољног давалаштва крви
у сарадњи са службама за
трансфузију крви; едуковано
210 нових волонтера за акције
добровољног давалаштва крви;
одштампан и подељен
младима едукативни материјал
о болестима зависности у
тиражу од 140.000 примерака
за све подружнице Црвеног
крста на територији Републике
Србије; одштампан и подељен
младима едукативни материјал
о очувању и унапређењу
менталног здравља у тиражу
од 59.000 примерака за све
подружнице Црвеног крста на
територији Републике Србије;
одржано 255 радионица за
10.950 деце;1400 одржаних
едукација;39 едукованих за
деловање у несрећама ;4
одржаних едукација за
деловање у несрећама

51,822,456.01
РСД
250,764,738.27
РСД

01

379,966,972.95
РСД

Републике
Србије

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/

01
08
15

190,509,510.29
РСД
0.00
41,933,382.74
РСД

/

Да

/

01

300,000,000.00
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/
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3.ПА.4

Извршавање мера безбедности
обавезног психијатријског лечења
и чувања у здравственој установи,
обавезног лечења алкохоличара и
зависника од дрога

3.ПА.5

Јавна овлашћења поверена
Црвеном крсту Србије

3.ПК.1

Унапређење квалитета рада
Одељења за типизацију ткива

3.ПК.2

Подршка здравственој заштити
оболелих од хемофилије и других
урођених коагулопатија

3.ПК.3

Обезбеђивање услова за
трансплантацију органа код
одраслих

490 пацијената над којима се
спроводе мере обавезног
лечења и чувања,170
пацијената којима је изречена
мера обавезног
психијатријског лечења на
слободи ; 39 пацијената којима
је изречена мера безбедности
обавезног лечења
алкохоличара
Обучено 14.750 школске деце
и младих и 5.300 одраслих
особа; 32 нових инструктора
прве помоћи и 61 предавач;
организован стручни скуп са
саветовањем о програмима
обуке из прве помоћи; 16.300
ученика учествовало у
конкурсу „Крв живот значи” и
стекло знање о важности
добровољног давалаштва крви;
380 полазника обука
-Број давања МЋХ од
несродних националних
давалаца
2000 Број нових давалаца у
националном Регистру
давалаца костне сржи Србије
- 17 молекуларних анализа
породица оболелих од
хемофилије ; 12
новорегистрованих болесника;
165 едукованих болесника и
чланова њихових породица ;
11 едукованих здравствених
радника
- 51 ХЛА генотипизираних
болесника на програму
трансплантације матичних
ћелија хематопоезе ниском
резолуцијом (PCR-SSO)
- 64 ХЛА генотипизираних
сродних донора матичних
ћелија хематопоезе ниском
резолуцијом (PCR-SSO

01

298,220,520.85
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/

01

15,000,000.00
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/

01

17,877,963.38
РСД

/

Да

У овом тренутку није
доступан податак за
први индикатор

01

2,436,957.88
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/

01

5,000,000.00
РСД

/

Да

/
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3.ПК.4

Обезбеђивање услова за рад
јавне/породичне банке крви
пупченика

3.ПК.5

Успостављање Националног
програма за пресађивање
људских органа у Републици
Србији

3.ПК.6

Подршка пружању здравствене
заштите мигрантима

-2 чланова тима који су у току
једне године упућени на
едукацију
- 80% урађених процедура у
односу на базну вредност
559 пацијената који се налазе
на листи чекања за
трансплантацију бубрега
42 пацијента који се налазе на
листи чекања за
трансплантацију јетре

01

1,300,000.00
РСД

Да

/

01

58,767,383.75
РСД

/

Да

/

6246 миграната којима су
пружене здравствене услуге

01

0.00
РСД
9,889,073.27
РСД
161,054,547.04
РСД

/

Да

/

0.00
РСД
3,570,000.00
РСД
0.00
РСД
86,140,191.23
РСД

/

Да

/

/

Да

За први индикатор
очекује се реализација
активности до краја
2022.године (уговор о
набавци).
У реализацији
активности дошло је
до кашњења услед
пандемије изазване
корона вирусом

11

895,108,701.69
РСД

/

Да

/

01
56

0.00
РСД
0.00

/

Да

15
56
3.ПК.7

3.ПК.8

Трећи Програм Европске уније у
области здравља 2014-2020
ИПА 2018 - Подршка унапређењу
капацитета релевантних
институција у „SoHo” систему

3.ПК.9

Хитан одговор Републике Србије
на COVID -19

3.ПК10

ИПА 2019-2020 EU Integration
Facility Подршка процесу ЕУ

2 институције укључене у
спровођење активности у
оквиру Програма

01

-SoHO институције које су
снабдевене неопходном
опремом за испуњавање
захтева ЕУ директива у вези са
квалитетом и безбедношћу у
области биомедицине,
-90 SoHO институција које
раде у складу са законом који
је усклађен са директивама ЕУ
и захтевима у области
биомедицине
50 актуних здравствених
установа са капацитетима за
изолацију
6 наменских лабораторија са
дијагностичком опремом,
комплетима тестова и
реагенсима за COVID-19
-набављена опрема за
лабораторије, за унапређење
квалитета епидемиолошког

01

56

56

Индикатори нису
остварени услед
пандемије Covid-19
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интеграција – директно
управљање

надзора и реаговање у случају
ванредних ситуација
-Успостављен национали
систем надзора и одговора на
појаву заразних болести

ИПА 2019Образовање,запошљавање и
социјалне политике

Број Националних
референтних лабораторија за
надзор над заразним
болестима и за ванредне
ситуације које функционишу
на нивоу биолошке сигурности
3 и испуњавају европске и
међународне стандарде и
смернице за контролу заразних
болести, као резултат пројекта

56

0.00
РСД

/

Да

Укинут пројекат

Развој инфраструктуре
здравствених установа

Просечна старост опреме за
радиолошку дијагностику и
зрачну терапију у државној
својини

01
11
14
15
56

8,727,630,524.94
РСД
4,365,237,531.16
РСД
9,665,481,135.62
РСД
0.00
РСД
2,573,359.34
РСД

/

Да

овај податак ће бити
доступан кроз базу
података коју води
Институт за јавно
здравље др Милан
Јовановић Батут

4.ПА.1

Изградња и опремање
здравствених установа у државној
својини чији је основач
Република Србија

- 30 адаптираних и санираних
здравствених објеката на
републичком нивоу
- 238 здравствених установа
којима је набављена
медицинска опрема

01
15

3,495,339,569.69
РСД
0.00
РСД
0.00
РСД

/

Да

/

4.ПК.1

Информатизација здравственог
система у јединствени
информациони систем

-80,000,000 издатих
електронских рецепата

01

845,156,480.01
РСД

/

Да

/

3.ПК.11

4

РСД

- 30 умрежених установа на
секундарном нивоу
- 10 умрежених установа на
терцијарном нивоу
здравствене заштите
1196

4.ПК.2

4.ПК.3

4.ПК.4

Кординација, надзор и контрола
реконструкције клиничких
центара Београд, Крагујевац, Ниш
и Нови Сад
Реконструкција Клиничког
центра Крагујевац

65 % завршености изградње
Клиничких центара
10 % изградње Клиничког
центра Крагујевац

01
11

Реконструкција Клиничког
центра Ниш

Добијена употребна дозвола

01

01
11

11
4.ПК.5

4.ПК.6

Реконструкција Клиничког
центра Војводине, Нови Сад

Развој здравства 2

10 % изградње Клиничког
центра Војводина, у Новом
Саду

01

95 % од укупног броја
случајева акутне болничке
неге у државним болницама
које тачно извештавају према
ДСГ
- 34,548 здравствених радника
који су прошли обуку

01

11

11

26,119,400.92
РСД
80,195,247.31
РСД
0.00
РСД
0.00
РСД

/

Да

/

/

Да

/

0.00
РСД
84,913,187.09
РСД
0.00
РСД
578,704,252.87
РСД

/

Да

/

/

Да

/

0.00
РСД
268,715,354.60
РСД

/

Да

/

4.ПК.7

Програм ''Intereg'' IPA РуминијаСрбија

Набављена опрема за
артоскопке операције за ОБ
Смедерево
- Уведена нова здравствена
метода за извођење
артроскопских интервенција

01
56

77,245,388.60
РСД
0.00
РСД

/

Да

/

4.ПК.8

Развој здравства 2 - Додатно
финансирање

13,8% осигураних лица
регистрованих у домовима
здрaвља обухваћених циљаним
прегледима за рано откривање
дебелог црева
11% Проценат осигураних
лица регистрованих у
домовима здарвља
обухваћених циљаним
прегледима за рано откривање
рака дојке

01

0.00
РСД
194,631,265.96
РСД

/

Да

/

11
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4.ПК.9

Реконструкција Клиничког
центра Србије, Београд

85 % завршености изградње
Клиничког центра Србије у
Београду

01
11
14

4.ПК.10

ИПА 2013 -ПРОГРЕС

4.ПК 11

Изградња и опремање ’’COVID’’
болнице у Новом Саду

5

Подршка остварењу права из
обавезног здравственог
осигурања

5.ПА.1

Здравствена заштита лица која се
сматрају осигураницима по Члану
16. став1. Закона о здравственом
осигурању

5.ПА.2

Накнада зараде у случају
привремене спречености за рад
због болести или компликација у
вези са одржавањем трудноће

5.ПА.3

Здравствена заштита осигураних
лица оболелих од ретких болести

5.ПК.1

Подршка активностима Банке
репродуктивних ћелија

% реализације радова
изградње болнице у Врању

набављена опрема за
’’COVID’’ болнице у Новом
Саду
845.208 корисника који не
могу остварити здравствену
заштиту по другом основу
390 лица којима се пружа
здравствена заштита од ретких
болести
Обезбеђена здравствена
заштита за 845.208 корисника
који не могу остварити
здравствену заштиту по
другом основу
Обезбеђена средства за 29.968
осигураница из буџета -35%
од основа за накнаду зараде у
случају привремене
спречености за рад због
болести или компликација у
вези са одржавањем трудноће
390 лица којима се пружа
здравствена заштита од ретких
болести
- број парова обухваћених
поступцима БМПО + број
парова обухваћених
поступцима БМПО са

2,314,659,960.51
РСД
3,158,078,223.33
РСД
9,665,481,135.62
РСД
455,511.58
РСД
2,573,359.34
РСД

Да

/

/

Да

01

1,968,654,213.63
РСД

/

Да

Средства су
коришћена за стручни
надзор над радовим
изградње овог
операционог блока. У
децембру 2018. године
завршени су радови на
изградњи зграде новог
операционог блока ОБ
Врање.
/

01
56

18,867,243,341.70
РСД
1,491,745,003.99
РСД

/

Да

/

01

4,600,000,000.00
РСД

/

Да

/

01

2,825,637,000.00
РСД

/

Да

/

01

3,200,000,000.00
РСД

/

Да

/

01

0.00
РСД

/

Да

01
56

Средства са овог
пројекта нису
реализована због
епидемиолошке
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донираним репродуктивним
ћелијама
5.ПК.2

6

ситуације изазване
вирусом SARS-CoV-2

Превенција и ублажавање
последица насталих услед
болести COVID 19 изазване
вирусом SARS CoV-2

19,45 % заражених вирусом
Sars Cov – 2, 250 здравствених
установа које су ангажоване у
лечењу пацијената који су
оболели од Covid 19

01

Превенција и контрола водећих
хроничних незаразних обољења

47% умрлих мушкараца и жена
од кардиоваскуларних
болести;15% умрлих
мушкараца и жена од
малигних тумора;11,7. %
младих жена старости 13-15
година које су пушачи ; 11,2.
% младих мушкараца старости
од 13-15 година који су
пушачи
11,7. % младих жена старости
13-15 година које су пушачи ;
11,2. % младих мушкараца
старости од 13-15 година који
су пушачи, 3 спроведене
медијске кампање
30% жена генеративног доба
(15-49 год) обухваћених
превентивним гинеколошким
прегледима ; 53% мушкараца и
%жена узраста од 50 и 74
година обухваћених
превентивним прегледима
дебелог црева
/

6.ПА.1

Подршка раду Канцеларије за
контролу дувана

6.ПА.2

Подршка активностима
здравствених установа у области
онколошке здравствене заштите

6.ПА.3

Подршка активностима
здравствених установа у области
кардиоваскуларне здравствене
заштите

8,241,606,341.70
РСД
1,491,745,003.99
РСД

/

Да

У периоду од 1.1. до
31.12.2021. године у
Републици Србији је
тестирано 4.943.550
узорака на SarS-Cov-2,
од чега је позитивних
било 961.416, што
представља просечан
проценат позитивних
од 19,45.

01

1,242,240,566.58
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/

01

3,000,000.00
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/

01

4,901,368.08
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/

01

0.00
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

Услед пандемије
болести ЦОВИД 19 и
ангажованости
медицинског кадра у
здравственим
установама, спроведен
је јавни позив, али није
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6.ПА.4

Имплементација Националног
програма за палијативно
збрињавање деце

255 едукованих здравствених
радника и сарадника; 137
едукованих родитеља

01

1,745,000.00
РСД

6.ПК.5

Унапређење радионуклидне
терапије и дијагностике и
унапређење примене зрачења и
брахитерапије у Србији

01

1,229,640,000.00
РСД

6.ПА.6

Активности друштва Србије за
борбу против рака

набављена је медицинска
опрема за Институт за
онкологију Војводине,
Сремска Каменица (Линеарни
акцелератор за извођење
радиохируршких процедура са
пратећом радиотерапијском
опремом , уређај за
позитронску емисиону
томографију са
компјутеризовном
томографијом (ПЕТ/ЦТ) ,
Хибридни уређај за
једнофотонску емисиону
томографију са
компјутеризованом
томографијом (СПЕЦТ/ЦТ)
36 одржаних предавања,
18.540 одштампаних часописа
и публикација

01

2,954,198.50
РСД

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије
/

Да

било могућности за
реализацију
пројектних активности
/

Да

/

План развоја
здравствене
заштите
Републике
Србије

Да

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне управе

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

2. Министар

Проф. др Дарија Кисић Тепавчевић

3. Делокруг

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавља послове државне управе
који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у
државним органима и органима јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине, јавним
агенцијама и јавним службама; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор у области
радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање; штрајк; остваривање и
заштиту права из радног односа радника привремено запослених у иностранству; закључивање
споразума о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање запослених на привремени
рад у иностранство; евиденције у области рада; сарадњу с међународним организацијама у области
рада и запошљавања; међународне конвенције у области рада и безбедности и здравља на раду;
систем социјалне заштите; остваривање права и интеграцију избеглих и расељених лица,
повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално
угрожених група; систем пензијског и инвалидског осигурања; социјално осигурање и заштиту
војних осигураника; учествовање у припреми, закључивању и примени међународних уговора о
социјалном осигурању; борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова
породица лица на војној служби; неговање традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту
споменика и спомен-обележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у
земљи и иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске организације и удружења, као и друге
послове одређене законом. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
обавља послове државне управе који се односе на: запошљавање у земљи и иностранству;
упућивање незапослених грађана на рад у иностранство; праћење стања и кретања на тржишту рада
у земљи и иностранству; евиденције у области запошљавања; унапређење и подстицање
запошљавања; стратегију, програм и мере активне и пасивне политике запошљавања; запошљавање
особа са инвалидитетом и других лица која се теже запошљавају; развој и обезбеђивање социјалног
запошљавања и социјалног предузетништва; вишак запослених; остваривање права по основу
осигурања за случај незапослености, других права незапослених лица и вишка запослених;
припрему националног стандарда квалификација и предлагање мера за унапређење система
образовања одраслих; предлагање и праћење спровођења стратегија у области миграција на
тржишту рада; учествовање у закључивању уговора о запошљавању са иностраним послодавцима
и других уговора у вези запошљавања, као и друге послове одређене законом. Инспекторат за рад,
као орган управе у саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, обавља
инспекцијске послове и с њима повезане стручне послове у области радних односа и безбедности
и здравља на раду који се односе на: редовни и контролни надзор; увиђај смртних, тешких и
колективних повреда на раду; утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности
и здравља на раду, пре почетка обављања делатности послодавца, као и друге послове одређене
законом.
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4. Органи управе у саставу/имаоци
јавних овлашћења

Управа за безбедност и здравље на раду и Инспекторат за рад

НАРАТИВ
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (у даљем тексту: Министарство) је усвојило Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености ради усклађивања са Законом о планском систему Републике Србије (у даљем тексту: РС). Надаље, Предлог закона о социјалном предузетништву утврђен
је на седници Владе 29. децембра 2021. године и унет је у дневни ред XVI ванредног заседања Народне скупштине РС у XII сазиву. Закон о потврђивању Споразума о условима
за слободан приступ тржишту рада на Западном Балкану усвојен је у оквиру иницијативе „Отворени Балкан” након потписивања у Тирани, 21. децeмбра 2021. године. Споразум
има за циљ да олакша слободан приступ тржишту рада учесника са Западног Балкана, односно поједностављење уласка, кретања, боравака и рада држављана Уговорних страна.
Такође, донет је Акциони план за период 2021–2023. године за спровођење Стратегије о економским миграцијама РС за период од 2021–2027. године ради реализације општег и
посебних циљева утврђених Стратегијом. Надаље, усвојена је Стратегија запошљавања за период од 2021. до 2026. године, којом је, као општи циљ политике запошљавања
утврђен: успостављен стабилан и одрживи раст запослености заснован на знању и достојанственом раду, док су као посебни циљеви утврђени: остварен раст квалитетне
запослености кроз међусекторске мере усмерене на унапређење понуде рада и тражње за радом; унапређен положај незапослених лица на тржишту рада и унапређен
институционални оквир за политику запошљавања. Донет је и Акциони план за период од 2021. до 2023. године за спровођење горенаведене Стратегије.
Реализација мера активне политике запошљавања (мере АПЗ), одвијала се, у складу са приоритетима политике запошљавања утврђених Акционим планом за период од 2021. до
2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у РС, закљученим Споразумом о учинку Националне службе за запошљавање (НСЗ) за 2021. годину и Програмом рада НСЗ
за 2021. годину, у обиму и интензитету које је условљавала актуелна епидемиолошка ситуација. У мере АПЗ укључено је 92.939 незапослених лица. Наведени број обухвата
незапослена лица укључена у мере АПЗ по јавним позивима НСЗ, незапослена лица чије је унапређење запошљивости и подстицање запошљавања подржано кроз суфинансирање
94 локалних планских докумената у области запошљавања и незапослена лица која су обухваћена Програмом подстицања запошљавања младих „Моја прва плата”. Током 2021.
године решен је радно-правни статус за 579 вишка запослених у 7 привредних друштава. За ове намене исплаћена су средства у износу од 399.323.029,95 динара. Надаље, у складу
са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, издато је 12 дозвола за рад новооснованим агенцијама за запошљавање, продужене су 2 дозволе за рад агенцијама
за запошљавање. На дан 31. децембар 2021. године у РС било је регистровано 115 агенција за запошљавање. Такође, одлучено је о 145 жалби на решења донетих у првостепеном
поступку процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења, као и о 5 жалби на решења донетих у првостепеном поступку издавања, односно продужења
дозволе за рад странцу. Такође, у складу са Законом о агенцијском запошљавању у 2021. години издато је 94 дозвола за рад агенција за привремено запошљавање, а у складу са
Законом о волонтирању у 2021. години у овом министарству евидентирано је 20 нових организатора волонтирања. На основу члана 116. Закона о раду у протеклој години 55
послодаваца је поднело захтев за упућивање запослених на плаћено одсуство дужем од 45 радних дана, од чега је 54 позитивно решено.
Упућивање запослених на привремени рад у иностранство је у РС уређено Законом о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити
(СГ РС 91/15 и 50/18). Према подацима Централног регистра обавезног социјалног осигурања за 2021. годину, 710 послодаваца из РС је упутило укупно 7807 запослених на
привремени рад у 98 земаља у складу са предметним законом. У складу са Споразумом између Савезног извршног већа 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, за деташманску 2020-2021. годину надлежни органи СР
Немачке одобрили су квоту од 2.467 радних дозвола које издаје Привредна комора Србије, а просечна искоришћеност је била 2.309 радних дозвола. Истичемо и то да је током
2021. године регистровано 12 посебних колективних уговора, анекса, споразума о продужењу рока важења посебних колективних уговора и две одлуке о проширеном дејству
посебног колективног уговора. Одлучено је о 78 жалби на решења Фонда солидарности, о 480 захтева за упис синдиката и удружења послодаваца у Регистар и издато је 818
потврда из Регистра синдиката и удружења послодаваца, одлучено је о 28 захтева за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца.
У 2021. години су у Министарству настављене активности у делу примене прописа о пензијском и инвалидском осигурању, као и у вези са припремом и реализацијом неопходних
измена и допуна Закона о пензијском и инвалидском осигурању. У складу са тим, донет је Закон о изменама и допуна Закона о ПИО и настављен је рад на припреми акта о
критеријумима начину и поступку утврђивања радних места односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем за запослене у МУП-у, Војсци, БИА-и,
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Пореској управи. У вези споразума о социјалном осигурању, имајући у виду ограничења настала због пандемије Covid-19, Министарство је поступало у оквиру датих могућности
и вршиле су се припреме за наставак планираних активности у новим условима.
У области социјалне заштите у 2021. години донета су 2 важна закона и то Закон о социјалној карти чија примена почиње 1. марта 2022. године и Закон о правима корисника
услуга привременог смештаја у социјалној заштити. Закон о социјалној карти има за циљ праведнију расподелу средстава за социјално најугроженије кориснике као и бољу
контролу социјалних давања. Овај закон је био предуслов за успостављање Регистра социјална карта који ће повезати све евиденције на основу којих се одређује социјално
економски статус што ће знатно поједноставити процедуре за кориснике и побољшати доступност права. Закон о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној
заштити је део стратешког решења како ће се спровести прелазак са институционалне заштите на живот у заједници. Успостављен је и Информациони систем социјалне заштите
(СОЗИС) који значи повезивање свих центара за социјални рад у јединствену мрежу а чија се пуна примена очекује након интеграције са државном еПисарницом и након извршене
миграције свих података из база центара за социјални рад током 2022 године. Донета је Стратегија за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља
у породици за период 2021-2025. године којом се унапређује стратешки оквир у области заштите од насиља, јачајући капацитете институција и организација које пружају услуге
женама које су преживеле насиље, побољшавајући координацију кључних актера и подижући ниво свести грађана и доносилаца одлука о неприхватљивости насиља. Преко 90%
корисника и запослених у систему социјалне заштите обухваћено је имунизацијом, обезбеђена је подршка установама у снабдевању заштитном опремом, тестовима на ковид и
др. Узлазни тренд у броју лиценцираних пружалаца услуга социјалне заштите настављен је и током 2021 године. На крају 2021 године било је укупно 707 лиценцираних пружалаца
услуга социјалне заштите. Дефинисан је национални сет индикатора за идентификацију злоупотребе дечијег рада (са пратећим Водичем за примену индикатора). Такође, израђено
је и Стручно методолошко упутство за поступање центра за социјални рад у спречавању злоупотребе дечјег рада – СМУ. На основу Индикатора и СМУ израђена је нова
Инструкција о начину рада установа социјалне заштите и организација социјалне заштите за пружање услуга социјалне заштите деци у заштити од злоупотребе дечјег рада којом
је замењена Инструкција донета 2017. године.
Министарство, у области заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом (у даљем тексту: ОСИ), истиче да се реализација мера и активности у 2021. години, одвијала се у
складу са расположивим средствима, утврђеним циљевима и приоритетима. Тако је усвојен Акциони план за спровођење Стратегије унапређења положаја ОСИ у РС за период од
2020. до 2022. године, у периоду од 2021. до 2022. године. Основан је Савет за ОСИ који је стручно саветодавно тело Владе са задатком да се врши координација са надлежним
државним органима у доношењу законских прописа, праћење реализације преузетих међународних обавеза, унапређење сарадње са организацијама цивилног друштва и
разматрања питања друштвеног и економског положаја ОСИ.
Пружена је подршка организацијама које спроводе програме од јавног интереса кроз два јавна конкурса (Програмски и Стално отворе ни конкурс) за унапређење положаја ОСИ
у РС, чиме је подржано финансирање активности у укупном износу од 428.705.658,87 динара и то: 248.683.603,00 динара за активности које реализује 33 савеза удружења ОСИ и
512 локалних организација у саставу савеза на који начин је највећи број ОСИ укључен у различите програме којима се обезбеђује њихова активација, јачање капацитета и оснаживање
ОСИ као појединаца, као и њихових породица и 180.022.055,87 динара за 106 различитих програма које реализују удружења ОСИ и друга удружења грађана регистрована на
територији РС са циљем побољшања приступачности физичког окружења, унапређење просторно - техничких услова за рад удружења и изједначавање могућности ОСИ.
За остваривање права на ослобађање од плаћања царинских дажбина на увоз моторних возила ОСИ исплаћена је рефундација плаћеног ПДВ-а ОСИ код којих је утврђено телесно
оштећење од 100% по једном основу у укупном износу од 7.392.812,32 динара за 40 ОСИ које су оствариле право на повраћај средстава. За 28 превозничких предузећа извршена
је исплата накнаде трошкова за извршени превоз ОСИ у укупном износу од 9.291.086,77, док је накнада трошкова банкарских услуга на име плаћеног ПДВ-а за увоз моторних
возила за ОСИ које су оствариле право на повраћај извршена у укупном износу у укупном износу од 56.530,38 динара.
Настављено је са пружањем стручне и финансијске подршке предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ. У посматраном периоду Министарство је издало
3 дозволе за обављање делатности предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ која запошљавају укупно 36 лица, од тога 23 ОСИ, док је за 6 предузећа
донето 7 решења о одобрењу за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације ОСИ, за спровођење 9 програма обука. За подршку овим предузећима утрошена
су средства у износу од 644.855.644,53 динара и то за субвенције зарада за запослене ОСИ на које је право остварило 63 предузећа на основу 666 поднетих захтева, за око 1.010
ОСИ просечно месечно и за побољшање услова рада у овим предузећима, путем јавног позива, на који начин је подржано финансирање 48 пријава предузећа, у износу од
175.000.000,00 динара.
У области међународне сарадње, Министарство истиче да је у оквиру Поглавља 19 – Социјална политика и запошљавање, Преговарачка група за социјалну политику и
запошљавање формирана у складу са Одлуком о оснивању Координационог тела за процес приступања Европској унији (у даљем тексту: ЕУ) („СГ РС”, бр. 84/13, 86/13,31/14,
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79/14, и 92/15). У складу са наведеном одлуком, председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе 19 именовани су из реда представника
Министарства. У оквиру Преговарачког поглавља 19, Европска комисија је у Извештају са скрининга закључила да РС, да би отворила преговоре у овом поглављу, треба да
припреми и преда Европској комисији АП који садржи преглед поступног транспоновања правних тековина ЕУ као и план креирања неопходних капацитета за примену и
спровођење правних тековина ЕУ у свим областима које су обухваћене поглављем о социјалној политици и запошљавању. Влада је усвојила АП 28. маја 2020. године, који је
предат Европској комисији у јуну 2020. године. Следећи корак који је био неопходан за почетак преговора у овом поглављу је израда и предаја преговарачке позиције.
Преговарачка група је припремила Нацрт преговарачке позиције за поглавље 19, у року и на начин који је утврдио Преговарачки тим за вођење преговора о приступању РС ЕУ,
узимајући у обзир Извештај о спроведеном скринингу Европске комисије и друга релевантна документа. Народна скупштина РС дала је позитивно мишљење на утврђени Предлог
преговарачке позиције за Поглавље 19 - Социјална политика и запошљавање. Влада РС усвојила Преговарачку позицију на седници која је одржана 11. маја 2021. године.
Преговарачком позицијом држава кандидат за чланство у ЕУ представља достигнути ниво усаглашености са правним тековинама ЕУ, планове преосталог усаглашавања, као и
преглед постојећих и планираних административних капацитета за имплементацију ових тековина. Преговарачка позиција за поглавље 19 и пратећа документа достављени су ЕУ
11. маја 2021. године у циљу отварања преговора о приступању у оквиру Поглавља о социјалној политици и запошљавању, односно у циљу отварања Кластера 3 (по новој
методологији приступања РС ЕУ). Кластер 3 је потпуно спреман за отпочињање преговора и очекује се да ће преговори бити започети током 2022. године. ИПА 2013 - У 2020.
години завршена је имплементациона фаза свих пројеката у оквиру ИПА 2013, осим пројекта Директни грант „Подршка програму запошљавања НСЗ“, који је продужен до 31.
марта 2021. године. ИПА 2014 - У 2021. години завршена је имплементациона фаза три пројекта у оквиру ИПА 2014: Уговор о услугама „Техничка помоћ за подршку социјалној
укључености младих кроз иновативне, интегрисане и прилагођене услуге“, Грант шема „Развој иновативних, интегрисаних услуга за младе и модела активне инклузије“ и Твининг
уговор „Подршка и унапређење безбедности и здравља на раду и инспекције рада у РС”.
ИПА 2020 – У мају 2020. године је потписан Финансијски споразум између РС и Европске комисије, по коме је прецизиран оквир спровођења програма ИПА 2020. Министарство
је надлежно за резултате 1 и 4, у оквиру којих ће се спроводити пројекти техничке помоћи и доделе бесповратних средстава СКГО и НСЗ. Очекивано трајање пројеката је од 24 –
36 месеци. Министарство је узело активно учешће у програмирању ИПА III програмског циклусa - ИПА 2022 програмска година „Инклузивни раст кроз побољшано пружање
социјалних услуга и системе квалитета за рад и образовање“. Следеће области интервенције су планиране: 1. побољшано пружање социјалних услуга; 2. квалитетно радно
окружење и радни век кроз побољшање услова рада и 3. комплементарна подршка сектору образовања и запошљавања кроз Секторску буџетску подршку. Финални предлог
Акционог документа и Стратешког одговора, путем Министарства за европске интеграције као главног координатора, је 16. новембра 2021. године достављен Делегацији ЕУ, а
пратећа документација 23. новембра 2021. године. Након достављања докумената у наредном периоду следи фаза процене зрелости интервенција у оквиру достављених
докумената од стране Европске комисије. Истичемо и то да је државни секретар у Министарству Мирко Јанић учествовао на II министарској конференцији између ЕУ и Западног
Балкана о запошљавању, која је одржана на Брду код Крања у Словенији, 8. јула 2021. године. На састанку је прихваћена Декларација Западног Балкана чији је циљ обезбеђивање
одрживе интеграције младих на тржиште рада. Декларацијом Западног Балкана о обезбеђивању одрживе интеграције младих на тржиште рада је предвиђено постепено
успостављање „Гаранције за младе“ на Западном Балкану, на истим принципима као у ЕУ.
У 2021. години, Инспекторат за рад је, као орган управе у саставу Министарства, извршио 63.670 инспекцијских надзора у области рада, од којих 1.096 надзора поводом
пријављених повреда на раду. На фактичком раду (рад „на црно“) је утврђено 5.261 лицe, што је за 12% мање у односу број лица утврђених у 2020. години, а одмах након
предузетих мера инспектора рада послодавци су засновали радни однос са 3.180 лицa. Утврђено је и 246 нерегистованих субјеката, од којих се 151 субјекат одмах након извршеног
надзора регистровао по налогу инспектора рада. Надаље, донето је 5.200 решења са 11.215 наложених мера, 5.809 указивања, упозорења и налога на записнике за отклањање
утврђених неправилности, као и 492 решења о забрани рада на месту рада. Поднетo je 75 кривичних пријава, као и 3.708 захтевa за покретање прекршајног поступка. На основу
захтева за покретање прекршајног поступка које су подносили инспектори рада, послодавци су кажњени новчаним казнама у укупном износу од 207.077.886,00 динара.
У 2021. години, Управа за безбедност и здравље на раду је (у даљем тексту: Управа), као орган управе у саставу Министарства, припремила Нацрт закона о безбедности и здрављу
на раду који је упућен Влади на разматрање и усвајање. Такође, припремљени су и донети следећи прописи: Правилник о измени Правилника о превентивним мерама за безбедан
и здрав рад при излагању хемијским материјама („СГ РС”, бр. 107/21); Правилник о допунама Правилника о заштити на раду при изради експлозива и барута и манипулисању
експлозивима и барутима („СГ РС”, бр. 109/21); Правилник о измени и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад („СГ
РС”, бр. 130/21); Правилник о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу („СГ РС”, бр. 130/21); као
и Правилник о измени и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима („СГ РС”, бр. 130/21).
У складу са Правилником о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица („СГ РС”, бр. 111/13,
57/14, 126/14, 111/15, 113/17 – др. закон и 11/19), Управа је организовала полагање стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду за 805 кандидата и
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полагање стручног испита за обављање послова одговорног лица за 8 кандидата, односно за укупно 813 кандидата. Од укупног броја кандидата који су изашли на полагање,
стручне испите са успехом је положило 434 кандидата. У складу са Правилником 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 („СГ РС”, бр. 113/13, 57/14 и 111/15), Управа је организовала
припрему за полагање стручних испита за укупно 68 кандидата, а испит је са успехом положило 60 кандидата. Стручни испит за обављање послова координатора за израду
пројекта је положило 15 кандидата, док је стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова је положило 45 кандидата. Такође, Управа је у складу са
Правилником о условима за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду („СГ РС”, бр. 16/18) припремила укупно 240 лиценци које издаје
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
На крају, наводимо да је, у циљу промоције области, Управа обележила Дан безбедности и здравља на раду у РС и организовала доделу националних признања из предметне
области, обележила Европску недељу безбедности и здравља на раду и била је покровитељ 42. Међународног сајма превенције и реаговања у ванредним ситуацијама и безбедности
и здравља на раду - 112 EXPО који је одржан у периоду од 23 - 25. новембра 2021. године у Београду.

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.

1.

2.

Назив акта

Опис

Статус

I
Закон
о
социјалном
1.
предузетништву

II
Законом
о
социјалном
предузетништву се по први
пут у Републици Србији
правно уређује ова област
допринеће
стварању
подстицајног окружења и
јачању економије засноване на
солидарности и снажно ће
утицати
на
побољшање
стандарда
превасходно
категорија становништва у
стању социјалне потребе.

III
Народна
скупштина
усвојила

Закон о социјалној карти

Доношењем
Закона
о
социјалној карти поставља се
правни основ за успостављање
јединственог
регистра
Социјална карта на основу
података, утврђених кроз

Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
Службени
гласник РС”,
број 14/22
7. фебруара
2022. године

„Службени
гласник РC“
14/2021 од 17.
фебруара 2021.
године

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа
JК или
ЈР

V
НПАА

VI
Да

VII
ЈР

Да

ЈК и ЈР

Закључком о
усвајању
Акционог
плана за
спровођење
програма

Образложење

VIII
Циљ овог закона је
стварање
повољног
пословног
окружења за развој
социјалног
предузетништва,
развијање свести о
значају социјалне
економије и
социјалног
предузетништва и
задовољење
идентификованих
друштвених
потреба
/
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централизовано
софтверско
решење у области социјалне
заштите, који се преузимају из
евиденција
из
области
социјалне заштите које води
Министарство у складу са
законом
и
екстерних
евиденција других органа
државне управе

3.

Закон о изменама и допунама
Закона о запошљавању и
осигурању за случај
незапослености

Законом
је
извршено
усклађивање са Законом о
планском систему Републике
Србије

Народна
скупштина
усвојила
22. април 2021.
године

„Службени
гласник РС”,
број 49/21
14. маја 2021.
године

4.

Закон о изменама и допунама
Закона о пензијском и
инвалидском осигурању

Овим законом је решен статус
осигураника из тзв. Опције 5 и
Опције 3, који су били
обухваћени Одлуком Владе о
утврђивању Програма за
решавање вишка запослених у
процесу рационализације,
реструктурирања и припреме
за приватизацију. Поред тога,
прецизиране су одредаба које
се односе на случај када
осигураник пољопривредник
обавља уговорене послове,
као и начин утврђивања стажа
осигурања за тзв.
„фриленсереˮ. Уређено је
утврђивање разлике до
најнижег износа пензије за
кориснике пензије којима је
износ пензије нижи од најнижег
износа пензије, а који су
остварили инострану пензију,

Народна
скупштина
усвојила

„Службени
гласник РС”,
број 62/21 од
17. јуна 2021.
године

Владе, који је
Влада донела
на седници
одржаној 09.
новембра 2017.
године,
документ 05
Број:021-110807/2017-2 од
09. новембра
2017. године
НПАА

Национална
стратегија
одрживог
развоја
Национална
стратeгија о
старењу

Да

Не

Да

Да

Доношење овог
закона
прецизирано је да
су Стратегија
запошљавања и
пратећи акциони
план основни
документи јавних
политика у
области активне
политике
запошљавања.
/
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затим решавање проблема
који се јављају са исплаћеним
износом пензије након смрти
корисника и утврђено је право
Републичког фонда за
пензијско и инвалидско
осигурање да, поред других
случајева, захтева накнаду
причињене штете и од лица
које је осигуранику
проузроковало потребу за
помоћи и негом другог лица.
Такође, додатно су уређени
услови за исплату накнаде
погребних трошкова и
извршена прецизирања које
се односе на податке који се
уносе у матичну евиденцију
Фонда и на поступак за
утврђивање својства
осигураника, који Фонду
омогућава да по службеној
дужности сачини пријаву на
осигурање.
5.

Закон о правима корисника
услуга привременог смештаја у
социјалној заштити

Закон
уређује
начин
остваривања права корисника
услуга привременог смештаја
у социјалној заштити, као и
права
корисника
услуга
привременог
смештаја
у
установама социјалне заштите
које
су
у
процесу
деинституционалзације,
начела, поступак смештаја,
поступак припреме корисника
за живот у заједници, заштита
од
злостављања,
експлоатације
и
занемаривања, као и друга
права и обавезе корисника
приликом
коришћења
наведени
услуга,
начини
поступања у инцидентним
ситуацијама
непосредне

Народна
скупштина
усвојила

Службени
гласник
Републике
Србије
126/2021 од 23.
децембра 2021.
године

Акциони план
за преговарачко
Поглавље 23,
одељак
„Основна
права“

Не

ЈР

/
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опасности по живот
безбедност корисника
других лица.
6.

Закон о потврђивању Споразума
између Владе Републике Србије
и Владе Републике Тунис о
социјалној сигурности

7.

Предлог Закона о штрајку

или
или

Законом се потврђује
свеобухватан споразум који
регулише пензијско и
инвалидско осигурање,
здравствено осигурање,
повреду на раду и
професионалну болест и
осигурање за случај
незапослености
Законом ће се дефинисати
штрајк као прекид рада који
запослени организују ради
заштите својих
професионалних и
економских интереса по
основу рада, забрана штрајка
и ограничење права на штрајк
у делатностима од општег
интереса, начин утврђивања
минимума процеса рада.

/

У процедури

/

/

Да

Не

Због пандемије
Covid-19
реализација,
односно
потписивање
Споразума, је
одложена за 2022.
годину.

/

Да

Да

ЈР
одржана у
мају 2018.
године

Због избора нове
Владе 2020.
године, овај закон,
као и сви остали
закони који до
тада нису били
усвојени, враћен је
Министарству. У
жељи да се
законска решења у
што већој мери
додатно усагласе
са ставовима
социјалних
партнера,
Министарство је у
преговорима са
ДЕУ за пружање
подршке кроз
финансирање
програма ИПА
2022, а која би се
реализовала уз
подршку МОРа, те
би, након
обезбеђења
подршке МОРа,
радна група
требало да настави
рад на
усаглашавању
текста закона
1208

8.

Предлог Закона о изменама и
допунама Закона о социјалноекономском савету

Законом ће се уредити
оснивање, регистрација,
делокруг и начин рада,
финансирање и друга питања
значајна за рад социјалноекономског савета.

У процедури

/

Да

Да

Не

9.

Предлог Закона о радном
ангажовању на сезонским и
другим повременим пословима
у одређеним делатностима

Проширење поједностављеног
радног ангажовања на
сезонским и другим
повременим пословима на
поједине послове у секторима:
грађевинарства, туризма,
услуге у угоститељству;
пословима помоћи у кући и
послове чишћења стамбених
зграда, чиме се доприноси
смањењу рада на црно

У процедури

/

/

Да

ЈР

10.

Предлог Закона о изменама и
допунама Закона о социјалној
заштити

Прилагођавање потребама
уоченим на основу искустава
стечених током примене

/

/

НПАА

Да

Не

Дана 12. октобра
2021. године
Социјално
економски Савет је
доставио
Министарству
обавештење у
којем је изнет став
социјалних
партнера да не
постоје разлози за
измену важећег
Закона и да радна
група не треба да
настави рад
О Нацрту закона
спроведена је јавна
расправа у
периоду од 3. до
22. септембра
2021. године.
Током 2021.
године Нацрт
закона је
усаглашаван са
социјалним
партнерима и
примедбама
достављеним од
стране
међународних
организација.
Након формирања
нове Владе Нацрт
закона ће бити
прослеђен Влади
са пратећим
материјалима
Закон није донет
из разлога што су у
истом планираном
року као
приоритети
постављени
доношење Закона
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11.

Предлог Закона о раду

Унапређење
нормативног
оквира
у области рада
усклађеног са директивама ЕУ
и
другим
међународним
стандардима

У процедури

/

НПАА

Да

/

о заштити права
корисника услуга
привременог
смештаја у
социјалној
заштити односи и
Стратегије
деинституционали
зације и развоја
услуга социјалне
заштите у
заједници за
период 20222026.године, а
требало је
претходно урадити
и анализу
финансијских
ефеката измена и
допуна Закона која
је показала
немогућност
обезбеђивања
потребних
средстава у буџету
за 2021. годину, а
свакако да је
епидемиолошка
ситуација
успорила цео
процес израде
документа.
Аплицирано је из
средства из ИПА
22 за Твининг
пројекат о
стручној и
техничкој помоћи
за унапређење
радног
законодавства и
усклађивање са
прописима ЕУ. У
току су преговори
са Делегацијом ЕУ
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12.

Предлог закона о безбедности и
здрављу на раду

Даље
усклађивање
са
оквирном
Директивом
89/391/ЕЕЗ о увођењу мера за
подстицање
побољшања
безбедности
и
здравља
запослених на раду

у процедури

/

НПАА

Да

ЈР

Није донет у
предвиђеном року
(децембар 2021.
године) из разлога
што се приликом
спровођења
поступка
прибављања
мишљења чекало
на коментаре
Европске комисије
којој је захтев за
достављање
коментара
прослеђен 19.
новембра 2021.
године, а
коментари су
достављени 20.
јануара 2022.
године

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред. бр.

1.

Назив акта

I
Стратегија
деинституционализације и
развојa услуга социјалне
заштите у заједници за период
од 2022-2026. године

Правни основ

Опис

II
Члан 38. став 1. Закона о
планском
систему
Републике
Србије
(”Службени гласник РС”,
број 30/2018),

III
Стратегијом
деинституционализа
ције и развоја услуга
социјалне заштите у
заједници
унапређује
се
стратешки оквир у
овој
области,
стварају се услови за
трансформацију
установа за смештај,
јачају се капацитети

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
„Службени
гласник РС”,
број 12/22 од
1. фебруара
2022. године

Референтни
документ/
НПАА
V
Акциони план за
Поглавље 19 социјална политика
и запошљавање,
који је Влада
Републике Србије
усвојила маја
2020.год.

По плану
(Да/Не)

Образложење

VI
Да

VII
/

1211

институција
и
организација
које
пружају услуге у
заједници за особе са
интелектуалним и
менталним
тешкоћама
у
комуникацији.
Такође, побољшава
се
координација
кључних актера и
подиже ниво свести
грађана
и
доносилаца одлука о
интеграцији особа са
менталним
и
интелектуалним
тешкоћама
у
заједници.
Стратегија запошљавања у
Републици Србији за период од
2021. године до 2026. године

2.

На основу члана 38. став
1. Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, број 30/18) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Општи циљ
Стратегије
запошљавања у
Републици Србији
за период од 2021.
до 2026. године (у
даљем тексту:
Стратегија) је
успостављен
стабилан и одрживи
раст запослености
заснован на знању и
достојанственом
раду, док су као
посебни циљеви
утврђени: остварен
раст квалитетне
запослености кроз
међусекторске мере
усмерене на
унапређење понуде
рада и тражње за
радом; унапређен
положај
незапослених лица

Службени
гласник РС,
бр. 18/21 од
1. марта
2021. године
и 36/21исправка од
9. априла
2021. године

/

Да

/
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Стратегија за спречавање и
борбу против родно заснованог
насиља према женама и насиља
у породици за период 20212025. године

Члан 38. став 1. Закона о
планском систему
Републике Србије
(”Службени гласник РС”,
број 30/2018),

Стратегија социјалне заштите
за период 2021–2026. године

Члан 38. став 1. Закона о
планском систему
Републике Србије
(”Службени гласник РС”,
број 30/2018),

3.

4.

на тржишту рада и
унапређен
институционални
оквир за политику
запошљавања.
Овим
документом се
унапређује
стратешки оквир у
овој области,
јачајући капацитете
институција и
организација које
пружају услуге
женама које су
преживеле насиље,
побољшавајући
координацију
кључних актера и
подижући ниво
свести грађана и
доносилаца одлука о
неприхватљивости
насиља.

Конципира
ње стратегије
полази од
достигнутог степена
развоја социјалне
заштите, потреба
развоја и
унапређења
квалитета у систему
социјалне заштите,
опредељења
друштва за европске
интеграције и
примене
међународних
стандарда и
препорука,
релевантне анализе

„Службени
гласник РС”,
број 47/21 од
10.
маја
2021. године

Ревидирани
Акционом плану за
ПГ 23

Не

Очекивало се да
ће бити усвојен у
2020. години

Израђена је
Ex-ante
анализа
ефеката
политике
социјалне
заштите у
периоду 2022
– 2030. године

ЕРП, АП

Да

У току је
формирање нове
радне групе за
израду документа
Стратегије
социјалне
заштите за
период 2022–
2027. године
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која покрива област
социјалне заштите и
спроведених
консултација са
заинтересованим
странама и циљним
груама,
прикупљених и
обрађених података,
у циљу предлагања
оптималне опције.
Акциони план за период од
2021. до 2023. године за
спровођење Стратегије
запошљавања у Републици
Србији за период од 2021. до
2026. године

На основу члана 38. став
1. Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, број 30/18) и
члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

Акциони план за период од
2021. до 2023. године за
спровођење Стратегије о
економским миграцијама
Републике Србије за период
2021‒2027. године

На основу члана 38. став
1. Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, број 30/18)

Акциони план за период од
2021. до 2023. годинe
за спровођење Стратегије за
спречавање и борбу против

Члан 38. став 1. Закона о
планском
систему
Републике
Србије

5.

6.

7.

Акциони план
представља
документ јавне
политике који се
доноси ради
операционализације
и остваривања
општег и посебних
циљева предвиђених
Стратегијом
запошљавања у
Републици Србији
за период од 2021.
до 2026. године
Акциони план
представља
документ јавне
политике који се
доноси ради
реализације општег
и посебних циљева
утврђених
Стратегијом о
економским
миграцијама
Републике Србије за
период 2021‒2027.
године
АП је документ
јавне политике који
се
доноси
ради
операционализације

Службени
гласник РС,
број: 30/21
од 26. марта
2021. године

/

Да

/

Службени
гласник РС,
број: 89/21
од 15.
септембра
2021. године

/

Не

/

У процедури

Ревидирани
Акционом плану за
ПГ 23

Не

Ускладу са
мишљењем
Министарства
финансија
1214

родно заснованог насиља према
женама и насиља у породици а
период од 2021. до 2025. године

(”Службени гласник РС”,
број 30/2018),

и
остваривања
општег и посебних
циљева предвиђених
Стратегијом
за
спречавање и борбу
против
родно
заснованог насиља
према женама и
насиља у породици
за период од 2021. до
2025. године

Акциони план за период од
2022. до 2024. годинe
за спровођење Стратегија
деинституционализације и
развојa услуга социјалне
заштите у заједници за период
од 2022-2026. године

Члан 38. став 1. Закона о
планском систему
Републике Србије
(”Службени гласник РС”,
број 30/2018),

АП је документ
јавне политике који
се доноси ради
операционализације
и остваривања
општег и посебних
циљева предвиђених
Стратегијом
деинституционализа
ције и развојa
услуга социјалне
заштите у заједници
за период од 20222026. године

У процедури

Акциони план за
Поглавље 19 социјална политика
и запошљавање,
који је Влада
Републике Србије
усвојила маја 2020.
год.

Не

Уредба о изменама уредбе о
наменским трансферима у
социјалној заштити

Члан 208. став 2. Закона о
социјалној заштити
(„Службени гласник РС“,
бр 24/11)

Доношењем
ове
уредбе постиже се
ефикаснија контрола
наменског утрошка
средстава
опредељених
за
подршку
развоју
услуга
социјалне
заштите у мање
развијеним ЈЛС, као
и
већи
степен
извршење буџета у
овој области, а с
обзиром на то да је

„Службени
гласник РС”,
број 38/21
од 16.
априла 2021.
године

/

Да

8.

9.

поново су
прибављени ПФЕ
обрасци од
релевантних
органа државне
управе на основу
који Радна група
треба да коргује
Предлог АП.
-Очекивало се да
ће бити усвојен у
2020. години
Како је
Стратегија
усвојена крајем
јануара 2022.
године, АП је у
изради

/
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досадашња пракса
показала да постоји
значајно
висок
степен
повраћаја
неутрошених
средстава наменских
трансфера за развој
услуга
социјалне
заштите из ЈЛС
Уредба о спровођењу Пилот
обуке за тржиште рада на
основу ваучера

10.

11.

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о Програму подстицања
запошљавања младих “Моја
прва плата“

На основу члана 43. став
1. тачка 5. Закона о
запошљавању и
осигурању за случај
незапослености
(„Службени гласник РС”,
бр. 36/09, 88/10, 38/15,
113/17 − др. закон и
113/17) и члана 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 −
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 − УС, 72/12,
7/14 − УС, 44/14 и 30/18 −
др. закон), а у вези са
Законом о потврђивању
Споразума о зајму
(Пројекат за унапређење
конкурентности и
запошљавања) између
Републике Србије и
Међународне банке за
обнову и развој
(„Службени гласник РС Међународни уговори”,
број 24/15)
Члан 43. став 1. тачка 8.
Закона о запошљавању и
осигурању за случај
незапослености
(„Службени гласник РСˮ,
бр. 36/09, 88/10, 38/15,

Уредба о
спровођењу пилот
обуке за тржиште
рада на основу
ваучера је донета
ради тестирања
новог начина
организовања и
спровођења обуке за
тржиште рада
коришћењем
ваучера за обуку, а
ради унапређења
доступности обуке
незапосленим
лицима и
унапређења ефеката
обуке на
запошљавање.

„Службени
гласник РС“,
број 44/21
од 29.
априла 2021.
године

/

Програм је донет са
циљем
оспособљавања за
самосталан рад
10.000 младих са

„Службени
гласник РСˮ,
број 79/21
од 6. августа
2021. године

/

Не

Уредба донета у
складу са
обавезама које
проистичу из
Споразума о
зајму (Пројекат
за унапређење
конкурентности и
запошљавања)
између
Републике
Србије и
Међународне
банке за обнову и
развој, а који је
окончан 30. јуна
2021. године

Не

Доношење
Уредбе
предложено је
ради подстицања
запошљавања
младих имајући у
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12.

Уредба о условима, висини,
обухвату корисника пензија и
динамици исплате новчаног
износа као увећања уз пензију

Одлука о допунама Одлуке о
Јединственом кодексу шифара
за уношење и шифрирање
података у евиденцијама у
области рада

13.

113/17) и чл. 17. став 1. и
42. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РСˮ,
бр. 55/05, 71/05 - испр.,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12
- одлука УС, 72/12, 7/14 одлука УС, 44/14 и 30/18 др. закон)

средњим и високим
образовањем, до
навршених 30
година живота, без
радног искуства,
који се налазе на
евиденцији
незапослених
Националне службе
за запошљавање.

виду њихов
неповољан
положај на
тржишту рада и
штетне
последице Ковид
19 на привредне
активности и
отварање нових
радних места

Члан 207а став 2. Закона о
пензијском и инвалидском
осигурању
(„Службени
гласник РС”, бр. 34/03,
64/04 – УС, 84/04 – др.
закон, 85/05, 101/05 – др.
закон, 63/06 – УС, 5/09,
107/09, 101/10, 93/12,
62/13,
108/13,
75/14,
142/14, 73/18, 46/49 – УС,
86/19 и 62/21) 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, 74/12, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)
Члан 123. тачка 3. Устава
Републике Србије и члан
43. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон), а у вези са
чланом 44. став 2. Закона
о евиденцијама у области
рада („Службени лист
СРЈ”, број 46/96,
„Службени гласник РС”,

Утврђивање услова,
висине,
обухвата
корисника пензија и
динамике исплате
новчаног износа као
увећања уз пензију
од пензије за месец
децембар
2021.
године закључно са
пензијом за месец
новембар
2022.
године

„Службени
гласник РС”,
број 125/21
од 17.
децембра
2021. године

Национална
стратегија
одрживог развоја
Национална
стратeгија о
старењу

Да

/

Овом одлуком
извршено је
усаглашавање са
Правилником о
систему за
разврставање и
шифрирање
квалификација у
НОКС-у
(„Службени гласник
РСˮ, број 159/20) и
Правилником о
садржају и начину

Службени
гласник РС”,
број 74/21
од 23. јула
2021. године

/

Не

Усаглашавање са
Правилником о
систему за
разврставање и
шифрирање
квалификација у
НОКС-у
(„Службени
гласник РСˮ, број
159/20) и
Правилником о
садржају и
начину вођења
Регистра НОКС-а
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14.

Одлука о висини минималне
цене рада за период јануар –
децембар 2022. године

бр. 101/05 – др. закон и
36/09 – др. закон),

вођења Регистра
НОКС-а
(„Службени гласник
РСˮ, број 159/20).

Члан 112. став 2. Закона о
раду („Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05,

Чланом 111. Закона
о раду прописано је
да запослени има

„Службени
гласник РС“,
број 87/2021

/

Не

(„Службени
гласник РСˮ, број
159/20). Наиме,
доношењем два
наведена
правилника
створен је правни
основ да се у
евиденцијама у
области рада
користе шифре
квалификације
утврђене у
складу са
системом за
шифрирање и
разврставање
квалификација у
НОКС-у, што је у
прелазној
одредби важеће
Одлуке и био
услов за
престанак
важења
шифарника
занимања и
стручне спреме и
школа који су
коришћени за
шифрирање
квалификација.
На ова начин
обезбеђена је
усаглашена
примена шифара
квалификација из
Регистра НОКС-а
у систему
образовања као и
у систему рада и
запошљавања.
Социјалноекономски савет
на седници која
1218

54/09, 32/13, 75/14, 13/17 ˗
УС, 113/17 и 95/18 ˗
Аутентично тумачење) и
члана 43. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник PC”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и
30/18 – др. закон)

15.

Закључак 05 Број: 401-679/2021
од 28. јануара 2021. године
којим се усваја Извештај о
реализацији Програма
распореда и коришћења
средстава субвенција јавним

Члан 8. Закона о буџету
Републике Србије за 2020.
годину („Службени
гласник РС”, бр. 84/19,
60/20-др. пропис, 62/20др. закон, 65/20-др. закон

право на минималну
зараду за стандардни
учинак и време
проведено на раду.
Минимална зарада
одређује
се
на
основу минималне
цене рада утврђене у
складу са
овим
законом,
времена
проведеног на раду и
пореза и доприноса
који се плаћају из
зараде.
Чланом 112. Закона
о раду прописано је
да се минимална
цена рада утврђује
одлуком социјално –
економског савета
основаног
за
територију
Републике Србије (у
даљем
тексту:
Социјално
–
економски
савет).
Ако
Социјалноекономски савет не
донесе одлуку у
року од 15 дана од
дана
почетка
преговора, одлуку о
висини минималне
цене рада доноси
Влада
Републике
Србије (у даљем
тексту: Влада) у
наредном року од 15
дана.
Усвојен Извештај о
реализацији
Програма
распореда и
коришћења
средстава

од 10.
септембра
2021. године

/

је одржана 02.
септембра 2021.
године, није
постигао
неопходан
консензус и није
донео одлуку о
висини
минималне цене
рада за период
јануар-децембар
2022. године, то
је, имајући у
виду одредбу
члана 112. став 2.
Закона о раду,
Одлуку донела
Влада.

/

Да

/
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нефинансијским предузећима и
организацијама из Буџетског
фонда за професионалну
рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са
инвалидитетом за 2020. годину

и 135/20) и члан 43. став
3. Закона о Влади
("Службени гласник РС",
број 55/05,71/05исправка,101/07,65/08,16/
11,68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14, 30/18/-др.
закон)

Закључак о усвајању Програма
распореда и коришћења
средстава дотација
организацијама за обавезно
социјално осигурање из буџета
РС за 2021. годину
(05 Број: 401-1101/2021 од 11.
фебруара 2021. године)

Члан 8. Закона о буџету
Републике Србије за
2021. годину („Службени
гласник РС” бр. 149/20 и
100/21) и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)

Закључак о прихватању
Извештаја о раду Националне
службе за запошљавање за
2020. годину
(05 Број:021-2026/2021 од 11.
фебруара 2021. године)

Члан 14. Закона о
запошљавању и
осигурању за случај
незапослености
(„Службени гласник РС“,
бр. 36/09, 88/10, 35/15,
113/17, 113/17-др. закон и
49/21) и члан 43. став 3.

16.

17.

субвенција јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама из
Буџетског фонда за
професионалну
рехабилитацију и
подстицање
запошљавања
особа са
инвалидитетом
2020. годину.
Законом о буџету
РС за 2021. годину
опредељена су
средства за мере
активне политике
запошљавања
особа са
инвалидитетом
које спроводи
Национална
служба за
запошљавање, а
распоред и
коришћење
средстава се врши
по посебном акту
Владе, због чега је
и усвојен Програм
распореда и
коришћења
средстава дотација
организацијама за
обавезно социјално
осигурање из
буџета РС за 2021.
годину.
Законом о
запошљавању и
осигурању за
случај
незапослености
прописано је да
Национална
служба за
запошљавање

/

/

Да

/

/

/

Да

/
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Закона о Влади
(„Службени гласник РС“,
бр. 55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18-др. закон)

18.

Закључак Владе којим се
препоручује послодавцима на
територији Републике Србије
да, запосленима који нису
искористили припадајући
годишњи одмор за 2020.
годину: због природе посла у
ванредним околностима услед
епидемије заразне болести
COVID -19 или због
одређивања изолације/кућне
изолације у складу са законом,
омогуће да тај одмор започну и
искористе у 2021. години или
да први део у трајању од
најмање две радне недеље
непрекидно искористе
закључно са 31. децембром
2021. године, а преостали део
закључно са 30. јуном 2022.
године, као и да запосленима
који нису искористили део
годишњег одмора из 2019.
године омогуће да тај део
годишњег одмора искористе
најкасније до 30. јуна 2021.
године, а пре коришћења
припадајућег годишњег одмора
за 2020. годину

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и
30/18 - др. закон)

подноси Влади
Извештај о раду, те
је донет Закључак
о прихватању
Извештаја о раду
НСЗ за 2020.
годину.
Закључком Владе се
препоручује
послодавцима на
територији
Републике Србије
да, запосленима
који нису
искористили
припадајући
годишњи одмор за
2020. годину: због
природе посла у
ванредним
околностима услед
епидемије заразне
болести COVID -19
или због
одређивања
изолације/ кућне
изолације у складу
са законом,
омогуће да тај
одмор започну и
искористе у 2021.
години или да први
део у трајању од
најмање две радне
недеље непрекидно
искористе
закључно са 31.
децембром 2021.
године, а
преостали део
закључно са 30.
јуном 2022. године.
Поред наведеног
препоручује се
послодавцима на
територији
Републике Србије

„Службени
гласник РС“,
број 11/2021

/

Не

Како епидемија и
даље траје и
захтева
континуирано
ангажовање
запослених на
иницијативу
Министарства
здравља донет је
закључак којим
се коришћење
годишњег одмора
проширује на
послодавце у
другим
делатностима и
запослене који
због природе
посла у
ванредним
околностима
услед епидемије
заразне болести
COVID-19 или
одређивања
изолације/кућне
изолације у
складу са
законом, нису
искористили
припадајући
годишњи одмор
и ставља се ван
снаге Закључак
Владе 05 број
131-10296/2020
од 15. децембра
2020. године
1221

Закључак о усвајању Извештаја
о реализацији Програма
распореда и коришћења
средстава „Транзиционог
фонда” за 2020. годину
(05 Број: 401-1416/2021 од 18.
фебруара 2021. године)

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и
30/18 - др. закон) и члан
12. Закона о буџетском
систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13, 142/14,
68/15- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18,
31/19, 72/19, 149/20 и
118/21)

Закључак о усвајању Извештаја
о реализацији Програма
распореда и коришћења
средстава дотација
организацијама обавезног
социјалног осигурања из

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

19.

20.

да запосленима из
става 1. овог
закључка, који
нису искористили
део годишњег
одмора из 2019.
године до краја
текуће године у
складу са тачком 1.
Закључка Владе 05
број: 53-3041/2020.
године од 6.априла
2020. године,
омогуће да тај део
годишњег одмора
искористе
најкасније до 30.
јуна 2021. године, а
пре коришћења
припадајућег
годишњег одмора
за 2020. годину.
Законом о
буџетском систему
утврђена је обавеза
буџетских
корисника да
саставе извештај о
извршењу
буџетских
средстава, те је
израђен и усвојен
Извештај о
реализацији
Програма
распореда и
коришћења
средстава
„Транзиционог
фонда” за 2020.
годину.
Законом о
буџетском систему
утврђена је обавеза
буџетских
корисника да
саставе извештај о

/

/

Да

/

/

/

Да

/

1222

21.

Буџетског фонда за
професионалну рехабилитацију
и подстицање запошљавања
особа са инвалидитетом за
2020. годину
(05 Број:
/2021
од 25. марта 2021. године)

30/18 – др. закон) и члан
12. Закона о буџетском
систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13, 142/14,
68/15- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18,
31/19, 72/19, 149/20 и
118/21)

извршењу
буџетских
средстава, те је
израђен и усвојен
Извештај о
реализацији
Програма распореда
и коришћења
средстава дотација
организацијама
обавезног
социјалног
осигурања из
Буџетског фонда за
професионалну
рехабилитацију и
подстицање
запошљавања особа
са инвалидитетом за
2020. годину.

Закључак 05 Број: 5802982/2021 од 8. априла 2021.
године којим се усваја Акциони
план за спровођење Стратегије
унапређења положаја особа са
инвалидитетом у РС за период
од 2020. до 2022. године, у
периоду од 2021. до 2022.
године

Чл. 38. став 1. Закона о
планском систему
("Службени гласник РС",
број 30/18)

Усвојен Акциони
план за спровођење
Стратегије
унапређења
положаја особа са
инвалидитетом у РС
за период од 2020.
до 2022. године, у
периоду од 2021. до
2022. године дефинисане мере и
активности у оквиру
праваца деловања у
свим областима
Стратегије, са
временским
оквиром и
очекиваним
резултатима за
сваку меру и
активност, као и
носиоцима тих мера
и активности.

"Службени
гласник РС",
број 37/2021
од 14.
априла 2021.
године

/

Да

/

1223

22.

23.

24.

Закључак 05 Број: 4013846/2021 од 28. априла 2021.
године којим се усваја
Извештај о реализацији
Програма распореда и
коришћења средстава
субвенција јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама за први квартал
2021. године

Закључак о усвајању Извештаја
о спровођењу Националног
акционог плана запошљавања
за 2020. годину,
05 Број: 101-4057/2021 од 6.
маја 2021. године

Закључак 05 Број: 3374249/2021-2 од 11. маја
2021.године, којим се усваја
Преговарачка позиција
Републике Србије за
Међувладину конференцију о
приступању Републике Србије
Европској унији за Поглавље
19 – Социјална политика и
запошљавање

Члан 8. Закона о буџету
Републике Србије за 2021.
годину ("Службени
гласник РС", бр. 149/20 и
40/21) и члан 43. став 3.
Закона о Влади
("Службени гласник РС",
број 55/05,71/05исправка,101/07,65/08,16/
11,68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14, 30/18/-др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14– УС,
44/14 и 30/18 – др. закон) и
члан 37. став 4. Закона о
запошљавању
и
осигурању
за
случај
незапослености
(„Службени гласник РС”,
бр. 36/09, 88/10, 38/15,
113/17, 113/17 – др. Закон
и 49/21)
Члана 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
Гласник РС“ бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и
30/18 – др. закон)

Усвојен Извештај о
реализацији
Програма
распореда и
коришћења
средстава
субвенција јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама за
први квартал 2021.
године.

/

/
Законом о
запошљавању и
осигурању за
случај
незапослености
прописано је да се
Влади подноси
Извештај о
спровођењу
Националног
акционог плана
запошљавања за
2020. годину.
Након спроведеног
аналитичког
прегледа и оцене
усаглашености
законодавства
Републике Србије са
правним тековинама
Европске уније и
њихове
имплементације,
Европска комисија
је у Извештају са
скрининга
закључила да
Република Србија,
да би отворила
преговоре у
Поглављу 19, треба

Преговарачк
а позиција је
рестриктива
н документ.

Да

/

Национална
стратегија
запошљавања за
период од 20112020. године

Да

/

НПАА 3.19
Социјална
политика и
запошљавање

Да

/

/

Одлука о оснивању
Координационог
тела за процес
приступања
Републике Србије
Европској унији,
тачка 7. подтачка
19 („Службени
гласник РС”, бр.
84/13, 86/13,31/14,
79/14, и 92/15).

1224

да припреми и преда
Европској комисији
Акциони план који
садржи преглед
поступног
транспоновања
правних тековина
ЕУ. Акциони план је
предат Европској
комисији у јуну
2020. године.
Следећи корак који
је неопходан за
почетак преговора у
овом поглављу је
израда и предаја
Преговарачке
позиције.
Преговарачка група
је припремила
Предлог
преговарачке
позиције за
преговоре у
Поглављу 19 на
основу усаглашених
ставова свих
чланова
преговарачке групе,
као и представника
других органа и
организација које су
при изради
преговарачке
позиције укључене у
рад преговарачке
групе. Преговарачка
позиција садржи
план усклађивања
законодавства са
законодавством ЕУ
о области Социјалне

1225

политике и
запошљавања.

25.

26.

27.

Закључак 05 број: 4014664/2021 од 20. маја 2021.
године, којим Влада одобрава
доделу средстава у укупном
износу од 18.000.000,00 дин. за
доделу једнократне помоћи
грађанима, којима је изузетно
угрожен животни стандард, а
који живе на територији
општине Трговишта

Члан 110. ст. 7. и 8.
Закона о социјалној
заштити („Службени
гласник РС”, број 24/11),

Одобравају се
средстава у укупном
износу од
18.000.000,00
динара, за доделу
једнократне помоћи
у висини од по
60.000,00 динара за
300 грађана, којима
је изузетно угрожен
животни стандард, а
који живе на
територији општине
Трговишта.

/

/

Не

Инервенише се
ситуационо због
хитности, није
могуће
планирати

Закључак 05 број: 4014662/2021 од 20. маја 2021.
године, којим Влада одобрава
доделу средстава у укупном
износу од 5.301.636,00 дин. за
доделу једнократне помоћи
грађанима, којима је изузетно
угрожен животни стандард, а
који живе на територији
општине Куршумлија

Члан 110. ст. 7. и 8.
Закона о социјалној
заштити („Службени
гласник РС”, број 24/11),

Одобравају
се
средстава у укупном
износу
од
5.301.636,00 динара,
за
доделу
једнократне помоћи
у висини од по
49.548,00 динара за
107 грађана, којима
је изузетно угрожен
животни стандард, а
који
живе
на
територији општине
Куршумлија.

/

/

Не

/

Закључак 05 Број: 0186073/2021 од 1. јула 2021.
године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади
(„Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14 и
30/18 – други закон); члан
3. Закона о закључивању и
извршавању
међународних
уговора

Усвајају се текстови
Писма Владе
Републике
Француске и Писма
– одговор Владе
Републике Србије и
овлашћује проф. др
Дарија Кисић
Тепавчевић,
министар за рад,

/

/

Не

Француска
страна је тражила
да се прецизира
члан 1.
Споразума
између Владе
Републике
Србије и Владе
Републике
Француске, у
1226

Закључак Владе- Државни
програм обележавања
годишњица историјских
догађаја ослободилачких
ратова Србије

28.

(„Службени гласник РС”,
број 32/13)

запошљавање,
борачка и социјална
питања за његово
потписивање, а која
представљају
саставни део
Споразума између
Владе Републике
Србије и Владе
Републике
Француске и којима
се прецизира
територијална
примена Споразума,
у односу на
Републику
Француску.

Члан 43. став 3. Закона о
Влади

05 Број: 644Одбор Владе Републике
6181/2021 од
Србије за неговање
9. јула 2021.
традиција
године
ослободилачких ратова
Србије, на седници
одржаној 23. јуна 2021.
године je усвојио
да се заједнички
обележавају два
историјска догађаја
који су од значаја за
историју Републике
Српске и Републике
Србије, и то:
„Устанци у
Херцеговини Невесињскa пушкa“,
који се обележава
сваке године 9.
јула, у селу
Крекови, општина
Невесиње, и „Дан
српског јединства,
слободе и
националне

вези са
територијалном
применом
Споразума, у
односу на
Републику
Француску

/

Не

Закључком је
установљено
обележавање још
два значајна
историјска
догађаја.

1227

29.

30.

Закључак 05 број: 4016488/2021 од 9. јула 2021.
године, којим Влада одобрава
доделу средстава у укупном
износу од 7.000.000, 00 дин. за
доделу једнократне помоћи
грађанима, којима је изузетно
угрожен животни стандард, а
који живе на територијама
градова Београда (општине
Чукарица, Нови Београд,
Палилула, Сурчин, Вождовац,
Земун и Звездара) и Врања, на
територијама општина
Куршумлија, Бела Паланка,
Инђија, Мало Црниће, Пећинци
и Стара Пазова.

Члан 110. ст. 7. и 8. Закона
о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”,
број 24/11),

Закључак о усвајању
Извештаја о реализацији
Програма распореда и
коришћења средстава
„Транзиционог фонда” из
буџета РС за 2021. годину, до
30. јуна 2021. године

Члан 43. став 3. Закона о
Влади
(„Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и
30/18 - др. закон) и члан
12. Закона о буџетском

заставе“, који се
обележава сваке
године 15.
септембра, у
Београду или
локалној
самоуправи у
Републици Србији.
Одобравају се
средства у укупном
износу од 7.000.000
динара за доделу
једнократне помоћи
у висини од по
50.000 динара за 140
грађана, који су
наведени у Списку у
прилогу, којима је
изузетно угрожен
стандард, а који
живе на
територијама
градова Београда
(општине Чукарица,
Нови Београд,
Палилула, Сурчин,
Вождовац, Земун и
Звездара) и Врања,
на територијама
општина
Куршумлија, Бела
Паланка, Инђија,
Мало Црниће,
Пећинци и Стара
Пазова.
Законом о буџетском
систему утврђена је
обавеза буџетских
корисника да саставе
извештај о извршењу
буџетских средстава, те
је израђен и усвојен
Извештај о реализацији

/

/

Не

Инервенише се
ситуационо због
хитности, није
могуће
планирати

/

/

Да

/
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(05 Број: 401-6746/2021 од 23.
јула 2021. године)

Закључак 05 број: 59-6960/2021
од 29. јула 2021. године

31.

32.

33.

систему
(„Службени
гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11,
93/12,
62/13,
63/13исправка, 108/13, 142/14,
68/15- др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19 и 149/20)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади
(„Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14 и
30/18 – други закон); члан
3. Закона о закључивању и
извршавању
међународних
уговора
(„Службени гласник РС”,
број 32/13)

Закључак Владе РС 05 Број:
401-7606/2021 од 13. августа
2021. године, којим Влада
одобрава доделу средстава у
укупном износу од
66.215.055,00 динара за доделу
једнократне помоћи грађанима,
којима је изузетно угрожен
стандард, а који живе на
територијама градова Врања,
Ниша и Крагујевца, на
територијама општина
Бујановац, Књажевац и
Владичин Хан.

Члан 110. ст. 7. и 8.
Закона о социјалној
заштити („Службени
гласник РС”, број 24/11),

Закључак о усвајању

Члан 48. Закона о платном
промету („Службени лист

Програма распореда и
коришћења средстава
„Транзиционог фонда”
за 2021. годину, до 30
јуна 2021. године.

Мења се Закључак
05 Број:
59-5775/202 од 14.
септембра 2012.
године, којим се
утврђује Основа за
вођење преговора и
закључивање
Споразума између
Републике Србије и
Украјине о
социјалној
сигурности
Одобравају
се
средства
у
укупном износу од
66.215.055,00 динара
за
доделу
једнократне помоћи
у висини од по
53.965,00 динара за
1227 грађана, који су
наведени у Списку у
прилогу, којима је
изузетно
угрожен
стандард, а који
живе
на
територијама
градова
Врања,
Ниша и Крагујевца,
на
територијама
општина Бујановац,
Књажевац
и
Владичин Хан.

/

/

Да

/

/

/

Не

Инервенише се
ситуационо због
хитности, није
могуће
планирати

/

/

Да

/
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Програма о изменама Програма
распореда и коришћења
средстава „Транзиционог
фонда” за 2021. годину
(05 Број: 401-7432/2021 од 13.
августа 2021. године)

34.

Закључак 05 Број: 4017837/2021 од 2. септембра 2021.
године којим се усваја
Извештај о реализацији
Програма распореда и
коришћења средстава
субвенција јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама за други
квартал 2021. године
Закључак 05 Број: 4017595/2021 од 2. септембра 2021.
године

35.

СРЈ”, бр. 3/02 и 5/03 и
„Службени гласник РС”,
бр. 43/04, 62/06, 111/09 –
др. закон, 31/11, 139/14 –
др. закон и 44/18 – др.
закон) и члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник РС”,
бр.
55/05,
71/05
–
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон), а у вези са
чланом 8. Закона о буџету
Републике Србије за 2021.
годину
(„Службени
гласник РС”, бр. 149/20 и
40/21)

Члан 8. Закона о буџету
Републике Србије за 2021.
годину
("Службени
гласник РС", бр. 149/20 и
40/21) и члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
("Службени гласник РС",
број
55/05,71/05исправка,101/07,65/08,16/
11,68/12-УС, 72/12, 7/14УС,
44/14,
30/18/-др.
закон)
Члан 171. ст. 3. и 4. Закона
о
пензијском
и
инвалидском осигурању
(„Службени гласник РС”,
бр. 34/03, 64/04 – УС,
84/04 – др. закон, 85/05,
101/05 – др. закон, 63/06 –
УС, 5/09, 107/09, 101/10,
93/12, 62/13, 108/13, 75/14,
142/14, 73/18, 46/19 –УС,
86/19 и 62/21) и члана 43.

Усклађивање
Програма распореда
и коришћења
средстава
„Транзиционог
фонда” за 2021.
годину са Решењем
о преусмеравању
апропријација
утврђених Законом
о буџету Републике
Србије за 2021.
годину 03 Број: 40100-8215/2021 од 22.
јула 2021. године,
којим је извршено
преусмеравање
средстава у износу
од 301.581.000,00
динара у корист
„Транзиционог
фонда“.
Усвојен Извештај о
реализацији
Програма
распореда и
коришћења
средстава
субвенција јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама за
други квартал
2021. године.
Давање
сагласности да
Републички фонд
за пензијско и
инвалидско
осигурање изврши
једнократну
исплату
корисницима
пензијa,
корисницима

/

Не

Да

/

/

/

Не

Закључак се
заснива на
одредбама Закона
о пензијском и
инвалидском
осигурању,
којима је
прописано да се
средства
Републичког
фонда за
1230

став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС“,
број 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС и 72/12,
7/14 – одлука УС, 44/14 и
30/18 – др. закон)

Закључак 05 Број: 0188894/2021 од 30. септембра
2021. године

36.

37.

Закључак Владе РС 05 Број:
401-9096/2021 од 7. октобра
2021. године којим Влада
одобрава доделу средстава у
укупном износу од
22.400.000,00 динара за доделу
једнократне помоћи грађанима,
којима је изузетно угрожен

Члан 43. став 3. Закона о
Влади
(„Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14 и
30/18 – други закон); члан
3. Закона о закључивању и
извршавању
међународних
уговора
(„Службени гласник РС”,
број 32/13)
Члан 110. ст. 7. и 8. Закона
о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”,
број 24/11),

привременe
накнадe –
инвалидима рада
друге и треће
категорије
инвалидности,
односно преостале
радне способности
(у складу са чл.
223. и 225. Закона
о пензијском и
инвалидском
осигурању) и
инвалидној деци корисницима
привременe
накнадe код
Републичког фонда
за пензијско и
инвалидско
осигурање, који су
остварили право
закључно са 13.
септембром 2021.
године, у износу од
5.900,00 динара
Усваја се Извештај
о преговорима за
закључивање
Споразума између
Владе Републике
Србије и Владе
Републике
Азербејџан о
социјалној
сигурности

Одобравају се
средства у укупном
износу од
22.400.000,00
динара за доделу
једнократне помоћи
у висини од по
50.000,00 динара за

пензијско и
инвалидско
осигурање могу
изузетно
користити и за
исплату новчане
помоћи
корисницима
пензије када је
таква помоћ
потребна
великом броју
корисника и да се
исплата те
новчане помоћи
врши у износу
који утврди
Влада, водећи
рачуна о
билансним
могућностима
Фонда.

/

/

Не

Влада Републике
Азербејџан је
изразила
заинтересованост
за закључивање
Споразума о
социјалној
сигурности и
отпочињање
преговора у што
краћем року

/

/

Не

Инервенише се
ситуационо због
хитности, није
могуће
планирати
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стандард, а који живе на
територијама града Крагујевца.

38.

Закључак 05 Број: 40110057/2021 од 3. новембра
2021. којим се усваја Извештај
о реализацији Програма
распореда и коришћења
средстава субвенција јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама за трећи
квартал 2021. године

Закључак 05 Број: 40110774/2021 oд 25. новембра
2021. године којим се усваја
Програм
о изменама Програма
распореда и коришћења
средстава субвенцијa јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама за 2021. годину
39.

40.

Закључак 05 Број: 01810771/2021-3 од 25. новембра
2021. године

448 грађана, који су
наведени у Списку у
прилогу, којима је
изузетно угрожен
стандард, а који
живе на
територијама града
Крагујевца.
Члан 43. став 3. Закона о
Влади
("Службени
гласник
РС",
број
55/05,71/05исправка,101/07,65/08,16/
11,68/12-УС, 72/12, 7/14УС,
44/14,
30/18/-др.
закон) и члан 8. Закона о
буџету Републике Србије
за
2021.
годину
("Службени гласник РС",
бр. 149/20, 40/21 и 100/21)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади
("Службени
гласник
РС",
број
55/05,71/05исправка,101/07,65/08,16/
11,68/12-УС, 72/12, 7/14УС,
44/14,
30/18/-др.
закон) и члан 8. Закона о
буџету Републике Србије
за
2021.
годину
("Службени гласник РС",
бр. 149/20, 40/21 и 100/21)

Усвојен Извештај
реализацији
Програма
распореда и
коришћења
средстава
субвенција јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама за
трећи квартал
2021. године.
Усвојен
Програм о
изменама
Програма
распореда и
коришћења
средстава
субвенцијa јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама за
2021.
годину.

/

/

Да

/

/

Не

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

Закључком се
усваја Извештај
о преговорима

/

/

Да

/

Ребалансом буџета
увећана су
средства за
подршку
предузећима за
професионалну
рехабилитацију и
запошљавање
особа са
инвалидитетом у
износу од
20.000.000,00
динара.
Програм je
измењен је у делу
који се односи на
распоред и
динамику
коришћења
средстава.
/
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41.

42.

Закључак
05
број:
4811327/2021 од 9. децембра 2021.
године,
којим
се
Влада
сагласила
са
потребом
потписивања
Споразума
о
додели бесповратних средстава
између Фондације „Хејдар
Алијев“, са седиштем у Бакуу,
Република Азербејџан са једне
стране и Министарства за рад,
запошљавање,
борачка
и
социјална питања са друге
стране, а ради реализације
пројекта „Јачање капацитета
државних установа социјалне
заштите за смештај деце и
омладине у Републици Србији ”

Закључак о усвајању Програма
распореда и коришћења

71/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14 и
30/18 – други закон); члан
3. Закона о закључивању и
извршавању
међународних
уговора
(„Службени гласник РС”,
број 32/13)
Члан. 43. став 3. Закона о
Влади
(„Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС , 44/14 и
30/18)

Члан 8. Закона о буџету
Републике Србије за

за закључивање
Споразума
између Владе
Републике
Србије и Владе
Републике
Тунис о
социјалној
сигурности
Актом је
омогућено
потписивање
Споразума о
додели
бесповратних
средстава
између
Фондације
„Хејдар
Алијев“, са
седиштем у
Бакуу,
Република
Азербејџан са
једне стране и
Министарства
за рад,
запошљавање,
борачка и
социјална
питања са друге
стране, а ради
реализације
пројекта
„Јачање
капацитета
државних
установа
социјалне
заштите за
смештај деце и
омладине у
Републици
Србији
Законом о
буџету РС за

/

/

Не

Приликом
сачињавања Плана
рада Владе за
2021. годину,
предметни
споразум није био
у плану за
закључивање.

/

/

Не

Законом о буџету
за 2022. годину,
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43.

средстава дотација
организацијама за обавезно
социјално осигурање из буџета
РС за 2022. годину
(05 Број: 401-11358/2021 од 23.
децембра 2021. године)

2022. годину („Службени
гласник РС” број 110/21)
и члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и
30/18 – др. закон)

Закључак о усвајању
Програма распореда и
коришћења средстава
„Транзиционог фонда” за 2022.
годину
(05 Број: 401-11355/2021 од 29.
децембра 2021. године)

Члан 48. Закона о
платном промету
(„Службени лист СРЈ”,
бр. 3/02 и 5/03 и
„Службени гласник РС”,
бр. 43/04, 62/06, 111/09 –
др. закон, 31/11, 139/14 –
др. закон и 44/18 – др.
закон) и члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон), а у вези са
чланом 8. Закона о буџету

2022. годину
опредељена су
средства за
мере активне
политике
запошљавања
које спроводи
Национална
служба за
запошљавање, а
распоред и
коришћење
средстава се
врши по
посебном акту
Владе, због
чега је и
усвојен
Програм
распореда и
коришћења
средстава
дотација
организацијама
за обавезно
социјално
осигурање из
буџета РС за
2022. годину.
Законом о буџету
РС за 2022. годину
опредељена су
средства за
решавање вишка
запослених у
субјектима
приватизације и
предузећима за
професионалну
рехабилитацију и
запошљавање особа
са инвалидитетом
која послују са
државним, односно
друштвеним
капиталом, а

утврђена је
обавеза доношења
наведеног
програма који је
усвојен 23.
децембра 2021.
године, уместо у
јануару 2022.
године.

/

/

Не

Законом о буџету
за 2022. годину,
утврђена је
обавеза доношења
наведеног програм
који је усвојен 23.
децембра 2021.
године, уместо у
јануару 2022.
године.

1234

44.

45.

46.

Републике Србије за 2022.
годину („Службени
гласник РС”, број 110/21)

распоред и
коришћење
средстава се врши
по посебном акту
Владе, због чега је
усвојен Програм
распореда и
коришћења
средстава
„Транзиционог
фонда” за 2022.
годину.

Закључак 05 Број: 40111135/2020 од 29. децембра
2020. године којим се усваја
Програм распореда и
коришћења средстава
субвенција јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама за 2021. годину

Члан 8. Закона о буџету
Републике Србије за 2021.
годину ("Службени
гласник РС", број: 149/20)
и члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени
гласник РС", број
55/05,71/05исправка,101/07,65/08,16/
11,68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14, 30/18/-др.
закон)

/

/

Да

/

Закључак којим се усваја
Основа за вођење преговора и
закључивање Споразума
између Републике Србије и
Републике Италије о социјалној
сигурности

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14 и
30/18 – други закон); члан
3. Закона о закључивању
и извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник РС”,
број 32/13)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС,

Законом о буџету
РС за 2021.
годину опредељена
су
средства
и
усвојен је Програм
распореда
и
коришћења
средстава
субвенција јавним
нефинансијским
предузећима
и
организацијама за
2021. годину
Усваја се Основа за
вођење преговора и
закључивање
Споразума између
Републике Србије и
Републике Италије о
социјалној
сигурности

/

/

Да

Због пандемије
Covid-19
реализација је
одложена за 2022.
годину.

Усваја се Основа за
вођење
преговора и
закључивање

/

/

Да

Због пандемије
Covid-19
реализација је
одложена за 2022.
годину.

Закључак којим се усваја
Основа за вођење преговора и
закључивање Споразума
између Републике Србије и
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47.

Краљевине Холандије о
социјалној сигурности

72/12, 7/14 – УС и 44/14 и
30/18 – други закон); члан
3. Закона о закључивању
и извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник РС”,
број 32/13)

Закључак којим се усваја
Основа за вођење преговора и
закључивање Споразума
између Републике Србије и
Републике Белорусије о
соцоијалној сигурности

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 - УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14 и
30/18 – други закон); члан
3. Закона о закључивању
и извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник РС”,
број 32/13)
Члан. 80, став. 4. Закона о
социјалној заштити
("Службени гласник РС",
бр. 24/11)

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о мерама социјалне
укључености корисника
новчане социјалне помоћи

48.

49.

Уредба о методологији за
формирање цена услуга
социјалне заштите које се
финансирају из буџета
Републике Србије

Споразума између
Републике
Србије и Краљевине
Холандије о
социјалној
сигурности

Усваја се Основа за
вођење
преговора и
закључивање
Споразума
између
Републике
Србије и
Републике
Белорусије о
социјалној
сигурности
Прописује мере
социјалне
укључености,
активности које
омогућавају
превазилажење
неповоље
социјалне
ситуације
корисника
новчане
социјалне
помоћи који је
способан за рад
Члан 210, став 1. Закона о Одређивање
социјалној заштити
поступка,
("Службени гласник РС", односно начина
бр. 24/11
формирања утврђивања цена
услуга у СЗ које
се финансирају
из буџета
Републике
Србије

/

/

Да

Због пандемије
Covid-19
реализација је
одложена за 2022.
годину.

/

/

Да

није донета јер се
дошло до закључа
да претходно
треба извршити
анализу
досадашње
примене Уредбе
која је урађена у
међувремену

/

/

Да

није донета јер се
дошло до закључа
да је предходно
потребно донети
Закона о изменама
и допунама Закона
о социјалној
заштити
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Уредба о изменама и допунама
Уредбе о мрежи установа
социјалне заштите

Члан 63. Закона о
социјалној заштити
("Службени гласник РС",
бр. 24/11)

50.

Предлажу се измене
у Прегледу
просторног
распореда,
делатности,
група корисника
и капацитета
установа
социјалне
заштите, који је
одштампан уз
ову уредбу и
чини њен
саставни део, као
и брисање
установе која је
укинута
Одлуком Владе

/

Да

/

није донета јер се
дошло до закључа
да претходно
треба решити нека
спорна питања
везано за установе
за које је
планирана
изградња

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред. бр.

Назив акта

Правни основ

Референтни
документ/НПАА

Број „Службеног
гласника РС”,
датум

По плану
(Да/Не)

Образложење

I

II

III

IV

V

VI

„Службени гласник
РС”, број 38/21 од
16. априла 2021.
године
„Службени гласник
РС”, број 46/21, од
7. маја 2021. године

Не

Због организационих промена
требало је донети Правилник
без одлагања

Не

„Службени гласник
РС”, број 59 од 11.
јуна 2021.

Не

У складу са Законом о
пензијском и инвалидском
осигурању, наведени
правилник, па тиме и измене и
допуне, предлаже Републички
фонд за пензијско и
инвалидско осигурање, на
основу захтева који Фонду
подноси послодавац.
Правилник је донет из разлога
што је, по Плану Владе за 2020.
годину предвиђен и донет

1.

Члан 5. став 5. Закона о играма
Правилник о расподели средстава за
на срећу („Службени гласник
подршку рада установа социјалне
РС”, број 18/20),
заштите

/

2.

Правилник о допуни Правилника о
радним местима, односно
пословима на којима се стаж
осигурања рачуна са увећаним
трајањем

/

3.

Правилник о легитимацији

Члан 55. став 1. Закона о
пензијском и инвалидском
осигурању („Службени гласник
РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04
– др. закон, 85/05, 101/05 – др.
закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09,
101/10, 93/12, 62/13, 108/13,
75/14, 142/14, 73/18, 46/19 –УС
и 86/19)
Закона о правима бораца,
војних инвалида, цивилних
инвалида рата и чланова

/
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њихових породица члан 110.
(„Службени гласник РС”, бр.
18/20)

4.

Правилник
о ближим техничким условима
успостављања и вођења социјалне
карте

5.

Правилник о допуни правилника о
оштећењима организма по основу
којих војни инвалид има право на
новчану накнаду за набавку
путничког моторног возила

6.

7.

Закона о правима бораца,
војних инвалида, цивилних
инвалида рата и чланова
њихових породица члан 92.
(„Службени гласник РС”, бр.
18/20)
Правилник о измени Правилника о члан 7. став 2. Закона о
превентивним мерама за безбедан безбедности и здрављу на раду
и здрав рад при излагању
(„Службени гласник РС”, бр.
хемијским материјама
101/05, 91/15 и 113/17 – др.
закон)
Правилник о допунама
члан 7. став 2. а у вези са
Правилника о заштити на раду при чланом 79. тачка 19) Закона о
изради експлозива и барута и
безбедности и здрављу на раду
манипулисању експлозивима и
(„Службени гласник РС”, бр.
барутима
101/05, 91/15 и 113/17 – др.
закон)

8.

Правилник о измени и допуни
Правилника о превентивним
мерама за безбедан и здрав рад при
коришћењу опреме за рад

9.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о превентивним
мерама за безбедан и здрав рад при
излагању електромагнетском пољу

10.

Члан 12. став 5. Закона о
социјалној карти (”Службени
гласник РС”, број 14721),

Правилник о измени и допунама
Правилника о превентивним
мерама за безбедан и здрав рад при

члан 7. став 2. Закона о
безбедности и здрављу на раду
(„Службени гласник РС”, бр.
101/05, 91/15 и 113/17 – др.
закон)
члан 7. став 2. Закона о
безбедности и здрављу на раду
(„Службени гласник РС”, бр.
101/05, 91/15 и 113/17 – др.
закон)
члан 7. став 2. Закона о
безбедности и здрављу на раду
(„Службени гласник РС”, бр.

/

„Службени гласник
РС”, број 67/21 од 2.
јула 2021. године

Не

Закон о правима бораца, војних
инвалида, цивилних инвалида
рата и чланова њихових
породица („Службени гласник
РС“, број 18/20) а истим је
прописана обавеза доношења
Правилника за његову
примену.
/

/

„Службени гласник
РС”, број 107 од 12.
новембра 2021.
године

Не

/

(„Службени гласник
РС”, број 107/21),
12. новембра 2021.
године

Да

/

/

(„Службени гласник
РС”, број 109/21),
19. новембра 2021.
године

Не

НПАА

(„Службени гласник
РС”, број 130/21), од
29. децембра 2021.
године

Да

Акт је донет на основу
иницијативе коју је поднело
Министарство одбране, Сектор
за материјалне ресурсе, Управа
за одбрамбене технологије,
допис број: 2154-5 од
5.11.2021. године
/

(„Службени гласник
РС”, број 130/21), од
29. децембра 2021.
године

Да

/

(„Службени гласник
РС”, број 130/21),
29. децембра 2021.
године

Да

/

НПАА

НПАА

НПАА
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11.

излагању вештачким оптичким
101/05, 91/15 и 113/17 – др.
зрачењима
закон)
Правилник о критеријумима,
Члан 56. став 2. Закона о
начину и поступку утврђивања
пензијском и инвалидском
радних места односно послова на
осигуању („Службени
којима се стаж осигурања рачуна
гласник РСˮ, бр. бр. 34/03,
са увећаним трајањем за запослене 64/04 – УС, 84/04 – др. закон,
у МУП-у, Војсци, БИА-и,
85/05, 101/05 – др. закон,
Пореској управи
63/06 – УС, 5/09, 107/09,
101/10, 93/12, 62/13, 108/13,
75/14, 142/14, 73/18, 46/19 –
УС, 86/19 62/21)

/

/

Да

Иако је рад на изради акта
започет благовремено, због
сложености питања и
различитих схватања у вези са
утврђивањем критеријума,
начина и поступка за
утврђивање радних места на
којима се стаж осигурања
рачуна са увећаним трајањем,
као и доношења новог решења
о образовању стручне комисије
за припрему истог, акт још није
донет, односно рад на изради
акта наставиће се у 2022.
години.
Није донет јер се чека
доношење Закона о изменама и
допунама Закона о социјалној
заштити

12.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о лиценцирању
организација социјалне заштите

Члан 184. став 3. и члан 190.
став 4. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник
РС”, број 24/11)

/

/

Да

13.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о лиценцирању
стручних радника у социјалној
заштити

Члан 189. став 4. и члан 190.
став 4. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник
РС”, број 24/11)

/

/

Да

Није донет јер се чека
доношење Закона о изменама и
допунама Закона о социјалној
заштити

14.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о ближим условима и
стандардима за пружање услуга
социјалне заштите

Члан 57. став 1. Закона о
социјалној заштити
(„Службени гласник РС”,
број 24/11)

/

/

Да

Није донет јер се чека
доношење Закона о изменама и
допунама Закона о социјалној
заштити

15.

Правилник о изменама
Правилника о условима 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”, бр. 101/05, 91/15
и 113/17 – др. закон)
Члан . 206, став. 4. Закона о
социјалној заштити
("Службени гласник РС", бр.
24/11)

/

/

Не

Правилник је објављен у
Службеном гласнику РС”, број
5/22 од 14.01.2022. године

/

/

Не

Није донет јер се дошло до
закључа да је претходно
потребно донети Закона о
изменама и допунама Закона о
социјалној заштити

16.
Правилник који регулише
структуру, садржину и друга
питања од значаја за сачињавање
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годишњег програма и програма
рада установа
17.

18.

19.

Правилник о начину и ближим
условима за реализацију програма
мера заштите, инвестиционог
одржавања и уређења ратних
меморијала у Републици

Члан 11. Закона о ратним
меморијалима („Службени
гласник РС”, бр. 50/18)

/

/

Да

Правилник о начину вођења
јединствене евиденције о свим
спомен обележјима у Републици
Србији, српским спомен
облежјима у иностранству и
спомен обележјима припадника
страних оружаних снага у
Републици Србији

Члан 23. Закона о ратним
моморијалима („Службени
гласник РС”, бр. 50/18)

/

/

Да

Члан 15. Закона о ратним
меморијалима („Службени
гласник РС”, бр. 50/18)

/

/

Да

Правилник о начину и ближим
условима за реализацију програма
мера заштите, редовног и
инвестиционог одржавања и
уређења ратних меморијала у
иностранству

Није донет, јер је неопходно
поново размотрити
припремљене радне верзије
докумената услед промењених
околности и пандемије Covid19
Није донет, јер је неопходно
поново размотрити
припремљене радне верзије
докумената услед промењених
околности и пандемије Covid19

Није донет јер се дошло до
закључа да је претходно
потребно донети Закона о
изменама и допунама Закона о
социјалној заштити

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

Назив

Резултат
шифра извора
финансирања

I
Пројектне активности у области
безбедности и здравља на раду

II
Унапређена област
безбедности и здравља на раду:

01

Износ
остварења/
извршења
III
2.379.700,00
динара

Референтни
документ

IV
Закон о
безбедности и
здрављу на раду

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
Да

VI
/
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2.

Ефикасна примена прописа у
области безбедности и здравља
на раду и радних односа кроз
превентивно деловање
инспекције рада и циљане
инспекцијске надзоре у
високоризичним делатностима и
делатностима у којима има
највише рада " на црно", као и
нерегистрованих субјеката, а у
циљу безбедног и здравог радног
места за запослене и регулисања
њиховог радно-правног статуса

- организовани и одржани
стручни испити за 863
кандидата за обављање послова
безбедности и здравља на раду
и послова одговорног лица и за
обављање послова
координатора за израду
пројекта и стручног испита за
обављање послова
координатора за извођење
радова
Унапређена друштвена свест о
важности области безбедности
и здравља на раду
обележавањем:
- Светског дана безбедности и
здравља на раду и Дана
безбедности и здравља на раду
у РС и доделом Националних
признања у области
безбедности и здравља на раду
- Путем превентивног
деловања инспекције рада, а
кроз одржане округле столове,
семинаре, састанке са
социјалним партнерима) везане
за примену законских и
подзаконских прописа
унапређено знање послодаваца
и запослених у циљу примене
мера у области рада, а ради
смањења броја повреда на раду
и професионалних обољења,
као и ради сузбијања рада "на
црно" и сиве економије.
- Извршени циљани
инспекцијски надзори повећали
су ефикасност рада инспекције
рада, а самим тим је смањен
број послодаваца који не
примењују превентивне мера
безбедности и здравља на раду
(број решења којима је
наложено отклањање
недостатака у области рада

и Уредба о
безбедности и
здрављу на раду
на привременим
или покретним
градилиштима

01 – Приходи
из Буџета

Програмска
активност је
остварена у
потпуности

Стратегија
безбедности и
здравља на раду
за период 20182022. година

Да

/
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3.

Програмска активност –Права
корисника борачко-инвалидске
заштите

3. ПК. 1

Програмска активност –Очување
традиција ослободилачких
ратова Србије

3. ПК. 1

Програмска активност –Подршка
удружењима у области борачкоинвалидске заштите

4.

Програм Активна политика
запошљавања, Општи послови
по питању рада
ИПА 2014 – Сектор подршке
запошљавању младих и активној
инклузији

смањен је за 8% у односу на
2020.годину) и број лица која
раде "на црно"( број лица
затечених на раду ''на црно''
смањен је за 12% у односу на
2020.годину);
-Извршени надзори
нерегистрованих субјеката
повећали су ефикасност рада
инспекције рада, а самим тим
смањен је број
нерегистрованих субјеката и
повећан је број регистрованих
субјеката – од укупно 246
откривених нерегистрованих
субјеката, одмах се
регистровао 151 субјекат.
Очување нивоа остваривања
права корисника у области
борачко инвалидске заштите,
кроз обрачун и исплате
припадајућих износа по основу
права која су им призната по
прописима из области борачкоинвалидске заштитe.
100% испуњен годишњи
програм уређења ратних
меморијала и 100% спроведен
Државни програм обележавања
значајних историјских догађаја

01

16.049.684.000

/

Да

/

01

80.000.000

/

Да

/

Унапређен положај корисника
и шира популаризација
обележавања значајних
историјских догађаја

01

50.000.000

/

Да

/

- Подржана партнерства на
локалном нивоу која имају за
циљ подстицање економије
пуне запослености и кохезије
кроз спровођење приоритета
Програма за запошљавање и
социјалне реформе.
- Повећана запосленост кроз
јачање активности младих,

01
56

23.668.656,08
РСД
(1.303.591,50
РСД из извора
01 и
22.365.064,58
РСД из извора
56)

Уредбa
o управљању
програмима
претприступне
помоћи
Европске уније
у оквиру
Инструмента за

Да

У току 2021. године
имплементациона фаза
пројеката у оквиру
Грант шеме је била
завршена.
Министарство је у току
2021. године било
надлежно за
верификацију
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5.

Програм: Активна политика
запошљавања, Општи послови
по питању рада,
ИПА 2020 – Подршка
спровођењу мера активне
политике запошљавања

рано стицање радног
искуства и предузетничке
праксе и активирање
корисника социјалне помоћи.
- Повећани капацитети
корисничких институција и
Тела за уговарање за успешно
управљање Грант шемом.
- Ојачани капацитети локалних
корисника грантова у
управљању пројектима које
финансира ЕУ.
- у 13 градова/општина на
територији Републике Србије
је покренуто 26 иновативних
услуга. Услуге су покренуте
у Београду, Руми, Крушевцу,
Врању, Нишу, Крагујевцу,
Новом Саду, Бачу, Бачком
Петровцу, Рашки, Сврљигу,
Неготину, Богатићу и Шапцу.
- Повећани капацитети и
власништво релевантних
министарстава и
заинтересованих страна за
даљи развој иновативног
националног оквира за
запошљавање младих и
политике социјалне
укључености.
Ојачани капацитети инспекције
рада. Унапређен законодавни
оквир осигурања од повреда на
раду и професионалних
болести које покрива систем
здравственог и инвалидског
осигурања.
- Модернизоване институције
и услуге тржишта рада ради
пружања прилагођене помоћи
и побољшања приступа
могућностима запошљавања
теже запошљивих категорија
становништва

претприступну
помоћ (ИПА II)
за период 20142020. године

01
56

0,00 РСД

Уредбa
o управљању
програмима
претприступне
помоћи
Европске уније
у оквиру
Инструмента за

пристиглих извештаја и
исплату националних
кофинансирања.
Пројекат техничке
помоћи је продужен до
22.12.2021. године.
Министарство је у току
2021. године било
надлежно за
верификацију
пристиглих извештаја и
исплату националног
кофинансирања.
Твининг пројекат је
завршен 21.06.2021.
године. Министарство је
у току 2021. године
било надлежно за
верификацију
пристиглих извештаја.

Да

У мају 2020. године је
потписан Финансијски
споразум између
Републике Србије и
Европске комисије, по
коме је прецизиран
оквир спровођења
програма ИПА 2020.
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- Јачање институционалне
окоснице (Министарство,
НСЗ, ЛСУ) за израду,
спровођење, праћење и
оцењивање активних мера
политике запошљавања
- Изградња капацитета
одређеног кадра у циљу
квалитетнијег обављања
послова радног места
- Припрема за учешће у
Европском социјалном фонду
и Гаранцији за запошљавање
младих
- Подршка запошљавању
младих
- Примена или бољег приступа
и бољих активних мера за
запошљавање или нових
приступа и мера по мери
корисника
- Подршка изабраним ЛСУ у
спровођењу локалних
акционих планова
запошљавања
- Подршка за реализацију
програма оспособљавања на
тржишту рада које држе
акредитовани организатори
програма оспособљавања по
чијем се похађању добија
уверење о оспособљености
(„сертификат“) чија је
веродостојност призната на
националном нивоу – веза са
резултатом 2 ове мере
(повећана понуда и
диверсификација
неформалних обука и
пружалаца услуга за
образовање одраслихМинистарство просвете
спроводи резултат 2).
- Подршка у признавању
претходног учења.

претприступну
помоћ (ИПА II)
за период 20142020. године

Министарство је
надлежно за резултате 1
и 4, у оквиру којих ће се
спроводити пројекти
техничке помоћи и
доделе бесповратних
средстава СКГО и НСЗ.
Уговарање програмског
циклуса ИПА 2020
планирано за 2021.
годину није
реализовано. Услед
кашњења у припреми
тендерске
документације у 2021.
години, нису исплаћена
планирана средства
из донације ЕУ у
вредности од
100.000.000 динара, а из
националног буџета
87.750.000 динара.
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6.

Програм: Социјална заштита,
Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована
на другом месту,
ИПА 2020 –Модернизација
система социјалне заштите

- Директну бесповратну помоћ
спроводиће Национална
служба за запошљавање Директни грант „Спровођење
иновативних мера активне
политике запошљавања и
подршка запошљавању теже
запошљивих категорија.
- Модернизован систем
социјалне заштите у ком се
врши процена и предвиђају
потребе жена и мушкараца,
девојчица и дечака у
најосетљивијем положају и
омогућава им се да
благовремено остваре право
на квалитетне, одрживе, по
цени приступачне услуге у
заједници.
- Изградња/унапређење
законодавних, финансијских
и институционалних
механизама за планирање и
спровођење мера политике
социјалне заштите и
политике социјалног
укључивања на локалу.
- Пробна примена
законодавних, финансијских
и институционалних
механизама, планирање и
спровођење социјалне
заштите у изабраним ЛСУ
(најмање 20 ЛСУ).
- Подршка у примени и
унапређењу локалних мера и
механизама за укључивање
Рома.
- Директну бесповратну помоћ
спроводиће Стална
конферанција градова и
општина - Директни грант
„Подршка одрживим
услугама социјалне заштите у
заједници и политикама

01
56

0,00 РСД

Уредбa
o управљању
програмима
претприступне
помоћи
Европске уније
у оквиру
Инструмента за
претприступну
помоћ (ИПА II)
за период 20142020. године

Да

У мају 2020. године
потписан је
Финансијски споразум
између Републике
Србије и Европске
комисије, по коме је
прецизиран оквир
спровођења програма
ИПА 2020.
Министарство је
надлежно за резултате 1
и 4, у оквиру којих ће се
спроводити пројекти
техничке помоћи и
доделе бесповратних
средстава СКГО и НСЗ.
Уговарање програмског
циклуса ИПА 2020
планирано за 2021.
годину није
реализовано. Услед
кашњења у припреми
тендерске
документације у 2021.
години, нису исплаћена
планирана средства из
донације ЕУ у
вредности од
100.000.000 динара за
овај програм.
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7.

0902 – Социјална политика 4003
– Помоћ мигрантској популацији
у Србији (Програм)

7. ПА.1

Подршка ЕУ у управљању
миграцијама у Србији –
унапређење смештајних
капацитета, социјалне заштите и
приступа образовању (ИПА II Специјална мера 6) (пројекат)
Јачање капацитета РС као
одговор на мешовите
миграционе токове (ИПА II Специјална мера 7) (пројекат)

7. ПК.1

8.

Програм Европске уније који се
односи на запошљавање и
социјалне иновације

укључивања на локалном
нивоу“.
- Успешно спровођење
пројектних активности на
пројекту „Подршка ЕУ у
управљању миграцијама у
Србији – унапређење
смештајних капацитета,
социјалне заштите и
приступа образовању“,
„Наставак подршке за
повећање и унапређење
капацитета за управљање
мигрантском кризом у РС –
МАДАД 2“ и Јачање
капацитета и партнерства у
области управљања
миграцијама у Србији
- успешан крај пројекта и
урађен извештај о
оспровођењу

56 и 05

48.596.383,60
(23,51%)

/

Да

Већина пројеката је
продужена током 2021,
док је један почео
средином 2021. године.
Чекају се одлуке
донатора о распореду
средстава.

56

13.912.453
(89%)

/

Да

Пројекат је продужен до
31.03.2022. Пројекат се
спроводи преко ИОМ-а.

- успешан крај пројекта и
урађен извештај о
оспровођењу

56

0

/

Да

- Актуелни пројекти успешно
имплементирани док је
процес приступања новом
програму Европске уније који
се односи на запошљавање и
социјалне иновације отпочет
али није окончан у 2021.
години.

01

/

Да

Пројекат је почео
касније због продужења
пројекта ИПА II Специјална мера 6, а
касније промењен и
продужен до 31.08.2022.
Пројекат се спроводи
преко ИОМ-а. Чека се
пренос средстава од
донатора у току I
квартала 2022.
Процес приступања
новом програму
Европске уније који се
односи на запошљавање
и социјалне иновације
отпочет али није
окончан у 2021. години,
захваљујући интерним
процесима у ЕУ који су

/
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9.

Унапређење и заштита положаја
особа са инвалидитетом

Унапређен положај особа са
инвалидитетом и оквир за
спровођење политике заштите
унапређења положаја особа са
инвалидитетом (Обезбеђена
средстава за 2021. годину из
буџетa РС за субвенције зарада
особа са инвалидитетом и
побољшање услова рада у
предузећима за професионалну
рехабилитацију ради одржања
запослености и подстицања
запошљавања особа са
инвалидитетом и за програме
заштите и унапређења
положаја особа са
инвалидитетом за финансирање
програмских активности које
реализују
савези удружења особа са
инвалидитетом и удружења у
саставу савеза као и удружења
грађана, као и за рефундацију
ПДВ-а при увозу моторних
возила за особе са
инвалидитетом и исплату
накнаде трошкова
превозницима за извршени
превоз особа са
инвалидитетом)
Дозволу за обављање
делатности предузећа за
професионалну рехабилитацију
и запошљавање особа са
инвалидитетом добило је 3
предузећа која запошљавају
укупно 36 лица, од тога 23
особе са инвалидитетом. Током
2021. године, Министарство за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања издало је 7
решења о одобрењу за
спровођење мера и активности

01

1.090.301.732,87

Стратегија
унапређења
положаја особа
са
инвалидитетом
у Републици
Србији за
период од 2020.
до 2024. године
("Службени
гласник РС",
број 44 од 27.
марта 2020.);

Да

проузроковали
одлагање.
/

1247

професионалне рехабилитације
особа са инвалидитетом, за
спровођење 9 програма обука у
6 предузећа за професионалну
рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом.
9.ПК.1

Подстицање унапређења
положаја особа са
инвалидитетом на националном
и локалном нивоу и оснаживање
капацитета организација особа са
инвалидитетом

Оснажени капацитети
организација особа са
инвалидитетом и унапређен
положај особа са
инвалидитетом на
националном и локалном нивоу
(Пружена је подршка
организацијама које спроводе
програме од јавног интереса
кроз два јавна конкурса
(Програмски и Стално отворе
ни конкурс) за унапређење
положаја особа са
инвалидитетом у Републици
Србији, чиме је подржано
финансирање активности у
укупном износу од
428.705.658,87 динара.
Програмски конкурс за
унапређење положаја особа са
инвалидитетом Републици
Србији у 2021. години - кроз
овај ниво се финансира или се
учествује у финансирању
активности које реализује 33
савеза удружења особа са
инвалидитетом и 512 локалних
организација у саставу савеза
чиме је највећи број особа са
инвалидитетом укључен у
различите програме којима се
обезбеђује њихова активација,
јачање капацитета и
оснаживање особа са
инвалидитетом као појединаца,
као и њихових породица. За
ове намене утрошено је
248.683.603,00 динара.

01

445.446.088,34

Стратегија
унапређења
положаја особа
са
инвалидитетом
у Републици
Србији за
период од 2020.
до 2024. године
("Службени
гласник РС",
број 44 од 27.
марта 2020.);

Да

Ребалансом буџета
умањена су средства на
Програму 0902 Социјална заштита,
Функција 090 Социјална заштита
некласификована на
другом месту,
Програмска активност
0006 - Заштита положаја
особа са инвалидитетом,
Економска
класификација: 472Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
у корист Програма 0803
- Активна политика
запошљавања, функција
412 - Општи послови по
питању рада,
Програмска активност
0004 - Подршка
предузећима за
професионалну
рехабилитацију особа са
инвалидитетом,
Економска
класификација 451Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијана, у
износу од 20.000.000,00
динара, а ради
обезбеђивања додатних
средстава за субвенције
зарада за запослене
особе са инвалидитетом.
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Стално отворени конкурс за
унапређење положаја особа са
инвалидитетом у Републици
Србији у 2021. години - кроз
овај ниво финансира се или
учествује у финансирању
програма које реализују
удружења особа са
инвалидитетом и друга
удружења грађана
регистрована на територији
Републике Србије чији је циљ
побољшање приступачности
физичког окружења,
унапређење просторно –
техничких услова за рад
удружења, изједначавање
могућности особа са
инвалидитетом и други
програми којима се утиче на
унапређење положаја особа са
инвалидитетом, чиме је
обезбеђено финансирање 106
различитих програма. За ове
намене утрошено је
180.022.055,87 динара.
Исплаћена су средства
рефундација ПДВ-а за увоз
моторних возила у укупном
износу од 7.392.812,32 динара
за 40 особa са инвалидитетом
које су оствариле право на
повраћај,
накнада за повлашћени превоз
особа са инвалидитетом у
укупном износу од 9.291.086,77
динара за 28 превозничких
предузећа и накнада трошкова
банкарских услуга на име
плаћеног ПДВ-а за увоз
моторних возила за особе са
инвалидитетом које су
оствариле право на повраћај у
укупном износу од 56.530,38
динара.
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9.ПК.2

Подстицање запошљавања и
одржање запослења особа са
инвалидитетом у предузећима за
професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са
инвалидитетом и јачање
капацитета ових предузећа

Унапређени капацитети
предузећа за професионалну
рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом за
одржање запослења и нова
запошљавања особа са
инвалидитетом и спровођење
професионалне рехабилитаицје
(63 предузећа за
професионалну рехабилитацију
и запошљавање особа са
инвалидитетом је на основу
666 поднетих захтева
остварило право на одобравање
субвенције зарада за запослене
особе са инвалидитетом за око
1.010 особа са инвалидитетом
просечно месечно, тако да у
2021. години укупно утрошена
средства за ову намену износе
469.855.644,53 динара. Путем
Јавног позива за побољшање
услова рада у предузећима за
професионалну рехабилитацију
и запошљавање особа са
инвалидитетом подржано је 48
пријава предузећа у укупном
износу од 175.000.000,00
динара.

01

644.855.644,53

Стратегија
унапређења
положаја особа
са
инвалидитетом
у Републици
Србији за
период од 2020.
до 2024. године
("Службени
гласник РС",
број 44 од 27.
марта 2020.);

Да

10.

Подршка решавању радноправног статуса вишка
запослених

Обезбеђена средства за
исплату отпремнина
запосленима који су утврђени
као вишак у субјектима
приватизације и предузећима
за професионалну
рехабилитацију и запошљавање

01

399.323.029,95
РСД

/

Да

Ребалансом буџета
умањена су средства на
Програму 0902 Социјална заштита,
Функција 090 Социјална заштита
некласификована на
другом месту,
Програмска активност
0006 - Заштита положаја
особа са инвалидитетом,
Економска
класификација: 472Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
у корист Програма 0803
- Активна политика
запошљавања, функција
412 - Општи послови по
питању рада,
Програмска активност
0004 - Подршка
предузећима за
професионалну
рехабилитацију особа са
инвалидитетом,
Економска
класификација 451Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијана, у
износу од 20.000.000,00
динара, а ради
обезбеђивања додатних
средстава за субвенције
зарада за запослене
особе са инвалидитетом.
/
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особа са инвалидитетом која
послују са државним, односно
друштвеним капиталом.

10.ПК1

Програм распореда и коришћења
средстава „Транзиционог фонда“
из буџета РС за 2021. годину

Решен радно - правног статуса
запослених који су утврђени
као вишак.
Усвојен Програм.

Извршен пренос средстава
Националној служби за
запошљавање.

11.1.

Подстицање запошљавања особа
са инвалидитетом (путем
Националне службе за
запошљавање)

11.2.

Програм распореда и коришћења
средстава дотација
организацијама за обавезно
социјално осигурање из буџета
РС за 2021. годину
Права корисника социјалне
заштите

Извршен пренос средстава
Националној служби за
запошљавање која су намењена
за мере и активности
професионалне
рехабилитације, подстицање
запошљавања особа са
инвалидитетом, за рефундацију
трошкова прилагођавања
радног места особа са
инвалидитетом које се
запошљавају под посебним
условима и рефундацију
трошкова обезбеђивања
стручне подршке особама са
инвалидитетом које су
запослене под посебним
условима.
Усвојен Програм.

12.

/

Да

/

Национална
стратегија
запошљавања за
период од 2021.
до 2026. године
Национална
стратегија
запошљавања за
период од 2021.
до 2026. године

Да

/

Да

/

399.323.029,95
РСД

Активна политика запошљавања
(Дотације организацијама за
обавезно социјално осигурање из
буџета РС)

11.

01

01

470.697.480,69
РСД

01

470.697.480,69
РСД

01

У 2021. години пружена је
помоћ појединцима и
породицама којима је
неопходна друштвена помоћ и
подршка ради савладавања
социјалних и животних

01

470.697.480,69
РСД
24.926.933.788

Национална
стратегија
запошљавања за
период од 2021.
до 2026. године
/

/
Да

Да

/
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13.ПА3

Подршка удружењима и
локалним заједницама

13.ПА4

Обављање делатности установа
социјалне заштите

тешкоћа и стварања услова за
задовољење основних
животних потреба кроз
пружање услуга социјалне
заштите и подршке социјалној
укључености. Успостављањем
повољнијих услова за
остваривање права, другачијом
расподелом постојећих ресурса
и активацијом радно способних
корисника новчано-социјалне
помоћи, значајно је унапређен
положај корисника материјалне
подршке у систему социјалне
заштите.
Програмска активност се
реализовала по утврђеној
динамици чиме су значајно
смањене последице
сиромаштва кроз подршку
локалним самоуправама, а
посебно применом нове Уредбе
од 16.04.2021. године којом је
промењен начин исплате
наменских трансфера. Наиме,
средства се преносе јединицама
локалне самоуправе на бази
закључених уговора, а до
висине средстава опредељених
Решењем о расподели
наменског трансфера за развој
услуга социјалне заштите
јединицама локалне
самоуправе.
У 2021. години пружена је
помоћ
појединцима
и
породицама
којима
је
неопходна друштвена помоћ и
подршка ради савладавања
социјалних
и
животних
тешкоћа. Новина је увођење
Социјалне карте која ће
омогућити
праведно
остваривање социјалних и
осталих права грађана Србије у

01

1.027.058.717

Уредба о
изменама и
допунама
уредбе о
наменским
трансферима у
социјалној
заштити „Сл.
гласник РС“ бр.
38/21

Да

Смисао ове измене и
допуне је постизање
праведније расподеле
наменских трансфера у
складу са реалним
фискалним капацитетом
јединица локалне
самоуправе, као и
ефикаснија контрола
утрошка.

01,04,06,07,08,
13,15,56

19.562.478.295

/

Не

Ради се о редовној
програмској активности
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15.

Подршка раду хранитеља

15.ПА5

Подршка раду установа
социјалне заштите

13.ПА6

Подршка смештају у приватне
домове

складу са њиховим социјалноекономским статусом.
Током 2021. године обезбеђено
је збрињавање деце и младих
без родитељског старања у
хранитељским породицама у
складу са њиховим потребама и
најбољим интересом. Такође,
обезбеђен
је
породични
смештај за одрасла и старија
лица којима је по процени и
одлуци центара за социјални
рад
таква
услуга
била
неопходна.
Ова програмска активност
усмерена је , пре свега, на
инвестициона улагања у објекте
и опрему у установама , као и
обезбеђивање
недостајућих
средстава установама социјалне
заштите у циљу несметаног
обављања
делатности
у
случајевима када се појаве
проблеми
у
измиривању
обавеза по основу трошкова
комуналних
услуга
и
енергената,
ванредни
и
повремени трошкови на основу
судских поступака. Реализација
ове програмске активности за
коју су обезбеђена средства на
овој позицији је спроведена по
утврђеном плану.
Услуге
домског
смештаја
реализовале су се у складу са
Законом о социјалној заштити
(„Сл. гласник РС“ бр. 24/2011) и
подзаконским актима донетим
на основу њега, као и Оквирног
споразума који је закључен
14.08.2020. године

01

4.681.607.149

/

Не

Ради се о редовној
програмској активности
Епидемиолошки услови
изазвани COVID 19
пандемијом утицали су
на број смештаја.

01

1.478.534.942

/

Да

/

01

21.027.111

Да

Финансисјским планом
за 2021. годину је
предвиђен износ од
20.026.000 рсд.
Ребалансом је
иницијални износ
увећан за 2.500.000 рсд
у циљу несметаног
извршења доспелих
обавеза.

Закон о
социјалној
заштити;
Оквирни
споразум бр.
404-0293/10/2020-22
од 14.08.2020.
године и
Оквирни
споразум бр.
404-02-
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18.

Регистар Социјална карта

19.

Наставак подршке за повећање и
унапређење капацитета за
управљање мигрантском кризом
у РС - МАДАД 2 (пројекат)

Циљ успостављања Социјалне
карте је постојање јединствене
и централизоване евиденције у
електронском
облику
која
садржи тачне и ажурне податке
о
социјално-економском
статусу појединца и са њим
повезаних лица која омогућава
корисницима
података
да
обављају
послове
обраде
података ради утврђивања
чињеница
неопходних
за
остваривање права и услуга из
области социјалне заштите,
праведније расподеле социјалне
помоћи. У 2021. години донесен
је Закон о социјалној карти , као
и Правилник
о
ближим
техничким
условима
успостављања
и
вођења
социјалне карте, реализована
набавка и закључен уговор са
изабраним понуђачем. У току је
практична реализација уговора,
завршене
су
обуке
администратора
и
руководилаца,
примена
Регистра почиње 01.03.2022.
године.
Пренос средстава корисницима
или Буџету РС последње
транше средстава уплаћене од
донатора

01

102.268.000

56

33.655.107,23
(20%)

142/6/2021-22
од 05.11.2021.
године
Закон о
социјалној
карти („Сл.
гласник РС“ бр.
14/2021)

/

Не

Доношење закона о
социјалној карти се
очекивало у децембру
2020. године

Не

Пројекат је завршен
12.12.2019. последња
транша од ЕУ
исплаћена 12. фебруара
2021. Део средстава у
износу 33.655.107,23 је
пребачен Министарству
здравља за покривање
заосталих фактура. Чека
се дозвола Донатора да
се преостала средства
уплате на рачун Буџета
РС.
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20.

Јачање капацитета и партнерства
у области управљања
миграцијама у Србији (пројекат)

Почетак реализације пројекта

05

1.028.823,37
(21%)

/

Не

21.

Програм: Социјална заштита,
Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована
на другом месту,
ИПА 2013 – Друштвени развој 2“

- Пружене социјалне услуге у
заједници осетљивим и
маргинализованим групама
са подкомпонентом –
деинституционализација:
прелазак из становања у
институцији ка принципу
лечења у заједници/породици
- Спроведене иницијативе
социјалног предузетништва,
- Превенција раног напуштања
школе и осипања из система
образовања.
Пружена je техничка помоћ
Министарству
за
рад,
запошљавање,
борачка
и
социјална
питања
и
корисницима грантова.

01
56

37.047.964,91
РСД
(3.714.714,07
РСД из извора
01 и
33.333.250,84
РСД из извора
56)

Уредба о
управљању
програмима
претприступне
помоћи
Европске уније
у оквиру
компоненте II
Инструмената
претприступне
помоћи (ИПА) –
Помоћ у
транзицији и
изградња
институција за
период 20072013. године

Не

22.

Програм: Уређење система рада
и радно-правних односа, Општи
економски и комерцијални
послови и послови по питању
рада, ИПА 2013 – Друштвени
развој“

- 1. Побољшање програма
оспособљавања Националне
службе за запошљавање
(НСЗ) кроз идентификацију и
решавање недостатака
вештина незапослених;
(Обуке на захтев послодавца;
Субвенције за отварање
нових радних места;
Субвенције за
самозапошљавање: Обуке за
потребе тржишта рада.
- 2. Анализа тренутног система
обуке НСЗ и пружање
препоруке за побољшање
истог

01
56

58.168.261,25
РСД
(5.832.613,22
РСД из извора
01 и
52.335.648,03
РСД из извора
56)

Уредба о
управљању
програмима
претприступне
помоћи
Европске уније
у оквиру
компоненте I
Инструмената
претприступне
помоћи (ИПА) –
Помоћ у
транзицији и
изградња
институција за
период 20072013. године

Не

Пројекат се финансира
средствима Државног
секретаријата за
миграције Швајцарске, а
спроводи се преко
ИОМ-а. Пројектне
активности отпочеле од
01. јула 2021.
У току 2020. године
имплементациона фаза
пројеката у оквиру
Грант шеме је била
завршена.
Министарство је у току
2021. године било
надлежно за
верификацију
пристиглих извештаја и
исплату националних
кофинансирања.
Пројекат техничке
помоћи је завршен
02.06.2020. године.
Министарство је у току
2021. године било
надлежно за исплату
националног
кофинансирања.
Пројекат техничке
помоћи је завршен
06.06.2020. године.
Министарство је у току
2021. године било
надлежно за
верификацију извештаја
и исплату националних
кофинансирања.
Пројекат директног
гранта, подршка НСЗ у
спровођењу мера
активних политика
запошљавања је
продужен до 31.03.2021.
године.
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- 3. Побољшање мера за
запошљавање особа са
инвалидитетом у служби за
запошљавање;
- 4. Побољшање квалитета
стручне рехабилитације,
обуке и запошљавања особа
са инвалидитетом у
компанијама;
- 5. Техничка помоћ НСЗ и
Министарству за рад,
запошљавање, борачка и
социјална питања у
ефективном управљању и
праћењу ИПА 2013
Директног гранта за НСЗ
- 6. Представљање пројекта
учесницима и широј
јавности.

Министарство је у току
2021. године било
надлежно за
верификацију
извештаја.

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе

МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ

2. Министар

Радомир Дмитровић

3. Делокруг

Министарство за бригу о породици и демографију обавља послове државне управе који се односе
на: систем породичноправне заштите; брак; популациону политику; планирање породице,
породицу и децу; унапређење и развој демографске политике, политике наталитета, квалитета
живота и продужетка живота, репродуктивног здравља и унутрашњих миграција; израду
националних докумената и припрему и спровођење кампања везаних за демографску политику, као
и друге послове одређене законом

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

/
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НАРАТИВ
Приоритне активности Министарства за бригу о породици и демографију у првих годину дана рада биле су усмерене на обилазак највећег броја градова и општина на територији
Републике Србије и обављање разговора са представницима локалних самоуправа, цивилним сектором и грађанима тих градова и општина а све у циљу бољег сагледавања
демографске слике и креирања новог, свеобухватнијег сета мера популационе политике. Министар је са својим сарадницима посетио 120 општина и градова у Србији како би се
стекао увид у демографске прилике, указало на проблеме ЈЛС чије решавање може утицати на побољшање исте као и како би се прикупили примери добре праксе који се већ
спроводе и који би могли имати координирану националну имплементацију. Током посета прикупљене су информације о пројектима који би били значајни локалним
самоуправама који се односе на области из надлежности Министарства а све у циљу омогућавања грађанима у мањим и руралним срединама да тамо остану и да имају квалитет
живота што приближнији онима који живе у великим градовима.
Крајњи резултат ових посета биће Извештај Министарства у оквиру кога ће бити сумирана директна запажања са предлогом мера које би допринеле креирању повољнијег
амбијента за заснивање породице у свим деловима наше земље, подизању стопе наталитета, као и демографске слике.
Прва измена и допуна Закона о финансијској подршци породици са децом усвојена је 30.06.2021.године, а закон је објављен у Службеном гласнику Републике Србије, број 66 од
30. јуна 2021. године и ступио је на снагу 1. јула 2021. године.
Најважније измене у закону су следеће:
•доњи лимит накнаде зараде за време породиљског одсуства не може бити мањи од минималне зараде тако да сада све запослене породиље остварују право на накнаду зараде
која не може бити мања од републичког минималца током породиљског одсуства (до навршеног трећег месеца живота детета);
•могуће је истовремено коришћење права на накнаду зараде за време посебне неге детета и додатка за помоћ и негу другог лица;
•повећање горњег лимита накнаде зараде за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета на пет просечних зарада у Републици Србији.
Друга измена и допуна Закона о финансијској подршци породици са децом, објављена је у Службеном гласнику Републике Србије, број 130 од 29. децембра 2021. године, а закон
је ступио на снагу 1. јануара 2022. године. Овим законом се предвиђају две нове мере популационе политике: и то: право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини,
односно куповину непокретности по основу рођења детета, кога може остварити мајка за дете рођено 1. јануара 2022. године и касније под условом да је држављанин Републике
Србије и да има пребивалиште у Републици Србији, као и мера која се односи на висину родитељског додатка за прво дете у износу од 300.000,00 динара, као и право на једнократну
помоћ у висини од 100.000,00 динара може остварити мајка која је остварила право на родитељски додатак за друго, односно треће дете рођено 1. јануара 2022. године и касније.
На основу горе наведених измена и допуна Закона о финансијској подршци породици са децом, Влада Републике Србије је донела Уредбу о ближим условима и начину
остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета. Уредба је
објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 25/2022 од 19.2.2022. године, када је и ступила на снагу. Овом Уредбом се ближе дефинишу услови и начин остваривања права
из члана 25а овог закона, критеријуми за одређивање висине средстава, потребна документација, начин исплате и контрола наменског коришћења средстава и друга питања која
су од значаја за остваривање права.
Министарство је ушло у припрему Предлога закона о изменама и допунама Породичног закона тако што је формирана радна група и након посвећеног рада, чланови Радне групе
коју су чинили представници више министарстава, установа социјалне заштите и цивилног сектора, представник Заштитника грађана, Повереника за заштиту равноправности,
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Високог савета судства, Адвокатске коморе Србије, као и представници других установа, дошло
се до измењеног и допунњеног текста, на коме ће се наставити са радом у 2022. години.
Одлуком Владе, образован је Савет за права детета, на чијем челу се налази министар Радомир Дмитровић. Овим је настављен континуитет рада овог важног Радног тела Владе
Републике Србије. Министарство континуирано ради на решавању проблема из области породично правне заштите и на примени Закона и прописа из ове области у најбољем
интересу грађана.
У 2021. години реализован је Пројекат „Једнаки- ка успостављању родне равноправности, усклађивањем радног и породичног живота запослених“ који је покренула Фондација
„Ана и Владе Дивац“ у сарадњи са Министарством за бригу о породици и демографију уз финансијску подршку Европске уније.
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Пројекат је трајао од јануара 2020. до децембра 2021. године и за циљ је имао јачање партнерског односа између запослених и послодаваца и информисање из области рада и
запошљавања са посебним акцентом на жене, будући да у Србији још постоји неравноправност између полова и јаки стереотипи кад је у питању улога жене у породици. Пројекат
је успешно реализован и понудио је важне резултате који ће допринети постизању циља датог у Стратегији подстицања рађања који је дефинисан 2018. и која је још на снази, а
то је усклађивање рада и родитељства. Пројекат је указао и на изазове који су стављени пред Министарство за бригу о породици и демографију.
Министарство за бригу о породици и демографију је један од активних учесника у изради Националне платформе „Чувам те“. Национална платформа „Чувам те“, први пут ће
повезати све надлежне институције за борбу против насиља над малолетницима, чиме ће се на једном месту пратити свака пријава као и ток решавања пријаве насиља,
злостављања, занемаривања или експлоатације деце у Србији.У овај велики пројекат Владе Републике Србије укључено је још шест релевантних министарстава: Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство здравља, Министарство унутрашњих послова,
Министарство тровине, туризма и телекомуникација и Министарство правде, као и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу.
Пројекат „Подстицајно родитељство кроз игру” спроводи УНИЦЕФ уз подршку Владе Републике Србије и ЛЕГО фондације, а Министарство за бригу о породици и демографију
координира радом овог интерсекторског Управног одбора, у чији рад су укључени и представници из Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министартсва за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и Сталне конференција градова и општина.

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.

1.

Назив акта
I
Закон о изменама и допунама
Закона о финансијској
подршци породици са децом

Опис
II
Закон о изменама и допунама
Закона о финансијској
подршци породици са децом
усвојен је 30. 06.2021. године
и објављен у „Службеном
гласнику РС“, број 66/21 од
30.06.2021. године. Закон се
примењује од 01.07.2021.
године осим одредаба које се
односе на чл. 17. и 18. Закона
(жене пољопривредне
осигуранице где је
предвиђена ретроактивна
примена од 8.5.2021. године.
Закон о изменама и допунама
Закона о финансијској
подршци породици са децом
урађен је на основу анализе
његове досадашње примене у

Статус
III
Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
66/21 од 30.
јуна 2021.
године

Референтни
документ/
НПАА
V
/

По
плану
(Да/Не)
VI
Да

Расправа
JК или ЈР

Образложење

VII
ЈР

VIII
/
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пракси и потребе измена и
допуна постојећих законских
решења у циљу његовог
унапређења као и уређења
одредби Закона које је
Уставни суд својим одлукама
IУз-216/2018, IУ3-247/2018 и
IУ3-266/2017 прогласио
неуставним.
2.

3.

Закон о изменама и допунама
Закона о финансијској
подршци породици са децом

Предлог закона о правима
детета и Заштитнику права
детета

Закон о изменама и допунама
Закона о финансијској
подршци породици са децом
усвојен је 29.12.2021. године и
објављен у „Службеном
гласнику РС“, број 130/21 од
29.12.2021. године. Закон се
примењује од 01.01.2022.
године.
У циљу унапређења
популационе политике
Законом је утврђен нови већи
износ родитељског додатка за
прво дете рођено 1. јануара
2022. године и касније од
300.000,00 динара и уведена су
два нова права за децу рођену
1. јануара 2022. године и
касније: право на новчана
средства за изградњу, учешће
у куповини, односно куповину
породично-стамбене зграде
или стана по основу рођења
детета и право на једнократну
помоћ за рођење другог и
трећег детета у износу од
100.000,00 динара.
Законом ће се успоставити
посебно и независно
контролно регулаторно тело у
области заштите права детета.
Доношењем овог закона
Република Србија ће испунити
једну од својих међународних
обавеза, које произилазе из

Народна
скупштина
усвојила

/

130/21 од 29.
децембра 2021.
године

/

Не

/

Измене и допуне
Закона о
финансијској
подршци
породици са
децом су
последица
увођења нових
пронаталитетних
мера, које би
подстицале
рађање и
побољшала се
демографска
слика у Републици
Србији.

/

/

Да

/

Министарство за
бригу о породици
и демографију,
као
новоформирани
орган није имало
довољно
капацитета и
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чланства у Савету Европе, а
посебно што је Србија
преузела обавезу доношења
закона о Заштитнику права
детета пред Комитетом УН за
заштиту права детета у
Женеви још 2008. године.

4.

Предлог закона о изменама и
допунама Породичног закона

Породични закон прилагођен
потребама уоченим на основу
искуства стечених током
примене; унапређене одредбе
Породичног закона током чије
примене је уочен недостатак
функционалности.

/

/

/

Да

/

људских ресурса
да по плану уради
текст овог закона,
јер је приоритет
министарства био
да се ураде измене
и допуне Закона о
финансијској
подршци
породици са
децом, а затим и
измене и допуне
Породичног
закона.
Министарство је
ушло у припрему
Предлога закона о
изменама и
допунама
Породичног
закона тако што је
формирана радна,
спроведена је
јавна расправа, те
је након тога
припремљена
радна верзија
Нацрта закона о
именама и
допунама
Породичног
закона. Услед
недостатка
времена та радна
верзија законна
није упућена на
мишљење другим
министарствима,
органима државне
управе и
незавнисним
органима.
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AКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1.

2.

Назив акта

I
Уредба о утврђивању посебних
износа који се плаћају за време
трајања „Дечије недеље” у 2021.
години

Одлука о образовању Савета за
права детета

Правни основ

Опис

II
Чл. 50-52. Закона о
финансијској
подршци породици са
децом ("Службени
гласник РС", бр.
113/2017, 50/2018 (чл.
12. није у
пречишћеном
тексту), 46/2021 Одлука УС РС,
51/2021 - Одлука УС
РС и 53/2021 Одлука УС РС и
66/2021 (чл. 19. и 20.
нису у пречишћеном
тексту)
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, 72/12, 74/12 исправка УС, 7/14 УС и 44/14 и 30/2018
- други закон)

III
Редовна годишња активност
за време трајања дечије
недеље у циљу организовања
културних, образовних,
рекреативних и других
манифестација посвећених
деци.

Савет за права детета
иницира мере за усклађивање
политика Владе које се
односе на децу и младе у
области здравства,
образовања, културе,
социјалних питања, даје
препоруке у области бриге о
деци и предлаже политике
остваривања права деце у
складу са Конвенцијом УН о
правима детета. Савет прати
примену прописа који се
односе на остваривање права
детета, даје иницијативе за
њихове измене, прати
примену Стратегије за
превенцију и заштиту деце
од насиља и координира
спровођење националних

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
87/21, од
10.09.2021.
године

32/2021 од
2.4.2021.

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

V
/

VI
Не

VII
Када се радило на
изради Плана рада
министарства за 2021.
годину Министарство
за бригу о породици и
демографију је било
новоформирани орган
и постојала је
непознаница да је
организација Дечије
недеље прешла у
надлежност
министарства.

/

Не

Када се радило на
изради Плана рада
министарства за 2021.
годину Министарство
за бригу о породици и
демографију је било
новоформирани орган
и у тренутку израде
Плана рада
министартсва за 2021.
године је
изостављено да се
унесе доношење ове
одлуке.

Образложење
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одредаба за спречавање
злоупотребе дечјег рада.

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

Назив

Резултат
шифра извора
финансирања

I
Породично-правна заштита
грађана

1.ПА.1

Администрација и управљање

1.ПА.2

Подршка породици,
популационој политици и
унапређењу демографске слике

II
Јачање породице као основне
јединице друштва, пораст
наталитета, подршка
родитељству.
Успешно сервисиран рад
унутрашњих јединица
министарства
Унапређене су мере за заштиту
породице као основне јединице
друштва, које се односе на
подршку браку и брачним
односима, међусобним
односима родитеља и деце,
унапређењу положаја деце чији
родитељи живе одвојено,
подстицање одговорног
родитељства, издржавања и
старања о члановима породице;
подстицање развоја програма
рада у заједници, развоја и
афирмације удружења грађана
које су подршка
родитељима,породици, деци ,
младима, особама с
инвалидитетом и старијим
особама, као и свим социјално
осетљивим категоријама
становништва; подстицање
законских пројеката ради

Износ
остварења/
извршења

III

Референтни
документ

По
плану
(Да/Не)

Образложење

01

778.091.509.22

IV
/

V
Да

VI
/

01

136.570.523,63

/

Да

/

01

235.065.983.25

/

Да

/
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1.ПА.3

Подршка оснаживању и
социјалној сигурности жена и
превенцији породичног насиља

1.ПА.4

Подршка смањењу негативне
миграције младих

побољшања квалитета живота
особа трећег доба, и обављања
других послова у циљу бриге о
најстаријим грађанима.
Предузете су активности које
ће утицати на пораст
наталитета, уравнотежење
старосне структуре, одржање
просторне равнотеже
становништва, подршка
родитељству и начину
усклађивања породичног и
професионалног живота, мере
усмерене на подизање свести и
едукацију грађана о важности
демографских питања и
ревитализацију руралних
подручја.
Јачање положаја жене у
друштву, што подразумева
реализацију активности у циљу
превенција насиља над женама,
превенција дискриминације
жена као и јачања жене да
самостално доноси одлуке које
се тичу ње и њене породице,
основни су стубови успешних
популационих политика.
Предузете активности у оквиру
ових мера су едукације,
различите радне праксе,
стицање знања и вештина за
послове актуелне на тржишту
рада кроз тренинге у окружењу
послодавца, а уз паралелно
саветовање и психолошку
подршку.
Програм је усмерен на
мотивацију младих за останак у
Србији, побољшање и
унапређење квалитета живота
младих и изградњи
свеобухватне политике за
младе која обухвата

01

202.299.918,24

/

Да

/

01

204.155.084,10

/

Да

/
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предлагање и спровођење
стратешких докумената, закона,
других аката, програма и
пројеката у подручју политике
за младе, укључивање младих у
процесе доношења одлука,
неформалног образовања,
слободног времена и културе,
учествовања у развоју
цивилног
друштва, укључивања у
политички живот,
информисање

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне управе

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

2. Министар

Вања Удовичић

3. Делокруг

На основу члана 21. Закона о министарствима („Службени гласник РСˮ, број 128/20),
Министарство омладине и спорта обавља послове државне управе који се односе на: систем,
развој и унапређење омладинске политике и спровођење националне политике и националне
стратегије за младе и на акционе планове и програме; подстицање младих да се организују и
удружују и да учествују у друштвеним токовима; заштиту интереса младих и помоћ младима
да остваре те интересе; давање савета младима и подучавање младих везано за запошљавање
и волонтерски рад; подстицање неформалног образовања младих; сарадњу са омладинским
организацијама и удружењима при организовању међународних омладинских манифестација
и скупова у Републици Србији; помоћ и сарадњу са омладинским организацијама и
удружењима у њиховом раду и промовисање омладинске политике и омладинских
организација и удружења; омогућавање омладинским организацијама и удружењима из
Републике Србије да учествују на скуповима и манифестацијама за младе у иностранству;
праћење и процену места и улоге младих у Републици Србији, стварање услова за оснивање и
рад националне и регионалних канцеларија за младе; подстицање развоја омладинске
политике и рада канцеларија за младе на локалном нивоу, као и друге послове одређене
законом. Министарство омладине и спорта обавља послове државне управе који се односе и
на: систем, развој и унапређење спорта и физичке културе у Републици Србији; спровођење
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националне политике у области спорта и националне стратегије развоја спорта; управни и
стручни надзор у области спорта; реализацију и праћење спровођења акционих планова и
програма који доприносе развоју спорта у Републици Србији; учешће у изградњи, опремању
и одржавању спортских објеката и спортске инфраструктуре од интереса за Републику Србију;
стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се
финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика
развојне помоћи; стварање услова за већу доступност спорта свим грађанима, као и на друге
послове одређене законом.
4. Органи управе у саставу/имаоци
јавних овлашћења

- Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије;
- Антидопинг агенција Републике Србије.

НАРАТИВ
У 2021. години, на основу јавних конкурса за спровођење Националне стратегије за младе, Министарство омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство) финансирало је 97
пројеката удружења младих, удружења за младе и њихових савеза и јединица локалне самоуправе, укупне вредности 248 милиона динара, од којих је више од 196 милиона динара
опредељено за 71 пројекат удружења и скоро 52 милиона динара за 26 пројеката јединица локалних самоуправа. Кроз ове пројекте омогућено је да се више од 50.000 младих
директно укључи у програме чији је циљ промоција здравих и безбедних стилова живота, квалитетно провођење слободног времена, реализација волонтерских активности и
кампова, као и програме запошљавања и самозапошљавања. Створени су услови за квалитетно провођење слободног времена, активно учешће у друштву, спровођење културних
садржаја, неформално образовање и информисање прилагођено потребама свих категорија младих. На основу јавног конкурса за стимулисање различитих облика запошљавања,
самозапошљавања и предузетништва младих обухваћено је укупно 13.102 младих, директних корисника, чији је положај на тржишту рада побољшан. Сви ови пројекти су кроз
обуке и програме неформалног образовања допринели да директни корисници стекну нова знања, вештине које ће допринети њиховој активацији на тржишту рада. Кроз ове
програме, подржавамо и спроводимо активности у циљу смањења раног напуштања школовања, каријерног саветовања и вођења и обезбеђивања да млади стекну вештине које
су тражене на тржишту рада.
У складу са Одредбама Закона о планском систему Републике Србије, а у циљу израде докумената јавних политика и прописа, упоредо су започета два процеса: процес измена и
допуна Закона о младима, као и процес ревизије Националне стратегије за младе.
У оквиру процеса израде радне верзије Нацрта закона о изменама и допунама Закона о младима, основана је Посебна радна група коју чине стручњаци у одговарајућим областима,
одржано је шест округлих столова и урађена Упоредна анализа прописа са међународним прописима који регулишу предметну област, као и других прописа Републике Србије
који су повезани са применом Закона о младима, са фокусом на мобилност и миграције. У току је израда Анализе ефеката Закона о младима, као и припрема Нацрта Закона о
изменама и допунама Закона о младима.
У поступку рада на ревизији Националне стратегије за младе, основана је Посебна радна група, одржано је шест округлих столова у шест градова Републике Србије, као и
радионица на којој су представници Министарства омладине и спорта и представници омладинског сектора развијали тематске области и дефинисали циљеве и мере будућег
документа. У оквиру процеса ревизије, урађена је Годишња евалуација спровођења Националне стратегије за младе за 2020. годину, као и Извештај о спровођењу Националне
стратегије за младе у Републици Србији од 2015. до 2025. године. Поред наведених евалуација, урађена је Упоредна анализа Националне стратегије за младе Републике Србије
2015-2025. године и међународних и националних стратегија/програма у области омладинске политике. Спроведене су и екс ‒ пост и екс ‒ анте анализе Националне стратегије за
младе, а припремљен је и Радни нацрт Стратегије за младе за период од 2022. до 2030. године.
Национални програм волонтирања „Млади су закон 2021” завршен је крајем децембра 2021. године конференцијом поводом Међународног дана волонтера одржаном у Палати
„Србија”, на којој су се окупили волонтери из целе земље, а најбољим акцијама уручена признања и награде. Кроз овај програм је током 2021. године реализовано 30 националних
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волонтерских кампова, 137 омладинских волонтерских пројеката којим су се ангажовали волонтери и млади у 23 округа широм Републике Србије, као и неколико једнодневних
волонтерских акција. Програм је финансиран из буџета у износу од 22.000.000,00 милиона динара.
Савет за младе основан је 2014. године, као саветодавно тело Владе, чију једну трећину чине млади. Током 2021. године завршен је и процес именовања нових чланова Савета за
младе, који чине представници органа релевантних за питања младих, представници покрајинске власти, канцеларија за младе, националних мањина и експерата из области
омладинске политике и одржано је пет седница овог тела током 2021. године. На 16. седници Савета за младе усвојене су одлуке о образовању Сталног стручног тима за ЕУ
дијалог младих, што представља јединствен пример формирања оваквог радног тела у држави која није ЕУ чланица, као и Сталног стручног тима за имплементацију Бонског
процеса, којим се стичу предуслови за имплементацију заједничког стратешког документа Савета Европе и Европске комисије, Декларације о омладинском раду, донете децембра
2020. године на Трећој Конвенцији о омладинском раду.
Спроведено је Истраживање положаја и потреба младих у Републици Србији за 2021. годину, којим је обухваћено преко 1500 младих испитаника са територије целе Републике
Србије, а које омогућава континуирано праћење перцепције младих о њиховом положају, потребама, понашањима и интересима у свим областима Националне стратегије за младе.
Ово истраживање служи као основа за доношење свих стратешких и нормативних докумената. За ову намену је у буџету издвојено 888.000,00 динара.
Спроведена је кампања обележавања Недеље глобалног образовања у трећој недељи новембра 2021. године, у сарадњи са Центром Север ‒ југ Савета Европе. Организоване су
локалне акције на тему промоције принципа родне равноправности широм Републике Србије.
Такође, одржана је традиционална међународна омладинска конференција „Укључени, оснажени и повезани млади – стуб одрживог развоја”, 15. децембра 2021. године у Палати
„Србија”, на којој су се окупили представници ресорних органа из региона, међународни партнери и министри и омладинске организације из Републике Србије. Из буџета је
издвојено 1.300.000,00 динара за ову намену.
Ове године започет је рад на пројекту „Перспективе младих у руралним срединама у Србији” који ће имплементирати ГИЗ са МОС-ом као кључним партнером. У исти ће бити
укључена и сва релевантна министарства, јединице локалне самоуправе и омладинска удружења.
У Јединствену евиденцију удружења и савеза у току 2021. године је уписано 82 удружење младих, удружења за младе и њихових савеза. Укупан број удружења уписаних у
Јединствену евиденцију је 1691.
Током 2021. године, Фонд за младе таленте Републике Србије је наградио и стипендирао 2.203 ученика и студента. На иницијативу министра омладине и спорта и председника
Фонда за младе таленте, донета је одлука да се број стипендираних студената на основним студијама повећа са 1000 на 1.050, чиме укупан број стипендираних студената у оквиру
конкурса за стипендирање студената у Републици Србији износи 1.550, а износ стипендије са 30.000 на 32.000 месечно по студенту.
Република Србија је уплатила годишњу контрибуцију у износу од 389.000,00 евра Регионалној канцеларији за сарадњу младих. Регионалном канцеларијом за сарадњу младих је
током 2021. године председавала Црна Гора и одржанo je пет састанака Управног одбора. У 2021. години изабрани су нови генерални секретар и заменик генералног секретара
Канцеларије. Током процеса стратешког планирања 2021. године у организацији Регионалне канцеларије организовано је неколико значајних активности у Србији (регионалне
консултације са бизнис сектором, регионалне консултације са представничким телима младих из уговорних страна и највећи регионални догађај у оквиру стратешког планирања
‒ Регионални стратешки форум који је окупио преко 80 учесника) на којима су учествовали и представници Министарства омладине и спорта. Регионална сарадња у области
омладине настављена је и кроз пројекат „Омладинске лабораторије на западном Балкануˮ који до 2022. године спроводи Савет за регионалну сарадњу из Сарајева.
У области међународне сарадње Министарство омладине и спорта је потписало три Меморандума о разумевању у областима омладине и спорта (Народна Република Кина ‒
област спорта; Република Кипар – област омладине; Јапан – област омладине и спорта), а потписана је и Конвенција Савета Европе о интегрисаном приступу безбедности,
сигурности и услугама на фудбалским утакмицама и другим спортским приредбама (Сен Дени конвенција), као и Споразум између Министарства спорта Руске Федерације и
Министарства омладине и спорта Републике Србије о пружању бесплатне финансијске помоћи Републици Србији од стране Руске Федерације, за потребе организације Светског
првенства у боксу за мушкарце.
Током 2021. године у координацији са Министарством спољних послова реализоване су службене посете министра омладине и спорта ‒ Републици Турској (Истанбул), Јапану
(Токио), Републици Хрватској (Пореч и Сплит), Краљевини Саудијској Арабији (Џеда), Републици Албанији (Тирана) и Уједињеним Арапским Емиратима (Абу Даби и Дубаи).
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У домену сарадње са међународним донаторима, настављена је сарадња са УНИЦЕФ-ом са којим је потписан план сарадње за 2021. и 2022. годину укупне вредности преко 1,6
милиона долара. Савезно министарство за економску сарадњу и развој Немачке је позитивно одговорило на иницијативу Министарства омладине и спорта и током 2021. године
обављене су припремне активности за утврђивање концепта и циља новог пројекта у области омладине. Пројекат „Перспективе за младе у руралним срединама у Србијиˮ укупне
вредности до 5 милиона евра спроводиће у склопу билатералне техничке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке, ГИЗ и Министарства омладине и спорта
до октобра 2024. године.
У склопу председавања Саветом ЕУ, Словенија је од 26. до 30. септембра 2021. године организовала ЕУ омладинску конференцију у хибридном формату. Конференција у
Марибору била је трећа и последња конференција у оквиру 8. циклуса ЕУ дијалога за младе, која је пратила тему 9. Европског омладинског циља „Простор и учешће за свеˮ под
насловом „Европа за младе ‒ Млади за Европу: простор за демократију и учешће”. На конференцији је учествовало преко 100 представника органа надлежних за младе и
омладинских делегата, као и трочлана делегација Републике Србије.
По Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у областима омладинског сектора који су одобрени од стране Европске комисије кроз Еразмус+
програм Европске уније и програме прекограничне сарадње који је и ове године расписало Министарство, додељена су средства у износу од 3.000.000,00 динара за пет удружења
и тиме је омогућена реализација активности на унапређењу омладинског сектора и даљи развој међународне сарадње на овом пољу
Министарство омладине и спорта је реализовало два пројекта из ИПА 2014. У оквиру пројекта „Обнова и побољшање безбедносних услова дечијих игралиштаˮ, укупне вредности
1,25 милиона евра, извршена је реконструкција 27 дечијих игралишта у 11 градова. До краја 2021. године завршена је реализација уговора о набавци са уградњом опреме и уговор
о услугама стручног надзора за овај пројекат. Други пројекат је „Запошљивост младих и активна инклузијаˮ, који се реализује у партнерству са Министарством за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, са укупним буџетом од преко 4 милиона евра. Имплементација свих 24 подржана пројекта је завршена до краја 2021. године, а у 2022.
години ће се завршити и административни и финансијски део пројекта. Министарство омладине и спорта у сарадњи са Делегацијом ЕУ у Београду у оквиру Националног програма
ИПА 2015 реализује и пројекат ,,Изградња, санација и завршетак спортских објеката”, којим су обухваћене 22 локалне самоуправе са укупно 24 пројекта, а укупни уговорени
износ средстава за реализацију пројекта је 4,6 милиона евра, који се у целости обезбеђује од стране Европске уније. До краја 2021. године укупно је реализовано 22 пројекта, а
завршетак преосталих је планиран у 2022. години. Напомињемо да овај пројекат није ушао у План рада Владе јер га спроводи директно ЕУ преко Делегације ЕУ у Београду, а
Министарство омладине и спорта је корисничка институција у пројекту.
Програмским буџетом за 2021. годину финансирани су програми, програмске активности и пројекти у области спорта, и то: редовно годишње финансирање гранских спортских
савеза, редовно годишње финансирање Олимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије и Параолимпијског комитета Србије, међународна такмичења, спортски кампови,
новчане награде, национална признања, спортске стипендије, као и посебни програми у области спорта. За финансирање свих ових програмских активности и пројеката
реализована су буџетска средства у укупном износу од око 7,39 милијарди динара.
Током 2021. године, Министарство омладине и спорта је стипендирало 414 врхунских спортских аматера и то: 107 врхунских спортиста – заслужних спортиста, 124 врхунских
спортиста – међународни ранг и 183 врхунских спортиста – национални ранг. Такође су финансирана национална спортска признања, укупно је у 2021. години финансирано 562
носилаца националног признања из 20 спортова односно спортских грана. За спортске стипендије и национална признања издвојено је из буџета око 1,31 милијарди динара.
Истовремено у 2021. години су финансирани надлежни национални спортски савези са укупно 2,425 милијарди динара, међународна такмичења (45) у износу од 519,1 милиона
динара, спортски кампови за перспективне спортисте у укупном износу од 49,4 милиона динара.
За спортске награде за освојене медаље на међународним такмичењима (на светским и европским првенствима у олимпијским и параолимпијским спортским дисциплинама)
укупно је издвојено из буџета за ове намене око 527,5 милиона динара (4.392.000 евра у динарској противвредности) за укупно 38 медаља.
За организацију великих међународних догађаја формирана су предузећа, а у циљу ефикасног спровођења и координације активности припреме првенства. За организацију
Светског првенства у атлетици у дворани које ће бити одржано 2022. године, у 2021. години издвојено је из буџета 546.000.000,00 динара, за организацију Светског првенства у
веслању 2023. године, у 2021. години издвојено је из буџета 4.702.000,00 динара, за организацију Светског првенства у рвању које ће бити одржано 2022. године издвојено је
565.000.000,00 динара, за Светско првенство у боксу које је одржано 2021. године из буџета је издвојено 84.000.000,00 динара, за Европско првенство у одбојци за жене које је
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одржано 2021. године из буџета је издвојено 206.734.880,00 динара, за Квалификациони турнир у кошарци за мушкарце који је одржан 2021. године из буџета је издвојено
100.000.000,00 динара, док је организацију Квалификационог турнира за СП за жене који је одржан 2021. године издвојено је 79.990.000,00 динара.
У оквиру програма Помоћ спортским организацијама у циљу превенције и ублажавања последица насталих услед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-Cov-2, у 2021.
години из буџета је издвојено 1.200.000.000,00 динара за 298 спортских организација у 16 спортских грана.
За посебне програме у области спорта у 2021. години укупно је издвојено 35.000.000,00 милиона динара и то за пројекат: „Опремање основних и средњих школа спортском
опремом и реквизитима у оквиру затворених простора, и то великих и малих спортских школских сала”.
Током 2021. године од укупно извршених (139) инспекцијских надзора незаконитости су утврђене у 34, док у 101 поступку није утврђена незаконитост. Обављајући послове из
своје надлежности Одсек за инспекцијске послове у спорту је урадио 396 поднесака од чега 86 решења од којих је пет у редовном надзору у складу са годишњим планом о
испуњености услова за обављање спортских активности и делатности, пет решења по жалби на првостепене одлуке (све одбијене), четири решења којима се налажу мере у оквиру
којих је и изречена мера привремене забране рада, шест решења о обустави и прекиду поступка, 10 решења којима се утврђује престанак постојања спортских организација. Осим
решења, спортска инспекције је сачинила две прекршајне пријаве, четири одговора на тужбу Управном суду, 51 препорука и једанаест разних поднесака надлежним судовима,
Заштитнику грађана, Управном инспекторату, Генералном секретаријату Председника Републике и Генералном секретаријату Владе Републике Србије.
У оквиру програмске активности „Изградња и капитално одржавање спортске инфраструктуре” у 2021. години је реализовано 11 пројеката изградње, опремања и одржавања
објеката спортске инфраструктуре, и то у следећим јединицама локалне самоуправе: Босилеград, Рековац, Ражањ, Прибој, Рашка, Свилајнац, Лесковац, Врњачка Бања, Жабаљ,
Кула и Краљево.
У 2021. години су окончани радови на изградњи Националног тренинг центра – Мултифункционалне дворане у Кошутњаку. Објекат је предвиђен као мултифункционални
спортски објекат намењен борилачким спортовима и представљаће тренинг центар за рвање, џудо, теквондо и карате, као и за стрељачки и пењачки савез. Овај објекат је јединствен
национални тренинг центар у Републици Србији, а бенефит његове изградње је да ће наведени спортови имати аутономне садржаје неопходне за обављање тренажног процеса са
савременом спортском опремом и уз коришћење заједничких садржаја у оквиру објекта (администрација, зона за релаксацију, главна теретана, спортска сала за такмичења и
спортове са лоптом).
Циљ ове програмске активности је стварање услова за бављење спортским активностима што већег броја младих, активних спортиста и рекреативаца и осталог становништва
свих старосних структура, као превентиве здравствених проблема, психолошко – социјалне компоненте развоја, конструктивног начина трошења слободног времена и каналисање
енергије младих у друштвено корисном смеру, што резултује, између осталог, позитивним ефектом превенција болести зависности и социјалне искључености.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред. бр.

1.

Назив акта

Опис

Статус

I
Закона о изменама и допунама
Закона о спречавању допинга у
спорту

II
Измене и допуне Закона
врше се ради унапређења
правног оквира, односно
ради усаглашавања Закона
са одредбама новог
Светског антидопинг

III
Народна
Скупштин
а
усвојила

Број
„Службеног
гласника
РС”, датум
IV
47/21
10 мај

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа
ЈК или ЈП

Образложење

V
/

VI
Да

VII
ЈР

VIII
/
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кодекса чије су одредбе
ступиле на снагу 1.
јануара 2021. године, и
усклађивање са
променама које су у
међувремену учињене у
међународним
документима који се
односе на спречавање
допинга у спорту, као и
ради усклађивања Закона
са Законом о спорту и
Законом о инспекцијском
надзору.
2.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о спорту

Измене и допуне Закона
врше се ради унапређења
система спорта у
Републици Србији,
потребе да се постојећа
решења додатно ускладе
са потребама и
интересима спорта данас и
да се прецизније
регулишу поједина важна
питања за функционисање
система спорта у
Републици Србији, као и
да се обухвате питања која
до сада нису била
регулисана законом.

/

/

/

Да

ЈР

Није донет, с обзиром на
општепознату чињеницу
пандемије вируса Ковид 19 и
с обзиром да процес измена
и допуна захтева широк
консултативни процес са
свим учесницима у систему
спорта и заинтересованим
странама и циљним групама,
као и сходну примену
обавезе спровођења ex-post
анализе ефеката, прописану
законом којим је уређен
плански систем Републике
Србије.

3.

Предлог закона о потврђивању
Конвенције Савета Европе о
интегрисаном приступу
безбедности, сигурности и
услугама на фудбалским
утакмицама и другим
спортским приредбама

Конвенција Савета Европе
о интегрисаном приступу
безбедности, сигурности и
услугама на фудбалским
утакмицама и другим
спортским приредбама,
садржи кључне принципе
и мере од којих се многе
сматрају предусловима за
смањивање и ефикасно
сузбијање ризика
безбедности и сигурности
у вези са фудбалом и

/

/

/

Да

/

Конвенција је потписана у
мају 2021. године. Услед
пандемије изазване
вирусом COVID - 19,
Конвенција није и
ратификована, односно није
донет Предлог закона о
потврђивању Конвенције
Савета Европе о
интегрисаном приступу
безбедности, сигурности и
услугама на фудбалским
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другим спортским
догађајима.

утакмицама и другим
спортским приредбама

4.

Предлог закона о потврђивању
Конвенције Савета Европе о
манипулисању спортским
такмичењима

Конвенција је званично
усвојена на 1205. састанку
Комитета министара
Савета Европе, 9. јула
2014. године. Влада је
закључком 05 Број: 33710131/2014 од 13.
септембра 2014. године
утврдила Основу за
вођење преговора и
закључење Конвенције
Савета Европе о
манипулисању спортским
такмичењима и усвојила
текст Конвенције Савета
Европе о манипулисању
спортским такмичењима.

/

/

/

Да

/

Услед пандемије изазване
вирусом COVID - 19
Предлог закона о
потврђивању Конвенције
Савета Европе о
манипулисању спортским
такмичењима није донет

5.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о младима
(„ЈР”)

Измене и допуне Закона
врше се ради унапређења
правног оквира,
унапређења рада
канцеларија за младе,
прецизирања одредаба о
евиденцији удружења,
прецизирања одредаба о
финансирању програма и
пројеката.

/

/

/

Да

/

Није донет, с обзиром да
процес измена и допуна
захтева широк
консултативни процес са
заинтересованим странама и
циљним групама и сходну
примену обавезе
спровођења анализе
ефеката, прописану законом
којим је уређен плански
систем Републике Србије.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.
1.

2.

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Стратегија развоја спорта у
Републици Србији за период од
2020. до 2030. године („ЈР”)

II
Члан 142. Закона о
спорту („Службени
гласник РС”, брoj
10/16) и члан 38. став
1. Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, брoj
30/18)

III
/

Одлука о измени Одлуке о
образовању Фонда за младе
таленте Републике Србије

Члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 −
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
одлука УС, 72/12, 7/14
– одлука УС, 44/14 и
30/18 − др. закон) и
члан 64. став 1. Закона
о буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 –
исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15, 99/16,

Имајући у виду да се за
стипендију Фонда из године у
годину пријављује све више
студената и да се повећава
просечна оцена која је
основни критеријум на јавном
конкурсу за добијање
стипендије, Одлуком је
повећан број стипендија за
студенте завршне године
основних академских студија
са 1000 на 1050 установа чији
је оснивач Република Србија и
износ стипендије са 30.000 на
32.000 динара месечно по
студенту

Број
„Службеног
гласника
РС”, датум
IV
/

125/21
17. децембар

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

V
Не

VI
Да

VII
Није донета, с
обзиром на
општепознату
чињеницу
пандемије вируса
COVID - 19 и с
обзиром да
активности на
изради
подразумевају
широк
консултативни
процес са
заинтересованим
странама и циљним
групама, као и
организацијама у
области спорта.

Национална
стратегија за
младе за период
од 2015. до 2025.
године

Да

/

Образложење
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Ревидирање Националне
стратегије за младе за период од
2015. до 2025. године и доношење
Акционог плана за спровођење
Националне стратегије за младе за
период од 2021. до 2023. године

3.

113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20 и 118/21)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
одлука УС, 72/12, 7/14
– одлука УС, 44/14 и
30/18 – др. закон)

/

/

/

Да

Није донет, с
обзиром да процес
измена и допуна
захтева широк
консултативни
процес са
заинтересованим
странама и циљним
групама и сходну
примену обавезе
спровођења анализе
ефеката, прописану
законом којим је
уређен плански
систем Републике
Србије.

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред.
бр.
1.

2.

Назив акта

Правни основ

Референтни документ/
НПАА

I
Правилник о условима за
кандидовање организација у
области спорта за организовање
великог међународног спортског
такмичења

II
Члан 162. став 2.
Закона о спорту
(„Службени гласник
РС”, брoj 10/16)

III
/

Правилник о националној
категоризацији спортских објеката

Члан 139. став 5.
Закона о спорту
(„Службени гласник
РС”, брoj 10/16)

/

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
11/21
12.фебруар

/

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
Да

VI
/

Да

Није донет, с обзиром на
општепознату чињеницу пандемије
вируса COVID -19, с обзиром
да израда захтева широк
консултативни процес са
представницима организација у
области спорта. До доношења
новог правилника, примењује се
Правилник о коришћењу јавних
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Правилник о националној
категоризацији националних
гранских спортских савеза

Члан 139. став 2.
Закона о спорту
(„Службени гласник
РС”, брoj 10/16)

/

/

Да

4.

Правилник о ближим условима и
критеријумима за стипендирање
врхунских спортиста аматера за
спортско усавршавање и за доделу
новчане помоћи врхунским
спортистима са посебним заслугама

Члан 129. став 3.
Закона о спорту
(„Службени гласник
РС”, брoj 10/16)

/

/

Да

5.

Правилник о јединственом
визуелном идентитету националних
спортских репрезентација на
међународним спортским
такмичењима

Члан 165. став 6. Закон
о спорту („Службени
гласник РС”, брoj
10/16)

/

/

Да

6.

Правилник о начину препознавања
облика злостављања, злоупотребе,
дискриминације и насиља над
децом у спорту

Члан 4. став 8. Закона о
спорту („Службени
гласник РС”, брoj
10/16)

/

/

Да

3.

спортских објеката и обављању
спортских активности у јавним
спортским објектима („Службени
гласник РСˮ, број 55/13).
Није донет, с обзиром на
општепознату чињеницу пандемије
вируса COVID - 19, с обзиром
да израда захтева широк
консултативни процес са
представницима организација у
области спорта. До доношења
правилника, примењује
се Правилник о националној
категоризацији спортова
(„Службени гласник РСбр. 25/13 и
126/14).
Није донет, с обзиром на
општепознату чињеницу пандемије
вируса COVID - 19, с обзиром
да израда захтева широк
консултативни процес са
представницима организација у
области спорта. До доношења
новог правилника, примењује се
Правилник о ближим условима и
критеријумима за стипендирање
врхунских спортиста аматера за
спортско усавршавање и за доделу
новчане помоћи врхунским
спортистима са посебним заслугама
(„Службени гласник РСˮ, број 124/12).
Није донет, с обзиром на
општепознату чињеницу пандемије
вируса COVID - 19, с обзиром
да израда захтева широк
консултативни процес са
представницима организација у
области спорта.
Није донет, израђен предлог, у
току је усаглашавање текста нацрта са
представницима других
државних органа, али с обзиром на
општепознату чињеницу пандемије
вируса COVID - 19, још увек није
довршен.
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Правилник о националној
категоризацији спортиста

Члан 139. став 3.
Закона о спорту
(„Службени гласник
РС”, брoj 10/16)

/

/

Да

Правилник о условима за обављање
спортских делатности и о ближим
условима за обаљање спортских
делатности од стране предузетника
у области спорта

Члан 93. став 4. 110.
став 6. Закона о спорту
(„Службени гласник
РС”, брoj 10/16)

/

/

Да

9.

Правилник о коришћењу спортских
објеката и обављању спортских
активности у јавним спортским
објектима

Члан 149. став 4.
Закона о спорту
(„Службени гласник
РС”, брoj 10/16)

/

/

Да

10.

Правилник о националној
категоризацији спортских
стручњака

Члан 139. став 4.
Закона о спорту
(„Службени гласник
РС”, брoj 10/16)

/

/

Да

Правилник о надзору над стручним
радом у области спорта

Члан 32. став 11.
Закона о спорту
(„Службени гласник
РС”, брoj 10/16)

/

/

Да

7.

8.

11.

Није донет нови правилник, с обзиром
на општепознату чињеницу пандемије
вируса COVID - 19, с обзиром
да израда захтева широк
консултативни процес са
представницима организација у
области спорта. У „Службеном
гласнику РСˮ, број 159/20 објављен је
Правилник о изменама и допунама
Правилника о националној
категоризацији врхунских
спортиста. До доношења новог
правилника, примењује
се Правилник о националној
категоризацији врхунских
спортиста („Службени гласник РСˮ,
бр. 123/12 и 159/20).
Није донет, израђен НацртДо
доношења новог
правилника, примењује
се Правилник о условима за обављање
спортских делатности („Службени
гласник РСˮ,
број 63/13).
Није донет, израђен Нацрт. До
доношења новог правилника,
примењује се Правилник о коришћењу
јавних спортских
објеката и обављању спортских
активности у јавним спортским
објектима („Службени гласник
РСˮ, број 55/13).
Није донет, с обзиром на
општепознату чињеницу пандемије
вируса COVID – 19, с обзиром
да израда захтева широк
консултативни процес са
представницима организација у
области спорта.
Није донет, израђен Предлог и упућен
је на мишљење надлежним државним
органима. До доношења новог
правилника, примењује се Правилник
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12.

Правилник о изменама и допунама
Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се
остварује општи интерес у области
спорта

Члан 118. став 10.
Закона о спорту
(„Службени гласник
РС”, број 10/16)

/

о надзору над стручним радом у
области спорта
(„Службени гласник РСˮброј 92/11).
Није донет, с обзиром на
општепознату чињеницу пандемије
вируса COVID – 19, с обзиром
да израда захтева широк
консултативни процес са
представницима организација у
области спорта.

Да

/

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

Назив

I
Развој система спорта

1.ПА.2

шифра
извора
финанси
рања

Износ
остварења/
извршења

II
Унапређен положај и повећан
број учесника у систему
спорта

III

Уређење и надзор система
спорта

Побољшање ефикасности
рада у уређењу и надзору
система спорта

Програми гранских спортских
савеза

Повећан број спортиста који су
укључени у реализацију
програмских активности
националних гранских
спортских савеза, повећан број
реализованих међународних
спортских догађаја, повећан
број реализованих спортских
кампова за
перспективне спортисте

1.

1.ПА.1

Резултат

Референтни документ

Образложење

7.700.200.0
64
РСД

/

V
Да

VI
/

01

36.269.101
РСД

/

Да

/

01

1.718.871.3
14
РСД

/

Да

/

01

IV

По
плану
(Да/Не)
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1.ПА.3

1.ПА.4

1.ПА.5

1.ПА.6

1.ПА.7

1.ПА.8

1.ПА.9

Програм Спортског савеза
Србије

Програм Олимпијског комитета
Србије

Програм Параолимпијског
комитета Србије

Програми међународних и
националних спортских
такмичења

Програми спортских кампова за
перспективне спортисте

Стипендирање врхунских
спортиста

Новчане награде за врхунске
спортске резултате

Обезбеђени услови за
праћење, развој и унапређење
масовног спорта, школског
спорта и врхунског спорта у
неолимпијским спортовима
Обезбеђење услова за праћење,
развој и унапређење врхунског
спорта у олимпијским
спортовима

Обезбеђење услова за
праћење, развој и унапређење
врхунског спорта и система
врхунског спорта особа са
инвалидитетом
Успешна организација
међународних и националних
спортских такмичења
Успешна организација
спортских кампова за
перспективне спортисте
Обезбеђено стипендирање за
спортско усавршавање
врхунских спортиста аматера
ради јачања базе за развој
врхунског спорта
Афирмација врхунских
спортских резултата ради
континуираног постизања
врхунских резултата

Афирмација за посебан
Национална признања за посебан
допринос развоју и
1.ПА.10 допринос
промоцији спорта
развоју и афирмацији спорта

/

Да

/

01

213.500.00
0
РСД

/

Да

/

01

398.000.00
0
РСД

95.000.000
РСД

/

Да

/

518.513.95
0
РСД

/

Да

/

49.372.360
РСД

/

Да

/

354.540.26
5
РСД

/

Да

/

/

Да

/

01

536.104.26
7
РСД

/

Да

/

01

958.601.92
7
РСД

01

01

01

01
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1.ПК.1

1.ПК.2

Посебни програми у области
спорта
Организација Светског
првенства у рвању 2022

1.ПК.3
Организација Светског
првенства у веслању 2023

1.ПК.4

Организација Светског
атлетског првенства у дворани
2022

Обезбеђени услови за
праћење, развој и унапређење
масовног спорта, школског
спорта и универзитетског
спорта

35.000.000
РСД

/

Да

/

Рвачки савез
Србије, уз
сагласност Владе,
се накнадно
кандидовао за
организацију
Светског
првенства, и
неопходно је
било обезбедити
финансијска
средства за
реализацију
такмичења.
Веслачки савез
Србије, уз
сагласност Владе,
се кандидовао за
организацију
Светског
првенства, и
неопходно је
било обезбедити
финансијска
средства за
ефикасно
спровођење и
координацију
активности
припреме
првенства које ће
бити одржано
2023. године.
Атлетски савез
Србије, уз
сагласност Владе,
се кандидовао за
организацију
Светског

01

Ефикасно спровођење и
координација активности
припреме првенства

01

565.000.00
0
РСД

/

Не

Ефикасно спровођење и
координација активности
припреме првенства

01

4.702.000
РСД

/

Не

546.000.00
0
РСД

/

Не

Ефикасно спровођење и
координација активности
припреме квалификационог
турнира

01
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1.ПК.5

Организација Светског
првенства у боксу 2021

Ефикасно спровођење и
координација активности
припреме квалификационог
турнира

01

84.000.000
РСД

/

Не

1.ПК.6

Организација Европског
првенства у одбојци за жене
2021

Ефикасно спровођење и
координација активности
припреме квалификационог
турнира

01

206.734.88
0
РСД

/

Не

првенства, и
неопходно је било
обезбедити
финансијска
средства за
ефикасно
спровођење и
кoординацију
активности
припреме
првенства које ће
бити одржано
2022. године.
Боксерски савез
Србије, уз
сагласност Владе,
се кандидовао за
организацију
Светског
првенства, и
неопходно је било
обезбедити
финансијска
средства за
ефикасно
спровођење и
кoординацију
активности
припреме
првенства које је
одржано 2021.
године.
Одбојкашки савез
Србије, уз
сагласност Владе,
се кандидовао за
организацију
Европског
првенства, и
неопходно је било
обезбедити
финансијска
средства за
ефикасно
спровођење и
1278

1.ПК.7

Организација Квалификационог
турнира у кошарци за жене 2021

Ефикасно спровођење и
координација активности
припреме квалификационог
турнира

01

79.990.000
РСД

/

Не

1.ПК.8

Организација Квалификационог
турнира у кошарци за мушкарце
2021

Ефикасно спровођење и
координација активности
припреме квалификационог
турнира

01

100.000.00
0
РСД

/

Не

2.

Омладинска политика

Реализацијом 97 програма и
пројеката од јавног интереса
(71 пројекта који спроводе

01

1.165.737.3
03 РСД

Национална
стратегија за
младе за период

Дa

кoординацију
активности
припреме
првенства које је
одржано 2021.
године.
Кошаркашки
савез Србије, уз
сагласност Владе,
се кандидовао за
организацију
Квалификационог
турнира, и
неопходно је било
обезбедити
финансијска
средства за
ефикасно
спровођење и
кoординацију
активности
припреме турнира
који је одржан
2021. године.
Кошаркашки
савез Србије, уз
сагласност Владе,
се кандидовао за
организацију
Квалификационог
турнира, и
неопходно је било
обезбедити
финансијска
средства за
ефикасно
спровођење и
кoординацију
активности
припреме турнира
који је одржан
2021. године.
/
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удружења младих, за младе и
њихових савеза, 26 пројекта
јединица локалне самоуправе
допринeло се смањењу
незапослености, подстицању
предузетништва и
самозапошљавања, смањењу
социјалне искључености
младих; спречавању раног
напуштања образовања;
повећању свести о значају
неформалног образовања;
побољшању квалитета
каријерног вођења и
саветовања; промовисању
омладинског рада;
промовисању здравих и
безбедних стилова живота,
повећању активног учешћа
младих у друштвеном животу
на свим нивоима од локалног
до међународног, промоцији
регионалне сарадње и подршци
младим талентима у
професионалном развоју кроз
рад Фонда за младе таленте.
Спровођењем програма
допринело се уређењу области
омладинске политике према
утврђеним стандардима,
унапређењу положаја и учешћа
младих у друштву и квалитета
њиховог живота, и школовању
и усавршавању младих
талената

56

13.247.877
РСД

од 2015. до
2025. године
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2.ПА.1

Подршка школовању и
усавршавању младих талената

2.ПА.2

Развој и спровођење омладинске
политике

Стипендију Фонда за младе
таленте по „Конкурсу за
стипендирање студија у
иностранству у школској
2021/22. години” добило је 332
студената; по „Конкурсу за
стипендирање студија у
Републици Србији у школској
2020/21. години” добило је
1488 најбољих студената, док
је по „Конкурсу за доделу
награда ученицима средњих
школа за постигнуте успехе на
признатим такмичењима
у земљи и иностранству у току
календарске 2020. године
награђено 383 ученика. Донета
је одлука о повећању броја
стипендиста на студијама у
Републици Србији за
50 (укупно 1550) и повећан је
износ стипендије са 30.000 на
32.000 месечно по студенту
Унапређен положај и
видљивост локалних
Канцеларија за младе
кроз подршку у развоју
елемената институционалне
омладинске политике на
локалном нивоу. Подигнути
капацитети омладинских
радника за спровођење
квалитетних програма
омладинског рада. Унапређени
постојећи и развијени
иновативни модели пружања
услуга који омладински рад
чине економски исплативијим,
чиме се обухвата већи број
младих у програме
омладинског рада.
Већа повезаност субјеката
омладинске
политике и

01

801.865.38
0
РСД

Национална
стратегија за
младе за период
од 2015. до
2025. године

Дa

01

57.473.412
РСД

Национална
стратегија за
младе за период
од 2015. до
2025. године

Дa

/

/
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2.ПА.3

Програми и пројекти подршке
младима у образовању,
васпитању, безбедности,
здрављу и партиципацији

2.ПА.3

Програми и пројекти подршке
младима у запошљавању

ојачани капацитети младих и
омладинских организација да
се баве политикама на свим
нивоима, локалном,
националном и међународном,
успостављање одрживих
решења, као и међусекторских
и међуресорних програма у
областима активног учешћа,
запошљавања и
предузетништва и безбедности
младих. Спроведено је редовно
годишње истраживање о
положају
и потребама младих
У циљу стварања услова за
развој здравих стилова живота
и
активног учешћа младих кроз
34 одобрена пројекта дата је
подршка реализацији 30
националних волонтерских
кампова, 137 омладинских
волонтерских пројеката којим
су се ангажовали волонтери и
млади у 23 округа широм
Србије, као и неколико
једнодневних волонтерских
акција. Програм је финансиран
из буџета у износу од 22
милиона динара.
Кроз ове пројекте омогућено је
да се више од 50.000 младих
директно укључи у програме
чији је циљ промоција здравих
и безбедних стилова живота,
квалитетно провођење
слободног времена,
реализација волонтерских
активности и кампова
Кроз 32 одобрена пројекта УГ
и 9 ЈЛС подржано је
стимулисање различитих
облика запошљавања,
самозапошљавања и

01

84.999.251
РСД

/

Не

Приликом
уношења ове
програмске
активности у
електронској
апликацији
Програма рада за
2021. годину,
наведена
активност није
превидом
чекирана да улази
у Програм рада за
2021. годину, па
самим тим није
била ни видљива.

01

99.991.707
РСД

/

Да

/
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2.ПА.4

2.ПА.5

Подршка ЈЛС у спровођењу
омладинске политике

Међународна сарадња у
областима омладине и спорта
(„АПˮ)

предузетништва младих
обухваћено је укупно 13.102
младих, директних
корисника, чији је положај на
тржишту рада побољшан. Сви
ови пројекти су кроз обуке и
програме неформалног
образовања допринели да
директни корисници стекну
нова знања, вештине које ће
допринети њиховој
активацији на тржишту рада.
Кроз ове програме,
подржавамо и спроводимо
активности у циљу смањења
раног напуштања школовања,
каријерног саветовања и
вођења и обезбеђивања да
млади стекну вештине које су
тражене на тржишту рада
Створени услови за
01
промоцију и упражњавање
здравих и безбедних стилова
живота младих у ЈЛС
прилагођено потребама свих
категорија младих. Створени
услови за квалитетно
провођење слободног
времена, активно учешће у
друштву, спровођење
културних садржаја и
информисање прилагођено
потребама свих категорија
младих
Унапређена је међународна
билатерална сарадња у
областима омладине и спорта,
кроз закључивање
меморандума о сарадњи у
областима омладине и спорта,
као и учешћем
у раду
тела Савета Европе надлежним
за спорт и омладину и ЕУ
омладинској конференцији

01

32.000.053
РСД

Национална
стратегија за
младе за период
од 2015. до
2025. године

Да

/

58.477.163
РСД

Национална
стратегија за
младе за период
од 2015. до
2025. године

Да

/
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2.ПК.1

Подршка организовању Егзит
(EXIT) фестивала

2.ПК.2

ИПА 2014 - Сектор подршке
запошљавању младих и активној
инклузији

током председавања Словеније
Саветом ЕУ.
Настављена је подршка
унапређењу регионалне
сарадње младих кроз
спровођење
пројеката које финансира
Регионална канцеларија за
сарадњу младих и кроз
активности у оквиру пројекта
„Омладинске лабораторије на
западном Балкануˮ
Укупан број посетилаца
фестивала је био преко
180.000 од којих је већина
младих. Фестивал EXIT
допринео je реализацији
стратешких циљева
Националне стратегије за
младе: подстицању активног
учешћа младих у друштву
(промоцији волонтеризма,
квалитетном провођењу
слободног времена), већем
учешћу младих у креирању и
коришћењу културних
садржаја, као и мобилности и
већој информисаности
младих
Пројекат „Запошљивост
младих и активна инклузијаˮ се
финансира
из претприступних фондова
Европске уније (ИПА 2014),
а реализује га Министарство за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања у сарадњи са
Министарствомомладине и
спорта. У 2019. години
започета
је реализација 24 грант
уговора која су додељена
организацијама и
институцијама
на локалном

01

30.000.000
РСД

Национална
стратегија за
младе за период
од 2015. до
2025. године

Да

/

01

930.337
РСД

Да

/

56

13.247.877
РСД

Национална
стратегија за
младе за период
од 2015. до
2025. године
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нивоу. До краја 2021. године
завршена је имплементациона
фаза пројекта. У 2022. години
ће се наставити
административни и
финансијски део пројекта.
3.

Развој спортске инфраструктуре

01
Обезбеђени адекватни услови
за тренинг врхунских
спортиста и подстицање
бављења спортом свих
категорија становништва
(спортиста, рекреативаца,
деце и младих) стварањем
услова за одвијање спортских
активности

3.ПА.1

3.ПК.1

56

/

Да

/

Да

/

Да

1.269.015.4
46 РСД

41.456.364
РСД

Изградња и капитално
одржавање спортске
инфраструктуре

Реализовано је 11 пројеката
изградње, опремања и
одржавања објеката спортске
инфраструктуре, и то у
следећим јединицама локалне
самоуправе: Босилеград,
Рековац, Ражањ, Прибој,
Рашка, Свилајнац, Лесковац,
Врњачка Бања, Жабаљ, Кула и
Краљево

01

Национални тренинг центар за
шест спортова –
Мултифункционална дворана у
Кошутњаку

100% завршени радови,
извршена је записничка
примопредаја и коначни
обрачун и плаћање окончане
ситуације

01

53.210.373
РСД

1.215.805.0
73 РСД

Обезбеђење
адекватних
услова за тренинг
врхунских
спортиста и
подстицање
бављења спортом
свих категорија
становништва
(спортиста,
рекреативаца,
старих и младих,
као и особа са
инвалидитетом)
стварање услова
за одвијање
спортских
активности.
Завршени радови
на
реконструкцији,
адаптацији или
санацији на свим
спортским
објектима који су
били планирани,
осим за пројекат
санације и
адаптације
спортских терена
у ПУ „Младост”,
Медвеђа.
/
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3.ПК.2

4

ИПА 2014 – Сектор
целоживотног учења

Помоћ спортским
организацијама у циљу
превенције и ублажавања
последица насталих услед
болести COVID 19

Пројекат „Обнова и
побољшање безбедносних
услова дечијих
игралиштаˮ:До краја јуна
2021. године завршена је
реконструкција свих 27
дечијих игралишта. За уговор
о услугама стручног надзора
административни и
финансијски део биће
завршен у 2022. години

Обезбеђени услови за с
циљем унапређења система
спорта, а кроз ублажавање
негативних последица у
отежаним економским
условима насталим услед
пандемије COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV2

01

0
РСД

56

41.456.364
РСД

01

1.200.000.0
00
РСД

/

Да

/

Не

Реализацијом
пројекта је
извршена
реконструкција
27 дечијих
игралишта у 11
градова. За сва
дечја игралишта
добијени су
Сертификати о
првом прегледу,
издати од
именованог тела
за оцењивање
усаглашености
дечијих
игралишта,
којима је
потврђено да су
изведена у складу
са важећим
стандардима
безбедности и
сигурности,
односно да
испуњавају све
захтеве
Правилника о
безбедности
дечијих
игралишта.
Влада Републике
Србије је донела
Уредбу о
утврђивању
Програма
финансијске
подршке
спортским
организацијама у
отежаним
економским
условима услед
пандемије
COVID - 19
1286

изазване вирусом
SARS-CoV-2, на
основу члана 123.
тачка 3. Устава
Републике
Србије, члана 8.
Закона о буџету
Републике Србије
за 2021. годину
(„Службени
гласник РС”, бр.
149/20, 40/21 и
100/21) 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 – одлука
УС, 72/12, 7/14 –
одлука УС, 44/14
и 30/18 – др.
закон), а у вези са
чланом 112.
Закона о спорту
(„Службени
гласник РС”, број
10/16).
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

2. Министар и потпредседник Владе

Маја Гојковић

3. Делокруг

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

На основу члана 22. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15,
96/15 - др. закон 62/17 и 128/20), Министарство културе и информисања обавља послове државне
управе који се односе на: развој и унапређење културе и уметничког стваралаштва; праћење и
истраживање у области културе; обезбеђивање материјалне основе за делатности културе; развој и
унапређење књижевног, преводилачког, музичког и сценског стваралаштва, ликовних и
примењених уметности и дизајна, филмског и стваралаштва у области других аудио-визуелних
медија; заштиту непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа; библиотечку,
издавачку, кинематографску и музичко-сценску делатност; успостављање дигиталне истраживачке
инфраструктуре у области културе и уметности; задужбине и фондације; систем јавног
информисања; праћење спровођења закона у области јавног информисања; праћење делатности
страних информативних установа, страних средстава јавног информисања, дописништава и
дописника у Републици Србији; информисање националних мањина; регистрацију страних
информативних установа и пружање помоћи у раду страним новинарима и дописницима; сарадњу
у области заштите културне баштине, културног стваралаштва и информисања на језику и писму
припадника српског народа у региону; стварање услова за приступ и реализацију пројеката који се
финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика
развојне помоћи из надлежности тог министарства, учешћа у регионалним пројектима, као и друге
послове одређене законом.
Ансамбл народних игара Косова и Метохије„Венац” Грачаница; Ансамбл народних игара и песама
Србије „КОЛО”; Архив града Приштине-Вранић; Архив Југославије; Архив Косова и МетохијеНиш; Асоцијација српских архитеката; Библиотека града Београда; Библиотека Матице српске
Нови Сад; Библиотека шабачка; Галерија Матице српске Нови Сад; Галерија уметности Приштина
– Ниш; Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” Чачак; Градска библиотека „Вук Караџић”
Косовска Митровица; Градска библиотека „Карло Бијелицки” Сомбор; Градска библиотека Вршац;
Градска библиотека Панчево; Градска библиотека Суботица; Градска библиотека у Новом Саду;
Друштво књижевника Војводине; Етнографски музеј; Завод за проучавање културног развитка;
Историјски архив Гњилана – Прокупље; Историјски архив Косовска Митровица – Звечан;
Историјски музеј Србије; Југословенска кинотека; Културно просветна заједница Косово и
Метохија – Грачаница; Матична библиотека „Љубомир Ненадовић” Ваљево; Међукомунални архив
Пећ – Београд; Међународни музички центар Маестро Интернационал; Међуопштински историјски
архив Призрен - Ниш; Музеј жртава геноцида; Музеј Југославије; Музеј на отвореном „Старо село”
Сирогојно; Музеј наивне и маргиналне уметности у Јагодини; Музеј науке и технике; Музеј
позоришне уметности; Музеј примењене уметности; Музеј савремене уметности; Музеј у
Приштини – Београд; Народна библиотека „Бора Станковић” Врање; Народна библиотека „Вук
Караџић” Крагујевац; Народна библиотека „Илија М. Петровић” Пожаревац; Народна библиотека
„Јован Поповић” Кикинда; Народна библиотека „Раде Драинац” Прокупље; Народна библиотека
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„Радислав Никчевић” Јагодина; Народна библиотека „Радоје Домановић” Лесковац; Народна
библиотека „Стеван Сремац” Ниш; Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево; Народна
библиотека Бор; Народна библиотека Крушевац; Народна библиотека Пирот; Народна библиотека
Смедерево на територији града Смедерево; Народна библиотека Ужице; Народна универзитетска
библиотека „Иво Андрић” – Београд; Народни музеј у Београду; Народно позориште Приштина –
Косовска Митровица; Народно позориште у Београду; Покрајински завод за заштиту споменика
културе – Лепосавић; Покрајински културни центар Приштина – Лепосавић; Природњачки музеј;
Републички завод за заштиту споменика културе; Савез естрадно-музичких уметника Србије; Савез
удружења ликовних уметника Војводине; Српски ПЕН центар; Српско археолошко друштво;
Српско књижевно друштво; Удружење балетских уметника Србије; Удружење драмских писаца
Србије; Удружење књижевника Србије; Удружење књижевних преводилаца Србије; Удружење
композитора Војводине; Удружење композитора Србије; Удружење ликовних уеметника Србије;
Удружење ликовних уметника примењених уметности Војводине; Удружење ликовних уметника
примењених уметности и дизајнера Србије; Удружење музичара џеза, забавне и рок музике Србије;
Удружење музичких уметника Србије; Удружење сценских уметника, стручњака и сарадника у
култури Србије; Удружење филмских глумаца Србије; Удружење филмских и телевизијских
уметничких сарадника Србије; Удружење филмских уметника Србије; Универзитетска библиотека
„Светозар Марковић” у Београду; Републичка установа Филмске новости; Филмски центар Србије;
Беогрдска филхармонија; Библиотека „Глигоирје Возаровић” Сремска Митровица; Градска
народна библиотека „Жарко Зрењанин” Зрењанин; Матична библиотека „Светозар Марковић”
Зајечар; Народна библиотека Србије; Регулаторно тело за електронске медије ; Музеј Николе Тесле;
Станица сервис за савремени плес; Удружење научних и стручних преводилаца Србије; Савез
драмских уметника Војводине; Библиотекарско друштво Србије; Удржење кореографа народних
игара Србије; Удружење музичких уметника и извођача Војводине,,Војводина тон,,; Удружење
Базаарт; World music асоцијација Србије; Удружење драмских уметника Србије; Државни архив;
Музејско
друштво
Србије;
Национални
комитет
ICOM
Србија
;

НАРАТИВ
Министарство културе и информисања је на свом редовном, годишњем конкурсу, у 2021. години, подржало 129 различитих филмских фестивала, манифестација, едукативних
радионица у износу од 112.345.000,00 динара. Имајући у виду новонасталу ситуацију изазвану заразном болешћу COVID-19, посебно истичемо настојања и спремност
организатора филмских манифестација и програма да се суоче са изазовима online дистрибуциjе и платформи за online организовање фестивала и едукација, са свим новинама
коjе доноси дигитално доба.
У циљу унапређења социјалног положаја самосталних уметника, као и свих уметничких стваралаца и сарадника, чему претходи уређивање простора рада репрезентативних
удружења, додељена су средства репрезентативним удружењима у култури, у висини од 46.300,000,00 динара, која сходно члану 67. Закона о култури, врше поверене послове и
то за: послове утврђивања статуса лица која самостално обављају уметничку и другу делатност у култури, послове издавања уверења и вођење евиденција. За обезбеђивање услова
за несметано обављање делатности лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у култури као и ради подршке овој делатности у условима пандемије COVID19 додељена је бесповратна финансијска помоћ из буџета Републике Србије у укупном износу од 230.943,000,00 динара. Такође као вид подршке обезбеђена су средства лицима
која обављају другу делатност у култури (самостални стручњаци у култури, самостални сарадници у култури и самостални извођачи културних програма), у укупном износу од
83.250,111,00 динара. У току је процес израде дигиталног регистра репрезентативних удружења, као и регистра лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у
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култури. Министарство културе и информисања је расписало Јавни позив за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина.
Пријаву на Јавни позив за доделу признања подносила су репрезентативна удружења у култури за свако подручје културе, односно национални савет националне мањине за
кандидата који је припадник националне мањине. Број пријава за Јавни позив се значајно смањио с обзиром да се, на основу нове регулативе, по једном подручју културе може
предложити највише до три кандидата, односно укупно ово признање може добити до 20 уметника, односно стручњака у култури у току године за коју се ово признање додељује.
Признање за врхунски допринос националној култури обухвата целокупни рад уметника, и један је вид почасти - награде за целокупни уметнички допринос али и мотивацију за
даљи наставак успешног и квалитетног уметничког рада.
Посебан допринос филмској уметности у Републици Србији, огледа се у чињеници да је од 2021. године пренето спровођење доделе средстава подстицаја за аудиовизуелна дела
у Републици Србији у надлежност Министарства културе и информисања, а у оквиру Групе за подстицаје за аудиовизуелна дела. Услови и начин доделе подстицајних средстава
уређују се Уредбом о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело у циљу подстицања стваралаштва у области аудиовизуелне производње,
подстицања културних и привредних активности и повећања запослености у вези са аудиовизуелном производњом у Републици Србији, као и промоције потенцијала Републике
Србије у овој делатности, односно њених културних, инфраструктурних, производних и услужних делатности. Током 2021. године, за подстицаје је утрошено укупно
1.468.060.341,96 динара (око 12.500.000 евра), што је више него дупло у односу на 2020-ту годину. Овим средствима подржано је 36 пројеката, и то: 18 реклама, 8 ТВ серија, 8
играних филмова, 1 анимирана серија и 1 постпродукција. Наведени подаци указују на огромно интересовање инвеститора и чињеницу да је програм доделе подстицаја у области
аудиовизуелне производње омогућио да се Република Србија наметне као jедна од најпривлачниjих дестинациjа у региону за продукциjу аудио-визуелних дела. То је допринело
развоjу овог сектора, повећању броjа запослених и напретку привреде у целини, с обзиром да филмски подстицаји имају директан утицај на запошљавање и плаћање
продуцентских фирми и филмских радника на чије се услуге и хонораре плаћају порези и доприноси.
Због пандемије у 2021. години није било могуће реализовати презентације српских писаца, издавача и књижара на престижним међународним сајмовима књига у Франкфурту,
Москви, Лајпцигу, Пекингу, с обзиром да ове манифестације нису ни биле организоване на уобичајен начин. Иако је пандемија онемогућила међународне активности, путем
интернет комуникације настављен је рад Програмског савета културне руте „Жене писци словенских земља”, коју ће надлежном телу Савета Европе на сертификацију културних
рута предложити Форум словенских култура. Такође, одржавани су и онлајн састанци уређивачког одбора едиције „100 словенских романа” Форума словенских култура. На исти
начин одржане су и седнице жирија за суфинансирање превода и програмског савета и управе Међународне преводилачке мреже „Традуки” чији је члан и Министарство културе
и информисања. На конкурсу за организацију и реализацију програма на међународним сајмовима књига поднета је само 1 пријава, али због изузетно сложене епидемиолошке
ситуације широм света и отказивања физичког одржавања великог броја сајмова књига и сличних манифестација, није организовано представљање наше земље на тој врсти
манифестација у 2021. години.
У домену издавачке делатности, књижевности и преводилаштва, ниво средстава намењених откупу публикација за потребе јавних библиотека увећан је у односу на претходну
годину у циљу што веће подршке издавачкој делатности и доступности нових издања библиотечким корисницима. Путем редовних конкурса у области издавања капиталних и
посебно вредних дела на српском језику настављено је са суфинансирањем едиција од посебног значаја за културну јавност: Десет векова српске књижевности (ИЦ Матице
српске), Србија 1914-1918. (СЗТР Прометеј), а посебна пажња је упућена издањима Српске књижевне задруге и Матице српске. Пружена је подршка редовном излажењу значајних
периодичних публикација из области културе и уметности, као и књижевним наградама и манифестацијама од посебне важности за књижевну јавност.
У периоду који је без преседана за читаву област културе и у коме је област музике посебно рањива, остварен је висок проценат извршења програма и у 2021. години. Услед
епидемиолошке ситуације, организатори подржаних пројеката, нарочито концертних серија, показали су одговорност према публици у Србији и уложили огроман напор, те изнели
интересантан и квалитетан репертоар, на врхунском извођачком нивоу, који импонује и публици у престоници (навикнутој на бројне квалитетне садржаје). Од музичких фестивала
и манифестација, подржани су различити профили програма, који су оставили значајан утисак у 2021. години, почев од фестивала иницијално посвећених одређеном музичком
инструменту у његовим различитим појавним облицима и стиловима (гитара, саксофон, оргуље), затим фестивала посвећених уметничкој музици у целини, фестивала хорске
музике, па све до џез фестивала у градовима Србије.Уједначеном и стабилном подршком, задржан је професионалан ниво организације домаћих музичких фестивала и, у оквиру
њих, представљања домаћих и у складу с могућностима, иностраних уметника. У измењеним околностима услед пандемије, део програма концертне сезоне оркестра Београдске
филхармоније су се одржавали у сали установе, у редукованим саставима оркестра и уз смањени број публике, а у складу са епидемиолошким мерама. У 2021. години, установа
враћа део концертног програма у Велику дворану Коларчеве задужбине, доводећи снажне уметничке личности, како солиста, тако и диригената, те се публика постепено враћа у
концертне дворане. Одласком дугогодишњег директора Београдске филхармоније, г. Ивана Тасовца (1966-2021), установа се уочи нове концертне сезоне 2021/2022 у септембру
месецу прошле године нашла на великој прекретници. Ово пре свега због огромног доприноса који је као директор Иван Тасовац пружио овој важној установи културе у периоду
од 2001 до 2021. године, као и имајући у виду да је ванредно стање у области музике услед пандемије још увек било у току.
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Именовањем в.д. директора Филхармоније дата је подршка стабилности у њеном пословању и у потпуности задржан курс у реализацији програмске делатности. Посебно је важно
истаћи да је заједничким напором Министарства и Београдске филхармоније, окончана набавка престижног концертног клавира „Spirio” компаније „Steinway & Sons” за потребе
Београдске филхармоније. „Спирио”, драгуљ међу музичким инструментима нове генерације, који нуди интересантна софтверска решења и представља и визуелну и звучну
атракцију, при чему задржава квалитет тона, издржљивост и лепоту звука, требало би да буде допремљен из фабрике компаније „Steinway & Son” у јуну месецу 2022. године у
периоду кад Београдска филхармонија завршава своју претходну, 2021/2022 и уједно најављује предстојећу концертну сезону 2022/2023.
Министарство културе и информисања је сагледало потребе и других важних установа у домену музичке делатности, те је подржалo рад Коларчеве задужбине кроз финансирање
текућих трошкова и издатака. Такође, кроз редовне годишње конкурсе Министарства, у различитим областима стваралаштва, Задужбина је непосредно подржана за реализацију
својих програмских делатности значајним средствима, као и посредно, кроз друге подржане програме осталих корисника, а који користе капацитете Задужбине, нарочито кроз
изнајмљивање Велике дворане Задужбине (Београдска филхармонија, ансамбли Музичке продукције РТС-а, „Београдски џез фестивал“, „Гитар арт” фестивал, „Харфа фест”,
„Фестивал саксофона” и многи други).
Културно просветна заједница Косова и Метохије из Грачанице је и у 2021. години успешно реализовала неколико програмских целина: нарочиту тежину има фестивал
„Старосрпске песме Косова и Метохије”, који је посвећен великом јубилеју у 2021. години, којим се обележава 700 година од изградње манастира Грачаница, као и 700 година
од упокојења Светог Краља Милутина.
Када је реч о културним делатностима друштвено осетљивих група, оне се, поред конкурсних процедура које се реализују по областима стваралаштва, финансирају односно
суфинансирају и путем конкурса за културне делатности деце и за децу и младе, културних делатности особа са инвалидитетом и културних делатности националних мањина. У
2021. години је на ове конкурсе пријављен рекордан број пројеката и то 898 њих (312 пројеката националних мањина, 453 деце и младих и за област културних делатности особа
са инвалидитетом, 133 пројекта). Такође, буџет за ове намене је повећан у 2021. години за готово 30%.
У 2021. години, Конкурс за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности поново је отворен и успешно реализован, као и Конкурс за ликовне, примењене и
визуелне уметности, дизајн и архитектуру.
Филмски центар Србије је током 2021. године забележио бројне успехе и остварио зацртани план, реализујући 98% буџета. На 28 конкурса расписаних у 2021. години подржано
је 152 пројеката. Стабилност филмске индустрије у Србији је очувана и упркос изазовној епидемиолошкој ситуацији није се одразила на најбитнију делатност Центра – на
суфинансирање и финансирање производње домаћих филмова и мањинских копродукција. Пред домаћу публику премијерно је изашло 16 домаћих целовечерњих филмова.
Морамо истаћи да је 2021. година једна од најуспешнијих година домаће кинематографије у овом веку на неколико нивоа: Прво шер (учешће) гледаности домаћих филмова у
односу на укупну гледаност филмова у биоскопима у Србији је близу 40% што нас сврстава међу 3 кинематографије у Европи по подацима у овом тренутку. Друго, наши филмови
су учествовали на најпрестижнијим фестивалима (Берлинале, Локарно, Карлове Вари, Сарајево…) и остварили изузетне успехе. Такође треба нагласити да је уз подршку Филмског
центра Србије, почело, и у неким случајевима и завршено, снимање низа амбициозних пројеката од којих се много очекује у наредном периоду. Поред главне активности Филмског
центра Србије, расписивања и спровођења конкурса за финансирање и суфинансирање филмских пројеката, остварени су значајни резултати у издаваштву које је имало рекордну
годину са 8 нових издања и преко 1580 продатих примерака филмске стручне литературе по чему смо лидери у Југоисточној Европи.Филмски центар Србије је иницирао и
усаглашавање правила, календара и текстова конкурса за читав регион. Битна активност је и преквалификација за занимања у аудиовизуелном сектору. Наиме само током прошле
године у сарадњи са Факултетом драмских уметности, Филмски центар Србије је преквалификовао и помогао да се запосли више од 30 нових професионалаца у различитим
секторима филмске индустрије.
Законом о буџету за 2021. годину обезбеђена су средства за реализацију прве фазе Капиталног пројекта „Истраживање, заштита и презентација археолошког налазишта Бело брдо
у Винчи“. Током 2021. године започете су активности на реализацији овог пројекта. На иницијативу Министарства културе и информисања, а на предлог Републичке дирекције
за имовину Влада је донела Закључак којим се даје сагласност Републичком заводу за заштиту споменика културе, Београд да у име и за рачун Републике Србије врши
инвеститорска права на реализацији Капиталног пројекта „Истраживање, заштита и презентација археолошког налазишта Бело брдо у Винчи“. На иницијативу Министарства
културе и информисања, а на предлог Министарства финансија донет је Закључак Владе којим је Влада сагласна да Министарство културе и информисања – Републички завод за
заштиту споменика културе преузме обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година за овај капитални пројекат. Законом о буџету за
2021. годину опредељена су средства за потребе експропријације непокретности за потребе изградње музеја и објеката у функцији археолошког парка налазишта Бело брдо у
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Винчи. Решењем Владе РС од 21.05.2021. године, измењен је састав Координационог тела за имплементацију Просторног плана подручја посебне намене за археолошко налазиште
Бело брдо, формирано Одлуком Владе од 06.06.2019. године.
Извршена је исплата последње рате за извођење радова из VIII/1 фазе – окончана ситуација за суфинансирање извођења радова на реализацији Пројекта адаптације, реконструкције
и доградње зграде Народног позоришта у Суботици - Narodnog kazališta – Népszénház“ у току 2019. године”. Министарство културе и информисања и Град Суботица закључили
су 8. децембра 2021. године Анекс 2 Уговора о финансирању пројекта Наставак суфинансирања радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи зграде „Народног позоришта Narodnog kazališta – Népszénház“ у Суботици, VIII-2 фаза, којим је рок за реализацију ове фазе пројекта продужен до 31.12.2022. године.
Међу најзначајнијим подржаним пројектима у оквиру делатности републичких установа нарочито се истичу : изложба Музеја Југославије „Прометеји новог века” одржана у
оквиру програма обележавања 60 година од одржавања Прве конференције Покрета несврстаних у Београду, заједничка изложба Музеја Југославије и Музеја науке и технике „О
фабрикама и радницима”, изложба „Осми километар” у Музеју Југославије која је премијерно приказана у Павиљону Србије на 17. Међународној изложби архитектуре у Венецији
2021. године, изложбе Музеја Николе Тесле „Никола Тесла – човек из будућности” одржана у Трсту и „Никола Тесла - Геније савременог електрицитета” у Барселони.
Министарство је обезбедило средства за низ значајних програма Народне библиотеке Србије, као што је програм Народна библиотека Србије у Светом манастиру Хиландар,
пројекат набавке компакт полица и ИТ опреме; Библиотеци Матице српске обезбеђена су средства за набавку рачунарске опреме неопходне за аутоматизацију пословања ове
установе, као и опрему за дигитализацију библиотечке грађе, као и средства за набавку опреме за конзервацију и рестаурацију библиотечко-информационе грађе. Библиотека
Матице српске реализује вишегодишње пројекте заштите старих српских књига у Библиотеци Српске православне епархије будимске у Сентандреји, Библиотеци манастира
Грабовца и Библиотеци епископа Арсенија Стојковића у Сентандреји. Поводом Сретења – Дана државности Републике Србије, Државни архив Србије, 15. фебруара 2021. године,
приредио је изложбу „Устави Кнежевине и Краљевине Србије”. Оригинални устави изложени су у Палати „Србија”, током обележавања Дана државности, и том приликом су
додељена одликовања заслужним установама и појединцима. У оквиру традиционалног обележавања Видовдана и у години 60-годишњице од доделе Нобелове награде Иви
Андрићу, 28. јуна, отворена је изложба Државног архива Србије „Србија и Срби - трајање и памћење” у галерији „Петар Лубарда” у Андрићевом институту. У склопу програма
обележавања Видовданских свечаности у Андрић граду уручена је „Велика награда Иво Андрић” Миловану Данојлићу и откривен споменик патријарху Павлу аутора Љубомира
Лацковића. У Музеју Југословенске кинотеке обележено је 110 година српске кинематографије у оквиру чега су приређена предавање и пројекција филмског материјала који је
монтиран специјално за ову прилику. Одабрано је 110 личности из области политике, економије, културе, значајних за Србију и српски народ у периоду од 1904. до 1945. године,
о којима постоје филмски записи. Дан Југословенске кинотеке обележен је 6. јуна и уједно је отворен 23. Фестивал нитратног филма. Југословенска кинотека је у сарадњи са
Црногорском кинотеком рестаурирала копију филма Дан четрнаести, редитеља Здравка Велимировића, из 1960. године, и приказана је у дворани „Буњуел” у оквиру званичног
програма Фестивала у Кану. Галерија Матице српске, кроз одабир седамдесет и седам уметничких дела из националних и европских музејских колекција на свеобухватан начин
је представила тематску разноликост и особену поетику српског симболизма, кроз изложбу “Живот – сан – смрт. Европски оквири српског симболизма”. У Галерији Српске
академије наука и уметности у оквиру изложбе „Модернизам у делима из Галерије Матице српске” представљена су репрезентативна дела из колекције Галерије Матице српске.
У оквиру обележавања 60 година Покрета несврстаних у Музеју кинотеке приказани су филмови из земаља чланица Покрета несврстаних, из Африке, Азије, Латинске Америке
као и Југославије; у Југословенској кинотеци је реализована и изложба уметничких слика „Великани српског глумишта”, а диглитално су рестаурирани филмови „Лето је криво
за све” (1961) Пурише Ђорђевића; „Сезона мира у Паризу” (1981) Предрага Голубовића, „Бал на води”. Национални комитет Међународног савета музеја (ICOM) прогласио је
Југословенску кинотеку за најбољи музеј у Србији у 2020. години, а признање је додељено на Међународни дан музеја – 18. маја 2021. године. Архив Југославије је поводом
обележавања 60 година од одржавања Прве конференције шефова држава или влада несврстаних земаља, Београд 1961, приредио изложбе архивских докумената, као и изложбу
докумената поводом обележавања 75 година дипломатских односа Србије и Мексика. Филмске новости наставиле су реализацију филмског серијала „Српске светиње на Косову
и Метохији“ у оквиру кога су снимљени документарни филмови: Пећка патријаршија I и II део, Ново брдо – Црквиште, Велика Хоча I и II део, Црква Богородице Љевишке, Црква
Светог Николе и Саборни храм Христа спаса у Приштини, Црква Светог Илије у Вучитрну, Црква Светог Младена у Драјковцима и црква Светог Теодора Тивана у Поповцу,
Светиње Призрена I и II део, Лапље село, Манастир Светих Архангела у Призрену, Гојбуља, црква Самодрежа и Бањска, Манастир Соколица. Током 2021. године премијерно је
приказна прва сезона серијала „Српске светиње на Косову и Метохији на Радио-телевизији Србије, а друга сезона филмског серијала биће приказана током марта 2022. године;
обављена су снимања у Источној Херцеговини документарног филмског серијала „Јаме“. У Музеју савремене уметности 21. октобра 2021 године приређена је ретроспективна
изложба Владимира Величковића (1935–2019): Фигура као израз егзистенције; Музеј савремене уметности у сарадњи са међународном иницијативом „ BITE of Art”. организовао
је конференцију под називом „Музеј савремене уметности у проширеном пољу/ The Musuem of Contemporary art in the extended field” која је одржана је 17. новембра 2021. године
у Београд. У Музеју примењене уметности, отворена је изложба Варијације и аутономија: ханга графике савремених јапанских сликара коју је приредила Јапанска амбасада у
Београду. У Музеју науке и технике приређена је изложба под називом „Мистерија Брашовановог павиљона из 1929. године”, посвећену Павиљону Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца на Светској изложби у Барселони 1929. године. Музеј жртава геноцида организовао је међународну научну конференцију под називом „Јасеновац: прошлост и
садашњост” у којој су учешће узели неки од најистакнутијих светских стручњака у области истраживања трагичних последица Независне Државе Хрватске. У Етнографском
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музеју у Београду одржано тридесето издање Међународног фестивала етнолошког филма, под слоганом „Трагови искона”; У оквиру обележавања 120 година постојања
Етнографског музеја у Београду, на Дан музеја, 20. септембра 2021. године отворена је изложба ,,С обрамицом низ пут”. У Народном музеју у Београду отворене су изложбе
„Зенитистима целога света. Из заоставштине Љубомира Мицића у Народном музеју у Београду” и „Како памтимо владаре? Представе Обреновића из Кабинета графике Народног
музеја у Београду”. Међу најважнијим пројектима које је реализовао Републички завод за заштиту споменика културе, истичу се архитектонски конзерваторско-рестаураторски
радови на Краљевој цркви и конзерваторско-рестаураторски радови у Богородичиној цркви манастира Студеница.
У оквиру подршке унапређењу просторних капацитета и обезбеђивања додатних простора за установе заштите културних добара, Министарство културе и информисања је у 2021.
години обезбедило средства Музеју Николе Тесле за израду техничке документације постојећег стања објекта Термоцентрале „Снага и светлост”, документацију која се односи
на анализу конструкције овог објекта и неопходна истраживања – геодетска, геотехничка и анализе грађевинских материјала у циљу сагледавања потенцијала и ограничења овог
споменика културе који ће се ревитализовати за потребе нове зграде Музеја Николе Тесле; Народној библиотеци Србије за израду свих пројеката - елаборатa за изградњу Депоа
за смештај библиотечке грађе; Библиотеци Матице српске за израду пројектне документације за изградњу новог магацинског простора; Народном музеју у Београду за израду
пројектно-техничке документације за санацију и адаптацију објекта Галерије фресака и техничку контролу пројектно техничке документације и за пројектне задатке по областима
за санацију спомен музеја Надежде и Растка Петровића у Београду, као и Музеју савремене уметности у Београду, који је у сарадњи са Удружењем архитеката Србије, расписао
јавни отворени једностепени архитектонски конкурс за идејно решење павиљона, са проширењем магацинских капацитета музеја. Прву награду на конкурсу за идејно решење
павиљона Музеја савремене уметности, са проширењем магацинских капацитета, добио је ауторски тим који је предводио Бранко Ста нојевић. Етнографски музеј је
израдио пројекат и започео радове на ревитализацији и конзервацији доњег каменог дела уличне фасаде, а завршени су радови на покривању крова соларним плочама у циљу
производње електричне енергије у оквиру унутрашње електро дистрибутивне мреже објекта Музеја за сопствену потрошњу. Предвиђена је уштеда електричне енергије преко
30%.
Министарство културе и информисања је проследило предлог номинације елемента „Друштвене праксе и знања у вези са припремом и употребом традиционалног пића од шљиве
– шљивовице” за упис на Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства Унеска, како би био уврштен у процедуру за номинацијски циклус 2021-2022.
године. Номинацијски досије припремио је Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју. Током 2021. године Национални регистар нематеријалног
културног наслеђа допуњен је са три уписана елемента нематеријалног културног наслеђа: „Ускршњи обичаји - освећивање паске / пошвецаня паски (русин.) / посвячення паски;
посвячення великоднього кошика (укр.)” „Мало коло” и „Тамбураши, тамбурашка пракса”. Завршени су радови на унутрашњем уређењу Родне куће Доситеја Обрадовића у Чакову
(Република Румунија) и израђена је нова стална поставка и на партерном уређењу дворишта куће.
У оквиру реализације пројекта „Дворци Србије – заштита културног наслеђа” одржан је састанак у Палати „Србија” са градоначелницима и председницима општина, који на
територији својих локалних самоуправа имају дворце, виле и летњиковце.Разговарало се о могућностима реконструкције, као и утврђивања намене предметних објеката. Истакуто
је да је пројекат покренут како би се сагледало стање двораца, вила и летњиковаца, који имају велики потенцијал и чијом обновом и утврђивањем намене би се створили услови
за даљи развој културних садржаја и туризма. Одржано је неколико online састанакa Радне групе са експертима из Републике Француске који су укључени у реализацију пројекта
„Дворци Србије – заштита културног наслеђа” који за циљ имају да пренесу богато искуство Француске у очувању овог вида културног наслеђа.
У оквиру послова дигитализације културног наслеђа, на Google Arts & Culture платформи у току 2021. године објавило 39 нових онлајн презентације културног наслеђа Републике
Србије. Од тога: 25 на страници Музеји Србије, четири на страници Министарство културе и информисања, Републике Србије, 10 на страници Археолошки локалитети Србије.
Министарство културе и информисања је у новембру 2021. године образовало Радну групу за израду Пројектног плана за израду Aрхеолошке мапе Србије и јединственог
информационог система за вођење обједињене археолошке теренске документације. Задатак радне групе је да изврши анализу досадашњих активности и прикупљених података
у вези са израдом мапе археолошких локалитета и обједињене теренске археолошке документације и изради Пројектни план за израду Археолошке мапе Србије и јединствeног
информационог система за вођење обједињене археолошке теренске документације.
Током реализације пројекта Евиденције несталих предмета културног наслеђа обављене су консултације и прикупљене су информације од свих релевантних државних органа.
Реализација пројекта је у завршној фази. Овим ће се реализовати прва фаза пројекта којом ће се систем оспособити за рад и обучити релевантни државни службеници за његово
коришћење.
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На основу Споразума о сарадњи између Министарства културе и информисања, Народне библиотеке Србије, Народног музеја у Београду и Српске академије наука и уметности
успешно је реализована прва фаза дигитализације Мирослављевог јеванђеља. Снимање је обављено у посебно припремљеној просторијама Народног музеја. Мирослављево
јеванђеље је дигитализовано у пет варијанти, а свака страна и свака илуминација са једним или два светлосна тела, што је омогућило да се види сваки детаљ, као и цела књига.
Као крајњи резултат, кроз процес дигитализације направљено је око 2.000 снимака највишег квалитета који обухватају 400 илуминација.
Укупна одобрена средства кредитног зајма за Модернизацију инфраструктуре у култури су 20.000.000,00 евра и то за иницијално номиноване подпројекте: Народно позориште у
Београду (Обнова источне фасаде), Музеј Југославије (Санација фасаде), Народно позориште у Нишу „Мала сцена” (Обнова зграде и изградња „Мале сцене”), Дигитализација 10
културних центара (унапређење биоскопског ентеријера и опремање биоскопском опремом), Мултифункционални културни центар Пирот (Реконструкција и доградња зграде),
Павиљон Цвијете Зузорић (Реконструкција постојеће зграде која обухвата и фасаду, и ентеријер) и Музеј Николе Тесле (Реконструкција и пренамена Термоелектране „Снага и
светлост” у Музеј Николе Тесле). Министарство културе и информисања је у новембру 2021. године упутило Министарству финансија захтев за повлачење прве транше кредита
кредитног зајма Модернизација инфраструктуре у култури. Захтев је одобрен и средства прве транше у износу од 5.000.000,00 евра за реализацију планом утврђених
подпројеката су расположива од 10.децембра 2021. године. Повучена средства се односе на прва три одобрена пројекта: (за које су у децембру 2021 године и расписане „Јавне
набавке”): Народно позориште у Београду (обнова источне фасаде), Музеј Југославије (Санација фасаде) и Мултифункционални културни центар Пирот (реконструкција и
доградња зграде).
Дани европске баштине у Србији обележени су темом „Културно наслеђе за све” (Наслеђе: All Inclusive), која је уједно и заједничка тема на европском нивоу. Централна прослава
Дана европске баштине у Србији одржана је у Пријепољу 2. и 3. октобра. Домаћин и организатор централне манифестације био је Дом културе у Пријепољу, под покровитељством
Министарства културе и информисања. Дани европске баштине организовани су и у Београду, Чачку, Лесковцу, Новом Саду, Пироту.
За суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2021. години опредељена су средства у износу од 325 милиона динара. На десет
расписаних конкурса, средствима у износу од 310 милиона динара подржана је реализација 548 пројеката, од чега 51 пројекат на конкурсу за штампане медије и новинске агенције,
59 пројеката на конкурсу за радио, 81 пројекат на конкурсу за интернет, 82 пројекта на конкурсу за телевизије, 72 пројекта на конкурсу за информисање на језицима националних
мањина, 28 пројекта на конкурсу за информисање особа са инвалидитетом, 19 пројеката на конкурсу за електронске медије са седиштем на територији АП Косово и Метохија, 44
пројекта на конкурсу за информисање српског народа у земљама региона, 28 пројеката на конкурсу за унапређивање професионалних и етичких стандарда у области jавног
информисања и 84 пројекта на конкурсу за производњу медијских садржаја којима се афирмишу теме из области културе. Подржани пројекти су се бавили разноврсним темама,
у складу са дефинисаним јавним интересом у области јавног информисања и секторским стратегијама Републике Србије (очувањем српског националног и културног идентитета;
неговањем културе различитости, дијалога и толеранције; превенцијом говора мржње; унапређењем медијске писмености; падом наталитета; афирмативним садржајима за децу
и младе; науком и образовањем; превенцијом насиља над женама, децом, старима, оболелима, особама са инвалидитетом и другим друштвено осетљивим групама; унапређењем
положаjа и равноправности економски и социјално угрожених друштвених група; подизањем свести о значају заштите животне средине; родном равноправношћу; борбом против
корупције; борбом против трговине људима; превенцијом тероризма; спречавањем злоупотребе психоактивних супстанци; спречавањем злоупотребе оружја; грађанским
активизмом; очувањем здравља људи и другим темама). Путем појединачних давања, средствима у износу од 15 милиона динара, подржана је реализација 28 пројеката. Урађени
су и објављени, на сајту Министарства културе и информисања, извештаји о девет реализованих конкурса у области јавног информисања у 2020. години.
У 2021. години настављено је делимично финансирање рада Јавног медијског сервиса „Радио-телевизија Војводине” из буџета Републике Србије за обављање основне делатности.
Такође, средствима у износу од 130 милиона динара, подржана је дигитализација програмских архива оба јавна медијска сервиса. Обезбеђена су средства за обављање делатности
и пружена друга стручна подршка Установи за новинско-издавачку делатност „Панорама”.
Уредно се воде и ажурирају: Евиденција представника иностраних медија и Евиденција дописништава иностраних медија. Број уписаних дописника иностраних медија је 227. У
оквиру послова вођења Евиденција представника иностраних медија урађене су све потребне формалности за упис 34 представника и за продужење легитимација за 193 дописника
иностраних медија. У Евиденцију дописништава иностраних медија уписано је 20 дописништава, за које је урађена сва потребна документација.
Радна група за израду радне верзије Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима, коју је формирало Министарство културе и информисања,
изрaдила је радну верзију Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима која обухвата два дела –део око кога су се сложили сви чланови Радне
групе и око кога је постигнут консензус, и други део који се налази у завршној фази усаглашавања ставова око појединих решења око којих није постигнут консензус. Имајући у
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виду да је у међувремену дошло до расписивања парламентарних избора и да је самим тим престао мандат Влади, наставак овог законодавног процеса ће бити настављен након
парламентарних избора и формирања нове Владе.
Радна група за безбедност и заштиту новинара редовно одржава састанке и предлаже и предузима мере ради ефикасне заштите новинара. Од јануара до краја новембра 2021.
године у јавним тужилаштвима формиран је 71 предмет, од којих је у 22 случаја утврђено да нема елемената кривичног дела. Једна од активности, коју је подржала Влада, тиче
се и почетак рада „СОС телефона” који ће нон-стоп бити доступан свим новинаркама и новинарима да пријаве угрожавање безбедности и преко кога ће моћи да добију
информације о контактима у полицији и тужилаштву надлежним за регион у којем раде или у ком се догодила претња или насилни акт. Ако је реч о делима која се гоне по
приватним тужбама, новинари ће добити информације о томе како се пише тужба или ће бити упућени на правну подршку удружења новинара. Подржана је иницијатива за измене
и допуне Кривичног законика које се односе на унапређење кривично правне заштите новинара и заштите слободе јавног изражавања као и измене и допуне Закона о јавном реду
и миру, а које се односе на дефинисање прекршаја учињених против лица која обављају новинарски посао и на санкционисање непожељног понашања на друштвеним мрежама.
Такође је у врло кратком року реализована акција солидарности за прикупљање неопходних средстава (2,5 милиона динара) за обнову спаљене куће новинару Милану Јовановићу.
Констатовано је да су брзе и конкретне акције МУП и тужилаштва као и стална комуникација коју имају са представницима медијских и новинарских удружења од изузетног
значаја у подизању ефикасности заштите и безбедности новинара. Постигнута је сагласност да у наредном периоду већу пажњу треба посветити обуци како за новинаре, тако и
за припаднике полиције у поступању према новинарима који извештавају са ванредних догађаја.
У оквиру процеса eвропских интеграција у области информисања и медија, представници Сектора за информисање и медије редовно су ажурирали прилоге за израду Нацрта
преговарачке позиције за ПГ 3 и ПГ10 који су достављени Европској комисији на консултације. Носиоцима преговарачких група за поглавља, Министарству трговине, туризма и
телекомуникација за ПГ 3, ПГ 8 и ПГ10, као и Министарству правде за ПГ23 достављени су сви прилози за Годишњи извештај о напретку за 2020. годину. Такође, Министарство
је припремало прилоге за редовни извештај о спровођењу активности из ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 у чијој ревизији је учествовало у области основна права и
слобода изражавања. Представници Сектора такође су редовно учествовали на састанцима организованим са Европском комисијом попут Контакт комитета за Директиву АВМС,
припремних састанака и пододбора који су због последица ширења болести COVID-19 одржани у „онлајн” формату.
У оквиру међународне сарадње представници Сектора за информисање и медије учествовали су на бројним мултилатералним састанцима и заседањима радних тела различитих
међународних организација попут Уједињених нација, ОЕБС-а, УНЕСКО-a, Савета Европе. Представник Сектора редовно је учествовао на састанцима Управљачког комитета за
медије и информационо друштво Савета Европе, а такође и на састанцима Бироа Комитета ЦДМСИ у оквиру ког је организована министарска конференција Вештачка
интелигенција – интелигентна политика, Изазови и шансе за медије и демократију у Никозији 10-11. Јуна 2021. Године. Потпредседница Владе и министарка културе и
информисања Маја Гојковић је на поменутој конференцији пружила подршку Србије усвајању коначне декларације и четири резолуције које се односе на безбедност новинара,
дигиталну технологију, санирање последица изазваних вирусом COVID-19 и слободу изражавања. У коорганизацији са Унеском, уз подршку Европске комисије и Краљевине
Шведске лансиран је курикулум медијске и информационе писмености за наставнике и ученике Унеска Медијски и информационо писмени грађани: Размишљајте критички,
кликните мудро! У склопу 41. Генералне конференције Унеска, лансиране су Глобалне препорукe за смернице за израду приручника за медијску и информациону писменост, у
сарадњи са Европском комисијом. Узето je учешће и на Заседању Унескове Комисије за информисање и комуникације у Паризу.
У оквиру билатералне међународне сарадње потписани су Програм сарадње у областима културе, образовања и науке за период 2021-2024. године и Програм размене између
Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области културе и уметности који обухватају и област информисања и медија. Такође рађено је на јачању сарадње
у области информисања и медија са САД-ом, Немачком, Мађарском, Румунијом, Бугарском.
На плану програмирања и спровођења програма и пројеката, Министарство је у консултацији са Европском делегацијом и Министарством за европске интеграције ажурирало
пројектни предлог за ИПА III Подршка јачању слободе изражавања и медија који треба да пружи техничку подршку у примени Акционог плана за спровођење Стратегије развоја
система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025. године. У сарадњи са деском Креативна Европа организован је инфо дан поводом представљања конкурса
за медијска партнерства у оквиру програма Креативна Европа.
У оквиру спровођења програма и пројеката, узето је активно учешће у свим активностима планирања и спровођења активности у складу са Меморандумом о сарадњи између
УСАИД пројекта Нова писменост и Министарства културе и информисања: у сарадњи са Националном академијом за јавну управу (НАЈУ), Министарство је израдило приручник
за медијску писменост за јавну управу и промовисана је обука у овом домену уз подршку овог пројекта; Министарство је припремило приручник за родитеље који је представило
на међународној конференцији Дигитални имунитет за 21. век – Нови концепти медијске писмености у Београду, и започело је и израду приручника за медијску писменост за
бизнисе.
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Приручник за медијску писменост намењен васпитачима, наставницима и стручним сарадницима, израђен у оквиру ЕУ пројекта „Подршка медијским реформама”, који је
финансирала Делегација Европске Уније, дистрибуиран је школској управи Београд и уз подршку ОЕБС-а преведен на албански и мађарски језик. Почев од јуна 2021. године,
Министарство је организовало и спровело девет радионица на тему медијске и информационе писмености, које су намењене наставницима и ђацима. Организованe су и одржане
две међународне радионице за медијска и новинарска удружења и све актере у области информисања и медија на тему Етика и вредности у дигиталном добу.
Сарадња у области културе у 2021. години одвијала се, с обзиром на пандемију САРС-КОВ2, у смањеном обиму када је реч о мобилности дела и уметника, али у повећаном обиму
када је реч о дигиталним програмима, конференцијама и културној размени у виртуелном простору. Сарадња са Унеском - на 41. Генералној конференцији Унеска у Паризу, у
оквиру Комисије за културу учествовао је представник Министарства културе и информисања. Припремљен је номинациони досије за Културни предео Бача и планирано је да
почетком 2022. године буде достављен Центру за светско наслеђе, у циљу уписа овог добра на Унескову Листу светског културног и природног наслеђа. Овим уписом Република
Србија ће по први пут имати културни предео на овој Листи. Предата је номинација Друштвене праксе и знања у вези са припремом и употребом традиционалног пића од шљиве
– шљивовице за упис на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства, у номинацијском циклусу 2021 – 2022. У оквиру Програма
партиципације 2020-2021 подржанa су два пројекта министарства: Capacity building for fighting illicit import, export and transfer of ownership of cultural property on local level и
Making a map of archaeological sites. Република Србија је на 8. Конференцији чланица Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза 4. јула 2021. године,
постала члан Унесковог Међувладиног комитета за заштиту и унапређење разноликости културних израза, као представник друге електоралне групе. Током 2021. године Унеско
је почео са спровођењем пилот пројекта Culture 2030 Indicators о праћењу културних индикатора у вези са Циљевима одрживог развоја Агенде 2030. Министарство културе и
информисања, Завод за проучавање културног развитка и Град Лесковац учествоваће у спровођењу пројекта на територији Србије. Учешће у спровођењу пилот пројекта Peer-2peer action - Interregional and crosscutting action aiming to strengthen the fight against illicit trafficking of cultural property, у оквиру нове ЕУ/Унеско иницијативе у вези са Конвенцијом
о мерама за забрану и спречавање недозвољеног увоза, извоза и преноса својине културних добара (Конвенција 1970).
Савет Европе - Представници министарства учествовали су раду Надзорног одбора за културу, наслеђе и предео (CDCPP), као и на 10. Саветодавном одбору Проширеног
парцијалног споразума о културним рутама (ЕПА). У оквиру обележавања 70. годишњице Европске конвенције о људским правима усвојен је Манифест о слободи изражавања у
уметности и култури у дигиталном добу и концепт дигиталне изложбе Савета Европе која промовише слободу уметничког изражавања: Слободни да стварамо – стварај да би био
слободан (Free to create – Create to be Free). Србија учествује на овој изложби са два уметничка рада „Кнез Михаилова 53, Кнез Михаилова 53” Мариеле Цветић и „Слобода у
транзицији”, Александра Црногорна.
У оквиру сарадње са ЕУ, током 2021. године подржане су активности у оквиру реализације пројекта Нови Сад-Европска престоница културе и припреме за годину титуле (2022).
Влада Републике Србије потписала је са Европском унијом Споразум о учешћу Републике Србије у програму Креативна Европа (2021-2027). У име Владе Републике Србије
Споразум је потписала Маја Гојковић, потпредседница Владе и министар културе и информисања, а у име Европске уније Марија Габријел, комесарка за иновације, истраживање,
културу, образовање и младе. Закон о потврђивању Споразума усвојен је на седници Народне скупштине 23. децембра 2021. године. Настављено је активно учешће у радним
групама Стратегије ЕУ за Јадранско-јонски регион и Стратегије за Дунавски регион, у области културе.
У оквиру сарадње у мрежама и иницијативама, током марта 2021. године, традиционално је обележен Месец Франкофоније, а републичке установе културе припремиле су
различите програме на француском језику.
Министарство културе и информисања Р. Србије је учествовало на Седмој министарској конференцији Савета министара културе Југоисточне Европе – „Подстицај култури у
контексту одрживог развоја” (CoMoCoSEE), која је одржана 25. маја 2021. године у Атини, Република Грчка. Том приликом усвојена је и Декларација Савета министара културе
Југоисточне Европе (CoMoCoSEE). На конференцији је детаљније разматрана тема: Дигитална и еколошка културна политика у светлу пандемије, и државама чланицама су
детаљније представљене операционе смернице Фонда. Влада Р. Србије је на седници одржаној 7. октобра 2021. године донела Закључак о утврђивању Основе за вођење преговора
и закључивање Споразума о оснивању CoMoCoSEE - Фонда за културну сарадњу између држава члана Савета министара културе Југоисточне Европе и усвајање статута Фонда
за културну сарадњу Савета министара културе Југоисточне Европе - унапређење културе за одрживи развој. Настављено је активно учешће у Радној групи за културу
Организације за црноморску економску сарадњу (БСЕК).
Реализован је наступ Републике Србије на 17. Међународној изложби архитектуре Бијенала у Венецији, од маја до краја новембра 2021. године, у организацији Музеја примењене
уметности у сарадњи са Удружењем архитеката Србије. Потпредседница Владе и министар културе и информисања, Маја Гојковић је 21. маја 2021. године свечано отворила
Павиљон Србије са поставком „Осми километар”, ауторског тима „Модерни у Београду”. Том приликом потпредседница Владе и министар културе и информисања, Маја Гојковић
имала је и званичан сусрет са министром културе Италије, Дариом Франческинијем, на коме су разматране тема као што је сарадња у области филма и очувања културног наслеђа.
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Средином јуна 2021. године, у оквиру званичне посете потпредседнице Владе Републике Србије и министрa културе и информисања Маја Гојковић Републици Француској,
одржан је састанак са министарком културе Републике Француске Розелин Башло Наркан. Током разговора истакнуто је неколико тема као што су сарадња у области конзервације
и рестаурације културних добара, посебно пројекат „Дворци Србије”, међумузејска сарадња, сарадња у области филма, као и разговор о Европској престоници културе Нови Сад
2022. Крајем јуна, организована је званична посета Арапској Републици Египат, поводом отварања Међународног сајма књига у Каиру, а потпредседница Владе Републике Србије
и министар културе и информисања Маје Гојковић имала је састанак са министром туризма и антиквитета АР Египат, Каледом Ел Ананијем. Током овог периода, активирано је
председавање Републике Србије Форумом словенских култура, и у то име, организовано је више састанака у Београду и Љубљани. У периоду 22-24. септембра 2021. године
одржани су „Дани духовне културе Русије у Србији”, „Руско-српски културни форум” и представљање „Путујућег музеја” (представљање руских музеја), као и Радне групе за
културу и туризам коју су својим обраћањима званично отворили потпредседница Владе и министар културе и информисања Маја Гојковић и заменица министра културе Руске
Федерације Олга Сергејевна Јарилова. На Златибору je 6. и 7. октобра 2021. одржанo XIX заседање Међувладиног комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
између Републике Србије и Руске Федерације коме су присуствовали и в.д. помоћника за међународну сарадњу Станко Благојевић и в.д. помоћника за културно наслеђе Данијела
Ванушић. Министарство културе и информисања Републике Србије, у сарадњи са Министарством културе и туризма Народне Републике Кине, уз подршку Академије уметности
Нови Сад Универзитета у Новом Саду, организовало је 25. и 26. новембра 2021. године, трећи форум - Сарадња у области уметности Кине и земаља Централне и Источне Европе
са темом „The Future we already live“ („Будућност коју већ живимо“). Форум, који је одржан у виртуелном формату, отворили су потпредседница Владе Републике Србије и
министарка културе и информисања Маја Гојковић и министар културе и туризма Народне Републике Кине Ху Хепинг. У оквиру стручних панела, еминентни стручњаци су
разменили искуства из области визуелних уметности, филма, анимације и видео игара, у циљу додатног унапређења сарадње у оквиру механизма Кина-ЦИЕЗ. Крајем новембра,
организована је радна посета Будимпешти, у оквиру које се потпредседница Владе Републике Србије и министарка културе и информисања Маја Гојковић срела са Миклошем
Кашлером, министром за људске ресурсе у Влади Мађарске. Током посете потписан је Меморандум о сарадњи у области филма.
Културни центар Србије у Паризу је од средине маја до краја 2021. године реализовао више програма установа културе, с обзиром да је почетком године био затворен за посетиоце.
Током 2021. године потписани су следећи билатерални уговори у области културе: Меморандум о разумевању између Министарства културе и информисања Републике Србије
и Међународне организације туркијске културе (TURKSOY), Програм сарадње између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе и
туризма Народне Републике Кине о сарадњи у области културе за период од 2021-2024. Године; Програм размене између влада Републике Србије и Републике Индије о сарадњи
у области културе и уметности; Меморандум о разумевању између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства за људске капацитете Мађарске о
сарадњи у области филма; Програм сарадње између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко у области културе, високог образовања, научног истраживања,
образовања, информисања и медија, омладине и спорта, за период 2021-2024. године, као и Принципи сарадње и унапређење координације између Министарства културе и
информисања и Министарства спољних послова у области јавне и културне дипломатије. У оквиру осам (8) реализованих конкурса Сектора за међународне односе и европске
интеграције у области културе током 2021. године, подржано је укупно 217 пројекта из различитих области културе и уметности.
Интерна ревизија је стална, систематска активност која се спроводи у Министарству културе и информисања, са циљем пружања уверавања да се текући процес рада одвија на
начин којим ће се обезбедити поштовање закона, прописа, правила и процедура, економично, ефикасно и наменско коришћење средстава и спречити или минимизирати негативне
последице по интегритет пословних средстава. Задатак интерне ревизије је да провери да ли су све потребне процедуре формулисане, редовно ажуриране, доступне и на прави
начин схваћене од стране запослених. У складу са Годишњим планом интерне ревизије установа културе Група интерне ревизије је у 2021. години обавила ревизије у: Музеју из
Приштине, са седиштем у Београду; Музеју наивне и маргиналне уметности-Салон Музеја у Београду; Народном позоришту у Београду; Музеју наивне и маргиналне уметности
у Јагодини; Музеју савремене уметности у Београду. У 2021. години дате су 83 препоруке у наведеним установама културе.
Изменама и допунама Закона о култури створени су услови за успостављање инспекције у култури са циљем свеобухватног регулисања пуне примене прописа из области културе.
Група за инспекцијске послове почела је са радом почетком 2021. године. Израђена су следећа документа: План рада Групе, Контролне листе (укупно девет) за субјекте обухваћене
надзором на које је Координациона комисија дала позитивно мишљење и то: Контролна листа за матичне библиотеке – Библиотека Матице српске; Контролна листа за јавне
библиотеке; Контролна листа за матичне библиотеке; Контролна листа за матичне библиотеке – Народна библиотеке Србије; Контролна листа за библиотеке – Закон о старој и
реткој библиотечкој грађи; Контролна листа за Јединицу локалне самоуправе, оснивача установе културе; Контролна листа за репрезентативна удружења; Контролна листа за
установе културе и друге субјекте у култури који обављају делатност по Закону о култури и Контролна листа за задужбине и фондације – непрофитни сектор; добијени су
квалификовани електронски сертификати за приступ информационом систему електронске Управе „е-Инспектор” за рад инспектора на терену; конфигурисан иницијални сет
информација инспекције у култури за информациони систем Канцеларије за информационе технологије и електронску управу „е-Инспектор”; предате две Контролне листе за
улазак у систем (Контролна листа за репрезентативна удружења и Контролна листа за задужбине и фондације – непрофитни сектор); отворена страница инспекције у области
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културе на сајту Координационе комисије за инспекцијски надзор: http://kultura.inspektor.gov.rs/inspections/50; обрађено преко 30 предмета – представки грађана/Удружења. На
састанцима са представницима Сталне конференције градова и општина покренута је иницијатива да се оствари сарадња на реализацији послова превентивног деловања
инспекције у култури, организују предавања у јединицама локалне самоуправе на тему примене прописа у области културе као и да се одштампа сет приручника на исту тему.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
Бр.

Назив акта

I
закона о
1. Предлог
1
инспекцијском надзору у
култури „ЈР“

закона о позоришту
2. Предлог
2
„ЈР“

3. Предлог закона о садржини и
начину вођења евиденције у
архивима „ЈР“

3
закона о
4. Предлог
4

аудиовизуелним
делатностима „ЈР“

Опис

Статус

II
Овим законом ће се утврдити
послови инспекцијског
надзора у култури који имају
за циљ да се превентивним
деловањем или налагањем
мера обезбеди пословање и
поступање субјеката у култури
у складу са законом, као и да
се спрече или отклоне штетне
последице у случају када
надзирани субјекти не
поступају у складу са законом.
Законом ће се утврдити општи
интерес у области позоришне
делатности, начин
остваривања општег интереса,
као и друга питања од значаја
за обављање позоришне
делатности.
Законом ће се уредити
садржина и начин вођења
евиденције у архивима.

III
/

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
/

/

Законом ће се утврдити општи
интерес у области
аудиовизуелне делатности,
начин остваривања општег
интереса као и друга питања
од значаја за обављање
аудиовизуелне делатности.

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа
JК или
ЈР

V
/

VI
Да

VII
/

VIII
Предлога закона није
утврђен јер је потребно
да се претходно
детаљније анализира
потреба за доношењем
посебног закона којим
би се уређивала ова
материја

/

/

Да

/

Предлог закона није
утврђен из ралога
потребе за детаљном
анализом стања у овој
области културе.

/

/

/

Да

/

/

/

/

Да

/

Предлог закона није
утврђен због потреба
усклађивања са кровним
законом – Законом о
културном наслеђу
Формирана је радна
група која је израдила
текст Закона, спроведена
је јавна расправа, након
чега је обустављена даља
процедура на изради
Закона услед потребе за

Образложење
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закона о изменама и
5. Предлог
5
допунама Закона о јавном
информисању и медијима
„ЈР”

Измене и допуне Закона о
јавном информисању и
медијима урађене у складу са
стратешким опредељењима.

/

/

/

Да

/

закона о регистрима
6. Предлог
6
архивске грађе „ЈР“

Овим законом уредиће се
начин вођења и садржај
архивског информационог
система.

/

/

/

Да

/

о музејској делатности
7. Закон
7

Овим законом уређују се
услови и начин обављања
музејске делатности, њена
структура и организација,
уређење и делокруг рада
музеја, начин заштите,
коришћења и обраде музејске
грађе и вођење музејске
документације и друга питања
од значаја за обављање
музејске делатности.
Одлука садржи назив
културног добра, основне
податаке о књигама (редни
број, наслов, место и време
настанка, место чувања и
ознака под којом се чува),
податак о томе да ли је у
питању део или потпун
примерак; податак о
материјалу (папир,
пергамент); број листова и
величина; писмо или језичка
редакција; податак о

Народна
скупштина
усвојила

35/21
8. април

/

Да

ЈР

детаљнијим
усаглашавањем
одређених одредаба
Закона са међународном
регулативом и
упоредном праксом.
С обзиром да је у вези
текста Нацрта закона био
потребан консензус свих
чланова Радне групе која
је на њему радила, до
краја 2021. године, није
постигнута сагласност у
вези са свим
предложеним одредбама
Нацрта закона.
Предлог закона није
утврђен због потреба
усклађивања са кровним
законом – Законом о
културном наслеђу.
/

Народна
скупштина
усвојила

35/21
8. април

/

Да

/

/

о проглашењу старе и
8. Одлука
8
ретке библиотечке грађе за
културно добро од изузетног
значаја
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о изменама и допунама
9. Закон
9
Закона о култури

заставицама, иницијалима,
рукописним записима или
рукописним додацима за
штампање књиге; затим,
податак о повезу, примењеној
заштити и микрофилмској
сигнатури (уколико је књига
микрофилмована)
/

Народна
скупштина
усвојила

47/21
10. мај

/

Не

ЈР

о изменама и допунама
10. Закон
1
Закона
о оснивању Музеја
0
жртава геноцида

/

Народна
скупштина
усвојила

49/21
14. мај

/

Не

/

о изменама Закона о
11. Закон
1
култури
1

/

Народна
скупштина
усвојила

78/21
3. август

/

Не

/

Закон о измени Закона о
12. 1
библиотечко-информационој
2
делатности

/

Народна
скупштина
усвојила

78/21
3. август

/

Не

/

Закон о употреби српског
13. 1
језика
у јавном животу и
3
заштити и очувању
ћириличког писма

/

Народна
скупштина
усвојила

89/21
15.
септембар

/

Не

/

Народна
скупштина
усвојила

94/21
27.
септембар

/

Не

ЈР

о очувању културног и
14. Закон
1
историјског
наслеђа Светог
4
манастира Хиландар

Овим законом уређује се
начин пружања подршке и
помоћи Републике Србије
очувању културног и
историјског наслеђа Светог
манастира Хиландар.

Овај закон није био
предвиђено Планом рада
Владе за 2021. годину,
јер је потреба за његовим
доношењем утврђена
након израде Плана рада
Владе за 2021. годину
Иницијатива за израду
закона покретнута је
након усвајања Плана
Владе за 2021. годину
Овај закон није био
предвиђен Планом рада
Владе за 2021. годину,
јер је потреба за његовим
доношењем утврђена
након израде Плана рада
Владе за 2021. годину
Измене су вршене због
потреба усклађивања са
одредбама Закона о
култури.
Овај закон није био
предвиђено Планом рада
Владе за 2021. годину,
јер је потреба за његовим
доношењем утврђена
накион израде Плана
рада Владе за 2021.
годину
Иницијатива за израду
закона покретнута је
након усвајања Плана
Владе за 2021. годину
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Закон о измени Закона о
15. 1
музејској
делатности
5

о измени и допуни
16. Закон
1
Закона
о електронским
6
медијима
Закон о измени и допунама
17. 1
Закона
о јавним медијским
7
сервисима

о културном наслеђу
18. Закон
1

8
Oдлукa о разрешењу чланова
19. 2
Националног
савета за
0
културу

о избору чланова
20. Oдлукa
2
Националног
савета за
1
културу

Овим законом врши се измена
члана 49. став 3. Закона о
музејској делатности
(„Службени гласник РС”, број
35/21)
/

Народна
скупштина
усвојила

96/21
8. октобар

/

Не

/

Измене су вршене због
потреба усклађивања са
одредбама Закона о
култури

Народна
скупштина
усвојила

129/21
28.
децембар

/

Не

ЈР

Допуном важеће регулативе
утврдићe сe рок у коме се
обављање основне делатности
јавних медијских сервиса
делимично финансира из
Буџета Републике Србије.
Овим законом уређује се
систем заштите и очувања
културног наслеђа.

Народна
скупштина
усвојила

129/21
28.
децембар

/

Да

ЈР

Иницијатива за израду
закона покретнута је
након усвајања Плана
Владе за 2021. годину
/

Народна
скупштина
усвојила
Народна
скупштина
усвојила

129/21
28.
децембар
112/21
26.
новембар

/

Да

ЈР

/

/

Не

/

Народна
скупштина
усвојила

112/21
26.
новембар

/

Не

/

Изменама и допунама
Закона о култури,
смањен је број чланова
Националног савета за
културу и промењена
процедура њиховог
предлагања
Чланови Националног
савета за културу су
изабрани у складу са
Законом о изменама и
допунама Закона о
култури који је усвојен у
мају месецу 2021. године

Разрешени су чланови
националног савета за
културу, из реда истакнутих
уметника и стручњака у
култури, изабрани на предлог
Владе
Изабрани су чланови
Националног савета за
културу

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1
1.

Назив акта

I
Уредба о управљању
документима, начину

Правни основ

II
Члан 15. став 1.
Закона о архивској

Опис

III
Уредбом ће се утврдити
ближи услови о начину

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
/

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

V
/

VI
Да

Образложење

VII
Радна група није
образована будућу да

1301

.
2.

3.
3.

евидентирања, класификовања,
архивирања, чувања, одабирања
архивске грађе и документарног
материјала државних органа и
организација, органа аутономне
покрајине и јединица локалне
самоуправе, установа, јавних
предузећа, ималаца јавних
овлашћења, правних лица која се
у потпуности или делимично
финансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине и
јединице локалне самоуправе и
ближим условима и начину
заштите и чувања њихове
архивске грађе и документарног
материјала, и листи категорија
документарног материјала са
роковима чувања

грађи и архивској
делатности
(„Службени гласник
РС”, број 24/20) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

заштите и чувања архивске
грађе и документарног
материјала, и листа
категорија документарног
материјала са роковима
чувања насталих у раду
државних органа и
организација, органа
аутономне покрајине и
јединица локалне
самоуправе, установа, јавних
предузећа, ималаца јавних
овлашћења, правних лица
која се у потпуности или
делимично финансирају из
буџета Републике Србије,
аутономне покрајине и
јединице локалне самоуправе

Уредба о подстицајима
инвеститору да у Републици
Србији производи аудиовизуелно
дело

Члан 123. Устава
Републике Србије,
члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2021.
годину („Службени
гласник РС”, број
149/20) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Уредбом се уређују услови и
начин доделе подстицајних
средстава инвеститору који у
Републици Србији производи
аудиовизуелно дело, а у
циљу подстицања
стваралаштва у области
аудиовизуелне производње,
подстицања културних и
привредних активности и
повећања запослености у
вези са аудиовизуелном
производњом у Републици
Србији, као и промоције
потенцијала Републике
Србије у овој делатности,
односно њених
инфраструктурних,
производних и услужних
делатности

Уредба о јединственим техничкотехнолошким захтевима и
процедурама за чување и заштиту

Члан 11. став 3.
Закона о архивској
грађи и архивској

Овом уредбом уређују се
јединствени техничкотехнолошки захтеви и

3/21
15. јануар

/

Не

107/21
12. новембар

/

Да

није било могуће
обезбедити
заступљеност свих
субјеката на које се
уредба односи, због
њиховог превеликог
броја, а чија
заступљеност у таду
радне групе је била
нужна будући да је реч
о ствараоцима и
имаоцима архивске
грађе који морају да
дефинишу врсте
документарног
материјала који стварају
а које морају бити
утврђене у листе
документарног
материјала и рокове
чувања.
Потреба за доношењем
Уредбе о подстицајима
инвеститору да у
Републици Србији
произведе
аудиовизуелно дело,
наступила је након
усвајања Плана рада за
2021. годину

/
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архивске грађе и документарног
материјала у електронском
облику

4.

5.
5.

Уредба о подстицајима
инвеститору да у Републици
Србији производи аудиовизуелно
дело

Одлука о припајању Централног
института за конзервацију
Народном музеју у Београду

делатности
(„Службени гласник
РС”, број 24/20) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 123. Устава
Републике Србије,
члан 8. Закона о
буџету Републике
Србије за 2022.
годину („Службени
гласник РС”, број
110/21) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

процедуре које треба да
испуне ствараоци и имаоци
архивске грађе и
документарног материјала
при чувању и заштити
архивске грађе и
документарног материјала у
електронском облику.

Уредбом се уређују услови и
начин доделе подстицајних
средстава инвеститору који у
Републици Србији производи
аудиовизуелно дело, а у
циљу подстицања
стваралаштва у области
аудиовизуелне производње,
подстицања културних и
привредних активности и
повећања запослености у
вези са аудиовизуелном
производњом у Републици
Србији, као и промоције
потенцијала Републике
Србије у овој делатности,
односно њених
инфраструктурних,
производних и услужних
делатности

132/21
30. децембар

/

Не

Потреба за доношењем
Уредбе о подстицајима
инвеститору да у
Републици Србији
произведе
аудиовизуелно дело,
наступила је након
усвајања Плана рада за
2021. годину

Члан 4. Закона о
јавним службама
(„Службени гласник
РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон,
81/05 – исправка др.
закона, 83/05 –
исправка др. закона и
83/14 – др. закон),
члан 23. став 1. и чл.
26. и 27. Закона о
култури („Службени

Овом одлуком врши се
статусна промена –
припајање Централног
института за конзервацију са
седиштем у Београду,
Теразије 26, Народном музеју
у Београду, са седиштем у
Београду, Трг Републике 1а

3/21
15. јануар

/

Не

Иницијатива је
покретнута након
усвајања Плана Владе
за 2021. годину
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6.

7.
7.

Одлука о промени назива Архива
Србије

Одлука о образовању Комисије за
доделу подстицаја

гласник РС”, бр.
72/09, 13/16, 30/16 –
исправка и 6/20) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 67. став 2.
Закона о архивској
грађи и архивској
делатности
(„Службени гласник
РС”, број 24/20) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон) и члан 9. став
1. Уредбе о
подстицајима
инвеститору да у
Републици Србији
производи
аудиовизуелно дело
(„Службени гласник
РС”, број 3/21)

Овом Oдлуком врши се
промена назива Архива
Србије у Државни архив
Србије

5/21
22. јануар

/

Да

/

Образована је Комисија за
доделу подстицаја у складу
са Уредбом о подстицајима
инвеститору да у Републици
Србији производи
аудиовизуелно дело

6/21
29. јануар

/

Не

Одлука је донета у 2021.
години након усвајања
Уредбе о подстицајима
инвеститору да у
Републици Србији
производи
аудиовизуелно дело те
није било могуће
предвидети њено
доношење Планом рада
за 2021. годину
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8.1
8.

8.2
9.

8.3
10.

Одлука о утврђивању у
централне зоне Новог Београда за
просторно културно-историјску
целину (блокови 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 29 и 30)

Одлука о образовању
Међуресорне радне групе за
праћење и реализацију пројекта
„Обнова и пренамена зграде
бивше Ложионице Старе
железничке станице у Београду”

Одлука о образовању
Међуресорне радне групе за
праћење реализације пројекта
„Пресељење Музеја Николе
Тесле у објекат Термоелектране –
Снага и светлост”

11.

Одлука о образовању Радне групе
за праћење реализације пројекта
„Национална концертна дворана
у Београду” (Радни назив)

12.

Одлука о преузимању оснивачких
права над Музејом наивне и
маргиналне уметности са

8.4

8.5

Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.
71/94, 52/11 - др.
закон и 99/11 - др.
закон) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 4. Закона о
јавним службама
(„Службени гласник

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

6/21
29. јануар

/

Да

Овом одлуком се образује
Међуресорна радна група за
праћење и реализацију
пројекта „Обнова и
пренамена зграде бивше
Ложионице Старе
железничке станице у
Београду”

11/21
12. фебруар

/

Не

Иницијатива је
покретнута након
усвајања Плана Владе
за 2021. годину

Овом одлуком се образује
Међуресорна радна група за
праћење реализације пројекта
„Пресељење Музеја Николе
Тесле у објекат
Термоелектране - Снага и
светлост”

11/21
12. фебруар

/

Не

Иницијатива је
покретнута након
усвајања Плана Владе
за 2021. годину

Овом одлуком се образује
Радна група за праћење
реализације пројекта
„Национална концертна
дворана у Београду” (Радни
назив)

11/21
12. фебруар

/

Не

Иницијатива је
покретнута након
усвајања Плана Владе
за 2021. годину

Овом одлуком се врши
преузимању оснивачких
права над Музејом наивне и

24/21
19. март

/

Не

Иницијатива је
покретнута након

/
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седиштем у Јагодини од града
Јагодине

13.

8.6
14.

Одлуке о утврђивању
Смиљанићеве улице за просторно
културно-историјску целину

Одлука о утврђивању „Сава
центра” у Београду за споменик
културе

РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон,
81/05 – исправка др.
закона, 83/05 –
исправка др. закона и
83/14 – др. закон),
члан 23. став 1. и чл.
26. и 27. Закона о
култури („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 13/16, 30/16 –
исправка и 6/20) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.
71/94, 52/11 - др.
закон, 99/11 - др.
закон и 6/20 – др.
закон) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.
71/94, 52/11 - др.
закон, 99/11 - др.
закон и 6/20 – др.
закон) и члан 43. став

маргиналне уметности са
седиштем у Јагодини од
града Јагодине

усвајања Плана Владе
за 2021. годину

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

36/21
9. април

/

Да

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

36/21
9. април

/

Да

/
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8.7
15.

8.8
16.

Одлука о образовању
Међуресорне радне групе за
анализу утврђеног стања,
предлагање намене и коришћења
објеката – двораца, дворова, вила
и летњиковаца у државној
својини, који имају статус
културног добра или добра која
уживају претходну заштиту
Одлука о образовању Радне групе
за праћење дигитализације и
публиковања новог фототипског
издања „Мирослављевог
јеванђеља”, старе и ретке књиге
од изузетног значаја

Одлука о преузимању оснивачких
права над Музејом на отвореном
„Старо село” Сирогојно од
општине Чајетина

8.9

17.

1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 4. Закона о
јавним службама
(„Службени гласник
РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон,
81/05 – исправка др.
закона, 83/05 –
исправка др. закона и
83/14 – др. закон),
члан 23. став 1. и чл.
26. и 27. Закона о
култури („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 13/16, 30/16 –
исправка и 6/20) и
члан 43. став 1.
Закона о Влади

Образована Међуресорна
радна група за анализу
утврђеног стања, предлагање
намене и коришћења објеката
– двораца, дворова, вила и
летњиковаца у државној
својини, који имају статус
културног добра или добра
која уживају прретходну
заштиту

36/21
9. април

/

Не

Иницијатива је
покретнута након
усвајања Плана Владе
за 2021. годину

Образована Радна група за
праћење дигитализације и
публиковања новог
фототипског издања
„Мирослављевог јеванђеља”,
старе и ретке књиге од
изузетног значаја

38/21
16. април

/

Не

Иницијатива је
покретнута након
усвајања Плана Владе
за 2021. годину

Република Србија преузима
од општине Чајетина
оснивачка права мад Музејом
на отвореном „Старо село”
Сирогојно са седиштем у
Сирогојну, Сирогојно б.б. у
складу с Одлуком
Скупштине општине
чајетина број 02-17/2021-01
од 1. априла 2021. године о
одрицању оснивачких права
над Музејом у корист
Републике Србије

44/21
29. април

/

Не

Иницијатива је
покретнута након
усвајања Плана Владе
за 2021. годину
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Одлука о утврђивању Крунског
венца у Београду за просторно
културно-историјску целину

8.10
8.11

18.

8.12

19.

Одлука о утврђивању
Светосавског платоа у Београду
за просторно културноисторијску целину

8.13

20.

Одлука о измени Одлуке о
утврђивању Парног купатила
браће Крсмановић у Београду за
споменик културе

(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.
71/94, 52/11 - др.
закон, 99/11 - др.
закон и 6/20 – др.
закон) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.
71/94, 52/11 - др.
закон, 99/11 - др.
закон и 6/20 – др.
закон) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.
71/94, 52/11 - др.
закон, 99/11 - др.

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

51/21
21. мај

/

Да

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

51/21
21. мај

/

Да

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са

62/21
17. јун

/

Да

/
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8.14

21.

Одлука о утврђивању мера
заштите, граница заштићене
околине и мера заштите
заштићене околине просторно
културно-историјске целине
Старо језгро Зрењанина у
Зрењанину, непокретног
културног добра од великог
значаја

8.15

22.

Одлукао утврђивању
индустријског објекта „Стара
црепана и циглана” – Terra у
Кикинди за споменик културе

8.16

23.

Одлука о утврђивању мера
заштите, границе заштићене
околине и мера заштите

закон и 6/20 – др.
закон) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.
71/94, 52/11 - др.
закон, 99/11 - др.
закон и 6/20 – др.
закон) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.
71/94, 52/11 - др.
закон, 99/11 - др.
закон и 6/20 – др.
закон) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени

валоризацијом његове
заштићене околине

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

63/21
23. јун

/

Да

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

79/21
6. август

/

Да

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се

79/21
6. август

/

Да

/
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заштићене околине Старе куће
породице Жујовић у
Неменикућама, непокретног
културног добра

Одлука о утврђивању летњиковца
породице Пејачевић у Јарковцима
за споменик културе

8.17

8.18

24.

Одлука о утврђивању мера
заштите, границе заштићене
околине и мера заштите
заштићене околине Зграде
„Митрополије” у Новом Пазару,
непокретног културног добра

гласник РС”, бр.
71/94, 52/11 - др.
закон, 99/11 - др.
закон и 6/20 – др.
закон) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.
71/94, 52/11 - др.
закон, 99/11 - др.
закон и 6/20 – др.
закон) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.
71/94, 52/11 - др.
закон, 99/11 - др.
закон и 6/20 – др.
закон) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

90/21
17. септембар

/

Да

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

90/21
17. септембар

/

Да

/
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8.19

25.

Одлука о образовању
Националног комитета за
спровођење Конвенције за
заштиту културних добара у
случају оружаних сукоба

8.20

26.

Одлука о утврђивању зграде
Месне заједнице Бачки Јарак у
Бачком Јарку за споменик
културе

8.21

27.

Одлука о образовању
Привременог надзорног тела за
праћење медија током изборне
кампање

8.22

28.

Одлука о утврђивању Ташмајдана
са Универзитетским центром у
Београду за просторно културноисторијску целину

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, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.
71/94, 52/11 - др.
закон, 99/11 - др.
закон и 6/20 – др.
закон) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.
71/94, 52/11 - др.
закон, 99/11 - др.
закон и 6/20 – др.
закон) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 -

Образује се Национални
комитет за спровођење
Конвенције за заштиту
културних добара у случају
оружаних сукоба

92/21
22. септембар

/

Не

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

95/21
1. октобар

/

Да

Одлуком су утврђени задаци,
састав, начин образовања,
као и начин рада и
финансирања Привременог
надзорног тела за праћење
медија током изборне
кампање

97/21
15. октобар

/

Не

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

104/21
5. новембар

/

Да

Иницијатива је
покретнута након
усвајања Плана Владе
за 2021. годину

/

Иницијатива је
покретнута након
усвајања Плана Владе
за 2021. годину

/
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8.23

29.

Одлука о утврђивању Стамбенопословног центра „Генекс” за
споменик културе

8.24

30.

Одлука о утврђивању мера
заштите, границе заштићене
околине и мера заштите
заштићене околине споменика
културе Панићева кућа у Гроцкој

8.25

31.

Закључак 05 Број: 401-245/2021
од 14. јануара 2021. године

исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.
71/94, 52/11 - др.
закон, 99/11 - др.
закон и 6/20 – др.
закон) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 47. став 1.
Закона о културним
добрима („Службени
гласник РС”, бр.
71/94, 52/11 - др.
закон, 99/11 - др.
закон и 6/20 – др.
закон) и члан 43. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 62а став 2.
Закона о јавним
медијским сервисима
(„Службени гласник
РС”, бр. 83/14,
103/15, 108/16 и
161/20) и члан 43.
став 3. Закона о

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

104/21
5. новембар

/

Да

/

Одлука садржи назив
културног добра, назив
општине и места где се
налази, адресу, опис са
валоризацијом његове
заштићене околине

104/21
5. новембар

/

Да

/

/

Да

/

Сагласност Владе да
Министарство културе и
информисања, ради
финансирања основне
делатности Јавне медијске
установе „Радио-телевизија
Војводине”, изврши пренос
средстава Аутономној
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Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

8.26

32.

Закључак 05 Број: 420-2572/2021
од 25. марта 2021. године

8.27

33.

Закључак 05 Број: 337-3426/2021
од 15. априла 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

8.28

34.

Закључак 05 Број: 401-3441/2021
од 15. априла 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

покрајини Војводина Покрајинској влади у износу
од 900.000.000 динара

Сагласност Владе да се
доспела, а ненаплаћена
потраживања према Јавној
медијској установи „Радиотелевизија Војводине” из
Новог Сада, по основу
невраћених краткорочних
бескаматних позајмица у
укупном износу од
520.000.000,00 динара,
конвертују у трајни улог
Републике Србије у капитал
те установе
Сагласност Владе да
Министарство културе
иинформисања Републике
србије и Међународна
организација туркијске
културе (TURKSOY),
закључе Мемораднум о
разумевању између
Министарства културе и
информисања Републике
Србије и Међународне
организације туркијске
културе(TURKSOY),

/

/

Не

Израда акта није била
предвиђена имајући у
виду да је захтев за
његово предлагање
упућен након израде
Плана рада Владе за
2021. годину

/

/

Не

У периоду доношења
Плана рада Владе за
2021. годину није било
планирано закључивање
овог меморандума.

Сагласност Владе да се
лицима која имају статус
лица која самостално
обављају уметничку или
другу делатност у култури,
утврђену од стране
репрезентативног удружења
у култури, исплати
бесповратна новчана помоћ
из буџета Републике Србије

/

/

Не

Није се могло
предвидети Планом
рада Владе за 2021.
године, из разлога што
се није знао утицај
болести COVID-19
изазване вирусом SARSCov-2 у 2021. години,
као ни последице које је
вирус у моменту израде
1313

ради ублажавања последица
насталих услед болести
COVID-19 изазване вирусом
SARS-Cov-2

плана рада Владе имао
на активности
наведених лица

8.29

35.

Закључак 05 Број: 401-3884/2021
од 28. априла 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Сагласност владе да се
лицима која имају статус
лица коај самостално
обављају другу делатност у
култури (самостални
стручњак, самостални
сарадник, самостални
извођач културних програма)
утврђену од стране
репрезентативног удружења
у култури, на дан 1. априла
2021. године, а којима није
исплаћена бесповратна
новчана помоћ из буџета
Републике Србије, по
осонову Закључка Владе 05
Број: 401-3660/2020 од 7.
маја 2020. годинеисплати
бесповратна новчана помоћ
из буџета Републике Србије
ради ублажавања последица
насталих услед болести
COVID-19 изазване вирусом
SARS-Cov-2

/

/

Не

Није се могло
предвидети Планом
рада Владе за 2021.
године, из разлога што
се није знао утицај
болести COVID-19
изазване вирусом SARSCov-2 у 2021. години,
као ни последице које је
вирус у моменту израде
плана рада Владе имао
на активности
наведених лица

8.30

36.

Закључак 05 Број: 335-4344/2021
од 20. маја 2021. године

Сагласност Владе да се за два
возила за потребе ROMAN
PRODUCTION DOO Београд
одобри трајан увоз, иако
возила нису усаглашена са
једнообразним техничким
условима у складу са
прописима о хомологацији

/

/

Не

Израда акта није била
предвиђена имајући у
виду да је захтев за
његово предлагање
упућен након израде
Плана рада Владе за
2021. годину

8.31

37.

Закључак 05 Број: 69-7303/ 2021
од 5. августа 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 6.и 8. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора (“Службени
гласник РС”, бр.

Утврђена основа за вођење
преговора и закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Европске
уније о учешћу Републике
Србије у “Креативној

/

/

Не

Текст Нацрта споразума
достављен је српској
страни након усвајања
Плана рада Владе за
2021. годину.

1314

32/13) и члан 43, став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 др.закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Европи”, програму уније за
културни и креативни сектор
(2021-2027)

Сагласност Владе да се
доспела, а ненаплаћена
потраживања према Јавној
медијској установи „Радиотелевизија Србије” из
Београда, по основу
неуплаћених средстава за
развој домаће
кинематографије у укупном
износу од 674.587.031,61
динар, конвертују у трајни
улог Републике Србије у
капиталу те установе

/

/

Не

Израда акта није била
предвиђена имајући у
виду да је захтев за
његово предлагање
упућен након израде
Плана рада Владе за
2021. годину

8.32

38.

Закључак 05 Број: 401-7717/2021
од 26. августа 2021. године

8.33

39.

Закључак 05 Број: 018-8152/2021
од 16. септембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Сагласност да Министарство
културе и информисања
Републике Србије и
Министарство културе и
туризма Народне Републике
Кине, закључе Програм
сарадње у области културе
између Министарства
културе и информисања
Републике Србије и
Министарства културе и
туризма народне Републике
Кине за период 2021-2024.
године

/

/

Не

У периоду доношења
Плана рада Владе за
2021. годину није
било планирано
закључивање овог
програма.

8.34

40.

Закључак 05 Број: 69-9069/2021
од 7. октобра 2021. године

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

Утврђена је Основа за вођење
преговора и закључивање
Споразума о оснивању
CoMoCoSEE – Фонда за
културну сарадњу између
држава чланица Савета
министара културе

/

/

Не

У периоду доношења
Плана рада Владе за
2021. годину није било
извесно да ће финална
фаза усвајања Фонда за
културну сарадњу
између држава чланица
1315

3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 др.закон)

Југоисточне Европе –
унапређење културе за
одрживи развој; усвојени су
текстови нацрта Споразума о
оснивању CoMoCoSEE –
Фонда за културну сарадњу
између држава чланица
Савета министара културе
Југоисточне Европе –
унапређење културе за
одрживи развој и Нацрта
Статута Фонда за културну
сарадњу Савета министара
културе Југоисточне Европе
– унапређење културе за
одрживи развој и одређени
чланови делегације
Републике Србије за вођење
преговора

Савета министара
културе Југоисточне
Европе и усвајања
статута Фонда за
културну сарадњу
Савета министара
културе Југоисточне
Европе-унапређење
културе за одрживи
развој, бити реализована
од стране земаља
чланица CoMoCoSEE.

8.35

41.

Закључак 05 Број:018-9188/2021
од 7. октобра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 др.закон)

Сагласност Владе да
Министарство културе и
информисања Републике
Србије са Министарством
културе и уметности
Демократске Народне
Републике Алжир, закључи
Програм сарадње у области
културе за период 2021-2023.
године

/

/

Да

/

8.36

42.

Закључак 05 Број:69-9257/2021 од
7. октобра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 др.закон)

Усвојен је текст Програма
размене између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Индије о сарадњи
у области културе и
уметности и дато овлашћење
Маји Гојковић,
потпредседници Владе и
минстру културе и
информисања, да у име
Владе потпише Прогам

/

/

Не

У периоду доношења
Плана рада Владе за
2021. годину није било
планирано закључивање
овог програма.

8.37

43.

Закључак 05 Број: 69-9969/ 2021
од 27. октобра 2021. године

Члан 6. и 8. Закона о
закључивању и

Констатовано је да је Одбор
за културу и информисање

/

/

Не

Текст Нацрта
Споразума достављен је
1316

извршавању
међународних
уговора (“Службени
гласник РС”, бр.
32/13) и члан 43, став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 др.закон)

Народне скупштине
Републике Србије на седници
одржаној 8. септембра 2021.
године Одлуком 16 Број: 691427/21-2 дао сагласност за
привремену примену
Споразума између Владе
Републике Србије и Европске
уније о учешћу Републике
Србије у “Креативној
Европи”, програму уније за
културни и креативни сектор
(2021-2027),
прихваћен је Извештај
делегације Републике Србије
о преговорима, усвојен је
усаглашени текст Споразума
и овлашћена је Маја
Гојковић, потпредседница
Владе и министар културе и
информисањада у име Владе
потпише Споразум.

српској страни након
усвајања Плана рада
Владе за 2021. годину.

8.38

44.

Закључак 05 Број: 335-10042/2021
од 18. новембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Сагласност Владе да се
компанији „PINK MEDIA
GROUP D.O.O.” Београд
омогући да изврши увоз,
обави технички преглед и
региструје возило, иако
возило није усаглашено са
једнообразним техничким
условима у складу са
прописима о хомологацији

/

/

Не

Израда акта није била
предвиђена имајући у
виду да је захтев за
његово предлагање
упућен након израде
Плана рада Владе за
2021. годину

8.39

45.

Закључак 05 Број: 69-10926/2021
од 25. новембра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Сагласност Владе да
Министарство културе и
информисања Републике
Србије и Министарство за
људске капацитете мађарске
закључе меморандум о
разумевању између
Министарства културе и
информисања Републике
Србије и Министарства за

/

/

Не

У периоду доношења
Плана рада Владе за
2021. годину није било
планирано закључивање
овог програма

1317

људске капацитете Мађарске
о сарадњи у области филма

8.40

46.

Закључак 05 Број: 335-11022/2021
од 25. новембра 2021. године

Закључак о утврђивању Основа
за закључивање Програмa
сарадње у области културе
између Министарства културе и
информисања Републике Србије
и Министарства културе
Републике Кубе за период 20212023. године

8.41

8.42

47.

Закључак о утврђивању Основа
за закључивање Меморандумa о
разумевању између
Министарства културе и
информисања Републике Србије
и Министарства културе и спорта
Републике Казахстан о сарадњи у
области културе

8.43

48.

Закључак о утврђивању Основа
за закључивање Програмa
сарадње између Министарства

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 19. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 др.закон)
Члан 19. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 др.закон)
Члан 19. Закона о
закључивању и
извршавању

Овим Закључком исправљена
је грешка у Закључку 05
Број: 335-10042/2021 од 18.
новембра 2021. године

/

/

Не

Закључен Програм сарадње у
области културе између
Министарства културе и
информисања Републике
Србије и Министарства
културе Републике Кубе за
период 2021-2023. године.

/

/

Да

Мења се период важења
(сада је 2022-2024) и
наставља са
усаглашавањем текста
Програма.

Закључен Меморандум о
разумевању између
Министарства културе и
информисања Републике
Србије и Министарства
културе и спорта Републике
Казахстан о срадњи у
области културе.

/

/

Да

У току је усаглашавање
текста Меморандума.

Закључен Програм сарадње
између Министарства
културе и информисања

/

/

Да

Мења се период важења
(сада је 2022-2024) и
наставља са

/

1318

културе и информисања
Републике Србије и
Министарства културе Републике
Северне Македоније за период
2021-2023. године

8.44

49.

Закључак о утврђивању Основа
за закључивање Извршног
програма културне сарадње
између Владе Републике Србије и
Владе Републике Ирак за период
2021-2023. године

8.45

50.

Закључак о утврђивању Основа
за закључивање Меморандумa о
разумевању у области културе
између Владе Републике Србије и
Владе Уједињених Арапских
Емирата

8.46

51.

Закључак о утврђивању Основа
за закључивање Споразума о
филмској копродукцији између

међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 др.закон)
Члан 19. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 др.закон)
Члан 19. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 др.закон)
Члан 6. Закона о
закључивању и
извршавању

Републике Србије и
Министарства културе
Републике Северне
Македоније за период 20212023. године.

усаглашавањем текста
Програма.

Закључен Извршни програм
културне сарадње између
Владе Републике Србије и
Владе Републике Ирак за
период 2021-2023. године.

/

/

Да

Мења се период важења
(сада је 2022-2024) и
наставља са
усаглашавањем текста.

Закључен Меморандум о
разумевању у области
културе између Владе
Републике Србије и Владе
Уједињених Арапских
Емирата

/

/

Да

У току је усаглашавање
текста.
Арапска страна је
послала предлог новог
текста.

Закључен споразум о
филмској копродукцији
између Владе Републике

/

/

Да

У току је усаглашавање
текста, у складу са
Нацртом закона
1319

Владе Републике Србије и Владе
Републике Италије.

8.47

52.

Закључак за приступање
Републике Србије парцијалном
споразуму о Европској
аудиовизуелној опсерваторији

8.48

53.

Закључак о утврђивању Основа
за закључивање Програма
сарадње између Министарства
културе и информисања
Републике Србије и
Министарства културе Арапске
Републике Египат за период
2021-2024. годину

међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 др.закон)
Члан 5. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 др.закон)
Члан 19. Закона о
закључивању и
извршавању
међународних
уговора („Службени
гласник РС”, број
32/13) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 др.закон)

Србије и Владе Републике
Италије.

Републике Србије о
филмској и другим
аудиовизуелним
делатностима.

Закључен споразум о
приступању Републике
Србије парцијалном
споразуму о Европској
аудиовизуелној
опсерваторији.

/

/

Да

У току је усаглашавање
Нацрта - Основа за
закључивање Споразума
о приступању
Републике Србије
парцијалном споразуму
о Европској
аудиовизуелној
опсерваторији.

Закључен Програм сарадње
између Министарства
културе и информисања
Републике Србије и
Министарства културе
Арапске Републике Египат за
период 2021-2024. годину.

/

/

Да

Мења се период важења
(сада је 2022-2025) и
наставља са
усаглашавањем текста
Програма.
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8.49

54.

Закључак о усвајању Смерница за
дигитализацију културног
наслеђа у Републици Србији 2.0.

Члан 25б. Закона о
култури („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 13/16, 30/16 исправка, 6/20) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
‒ исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 ‒
УС, 72/12, 7/14 ‒ УС,
44/14 и 30/18 ‒
др.закон),

Смернице за дигитализацију
културног наслеђа Републике
Србије 2.0 имају за циљ
дефинисање корака за
спровођење процеса
дигитализације културног
наслеђа у Републици Србији.
Имајући у виду да је у
питању динамичан процес
неопходно је континурано
ажурирање овог документа.

/

Да

/

Процењено да није
неопходно извршити
ажурирање документа
за наведени период

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред. бр.

Назив акта

1.

I
Правилник о ближим мерама заштите
архивске грађе

2.

Правилник о условима и начину
вршења ревизије архивских фондова и
збирки у архивима

1.

.1
2.

3.
3.

4.
4.

Правилник о обрасцу и начину
коришћења службене легитимације
овлашћеног лица за вршење стручног
надзора у заштити архивске грађе и
документарног материјала ван архива
Правилник о условима и начину
стицања виших стручних звања у
архивској делатности

Правни основ
II
Члан 29. став 3. Закона о
архивској грађи и
архивској делатности
(„Службени гласник РС”,
број 6/20)
Члан 28. став 2. Закона о
архивској грађи и
архивској делатности
(„Службени гласник РС”,
број 6/20)
Члан 23. став 4. Закона о
архивској грађи и
архивској делатности
(„Службени гласник РС”,
број 6/20)
Члан 64. став 7. Закона о
архивској грађи и
архивској делатности

Референтни
документ/НПАА

Број „Службеног
гласника РС”,
датум

III
/

По плану
(Да/Не)

Образложење

IV
29/21
25. март

V
Да

VI
/

/

29/21
25. март

Да

/

/

24/21
19. март

Да

/

/

97/21
15. октобар

Да

/
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/

102/21
29. октобар

Не

/

/

111/21
25. новембар

Да

/

Члан 52. став 7. Закона о
музејској делатности
(„Службени гласник РС”,
бр. 35/21 и 96/21)
Члан 17. став 2. Закона о
музејској делатности
(„Службени гласник РС”,
бр. 35/21 и 96/21)
Члан 41. став 12. Закона о
архивској грађи и
архивској делатности
(„Службени гласник РС”,
број 6/20)

/

118/21
9. децембар

Не

/

/

118/21
9. децембар

Не

/

/

/

Да

Правилник о начину и ближим
условима за конзервацију и
рестаурацију архивске грађе

Члан 32. став 2. Закона о
архивској грађи и
архивској делатности
(„Службени гласник РС”,
број 6/20)

/

/

Да

/

Да

/

/

Да

12.

Правилник о плану и програму
стручног оспособљавања запослених у
архивима, програму стручног испита и
начину његовог полагања

Члан 31. став 7. Закона о
архивској грађи и
архивској делатности
(„Службени гласник РС”,
број 6/20)
Члан 63. став 7. Закона о
архивској грађи и
архивској делатности
(„Службени гласник РС”,
број 6/20)

/

11.

Правилник о ближим условима за
микрофилмовање и дигитализацију
архивске грађе која се чува у архивима

5.
5.

6.
6.

7.

8.

Решење о утврђивању територијално
надлежних музеја

(„Службени гласник РС”,
број 6/20)
Члан 45. став 3. Закона о
музејској делатности
(„Службени гласник РС”,
бр. 35/21 и 96/21)
Члан 9. став 3. Закона о
архивској грађи
(„Службени гласник РС”,
бр. 24/20)

Правилник о ближим условима за
обезбеђење одговарајућег простора и
опреме за смештај и заштиту архивске
грађе и документарног материјала код
ствараоца и имаоца архивске грађе и
документарног материјала
Правилник о програму и начину
полагања стручног испита у музејској
делатности
Правилник о садржају и начину
вођења документације о музејској
грађи
Правилник о ближим условима и
начину коришћења архивске грађе

9.

10.

Урађен је нацрт
правилника. Предложена
решења у текст нацрта
правилника захтевају
додатне расправе и
корекције текста.
Урађен је нацрт
правилника. Предложена
решења у текст нацрта
правилника захтевају
додатне расправе и
корекције текста.
Правилник је у припреми.

Урађен је нацрт
правилника. Предложена
решења у текст нацрта
правилника захтевају
додатне расправе и
корекције текста, и
усаглашавање са
позитивним прописима.
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13.

14.

15.

16.

Правилник о ближим условима за
оснивање и почетак рада и обављања
делатности архива

Члан 48. став 2. Закона о
архивској грађи и
архивској делатности
(„Службени гласник РС”,
број 6/20)

/

/

Да

Правилник о начину и ближим
условима за спровођење превентивне
заштите

Члан 30. став 2. Закона о
архивској грађи и
архивској делатности
(„Службени гласник РС”,
број 6/20)

/

/

Да

Правилник о ближим условима и
начину предаје архивске грађе јавним
архивима

Члан 18. став 4. Закона о
архивској грађи и
архивској делатности
(„Службени гласник РС”,
број 6/20)

/

/

Да

Правилник о обрасцу архивске књиге
које воде ствараоци и имаоци архивске
грађе и документарног материјала

Члан 9. став 5. Закона о
архивској грађи и
архивској делатности
(„Службени гласник РС”,
број 6/20)

/

/

Да

Урађен је нацрт
правилника. Предложена
решења у текст нацрта
правилника захтевају
додатне расправе и
корекције текста
Урађен је нацрт
правилника. Предложена
решења у текст нацрта
правилника захтевају
додатне расправе и
корекције текста
Урађен је нацрт
правилника. Предложена
решења у текст нацрта
правилника захтевају
додатне расправе и
корекције текста
Урађен је нацрт
правилника. Предложена
решења у текст нацрта
правилника захтевају
додатне расправе у циљу
превазилажења проблема
усаглашавања будући да
Упутство о
канцеларијском пословању
органа државне управе
такође прописује Образац
који је предмет регулисања
предметног Правилника.
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

1.ПА.1

Назив

Резултат
Износ
остварења/
извршења

шифра извора
финансирања
I
Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва

Престоница културе Србије

II
На расписан јавни Конкурсу за
финансирање и суфинансирање
пројеката из области
савременог стваралаштва
пријављено је 3533 пројекта, од
чега je финансијски подржан
1316 пројекaт. У укупан износ
извршења улазе и средства за
откуп уметничких дела у
области визуелних уметности,
откуп публикација за
библиотеке у Републици
Србији, као и подстицај
превођењу српских књижевних
дела на стране језике.
Током 2021. године формирана
је Радна група за припрему
пројекта „Престоница културе
Србије“ и расписан је јавни
позив за пријаву градова за
2023. годину. На расписани
конкурс Министарства,
пријавило се укупно 18 градова
из свих региона у Србији. Радна
група је једногласно донела
одлуку да се за престоницу
културе Србије именује Град
Чачак са уметничким
концептом под називом
Чачанска родна. Након тога је
именована комисија за праћење
имплементације пројекта Чачак
престоница културе Србије.

III
01

5.140.532.525
РСД

04

32.097.501
РСД

08

237.585 РСД

13

11.767.432
РСД

01

990.566 РСД

Референтни
документ

По
плану
(Да/Не)

Образложење

IV
/

V
Да

VI
/

/

Да

/
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1.ПА.2

Подршка развоју визуелне
уметности и мултимедија

По расписаном јавном конкурсу
за
област
ликовних,
примењених
и
визуелних
уметности,
дизајна
и
архитектуре,
од
448
пријављених
пројеката,
подржано је укупно 125
пројеката, који се односе на:
куповину техничке опреме;
извођење радова мањег обима и
куповину мобилијара као и
техничко опремање и уређење
галерија и излагачких простора;
финансирани
пројекти
појединаца који подразумевају
настајање нових уметничких
дела савремених уметника, као и
њихова
презентација
како
самостална тако и кроз групне
пројекте, ликовне колоније и
годишње програме галерија и
излагачких простора у земљи и
иностранству. Услед пандемије
и смањење буџета није било
могуће реализовати конкурс за
финансирање уметничких дела
из
области
визуелних
уметности. Укупан додељен
износ за овај конкурс износи:
65.000.000,00 динара.
По расписаном јавном конкурсу
за финансирање уметничких
дела из области визуелних
уметности, од 236 пријављених
пројеката, подржано је укупно
64 пројекта, који се односе на
финансирање уметничких дела,
како за колекције музејских
установа (музеји и галерије),
тако и за друге установе
културе, као што су културни
центри, библиотеке и др.
Такође, финансирају се пројекти
и установа других ресора, као
што су болнице, породилишта,

01

116.301.279
РСД

/

Да

/
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1.ПА.3

Подршка филмској уметности и
осталом аудиовизуелном
стваралаштву

1.ПА.4

Подршка развоју књижевног
стваралаштва и издаваштва

домови за децу без родитељског
старања и др. Поред подршке
рецентној,
већ
постојећој
уметничкој продукцији, конкурс
обухвата и финансирање нове
продукције. Укупан додељен
износ за овај конкурс износи:
32.184.000,00 динара
По расписаном јавном конкурсу
за суфинансирање или
финансирање пројеката у
области кинематографије и
аудиовизуелног стваралаштва,
од 177 пријављених, подржано
је 129 пројеката.
По расписаном Јавном позиву
за подстицање стваралаштва у
области аудиовизуелне
производње, подстицања
културних и привредних
активности и повећања
запослености у вези са
аудиовизуелном производњом у
Републици Србији, као и
промоције потенцијала
Републике Србије у овој
делатности, односно њених
културних, инфраструктурних,
производних и услужних
делатности, подржано је 36
пројеката и то: 18 реклама, 8 ТВ
серија, 8 играних филмова, 1
анимирана серија и 1
постпродукција.
По расписаном јавном конкурсу
за
суфинансирање
или
финансирање
пројеката
у
области
књижевног
стваралаштва и издаваштва у
Републици Србији подржано је
укупно 196 пројекта, од укупно
496 пријављених, и то везаних за
књижевне манифестације и

01

1.620.368.277
РСД

/

Да

/

01

173.686.990
РСД

/

Да

/
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награде,
капитална
дела,
издавачку
делатност
и
периодичне
публикације
и
издавање
капиталних
књижевних и научних дела. На
Конкурс за откуп публикација
за библиотеке у Републици
Србији пристигло је 227 пријава
издавача и дистрибутера са
укупно 4.120 публикација а
откупљено је 1.966 наслова од
187 издавача
у укупном
откупном тиражу од 134.153
примерака.
У
оквиру
међународног
конкурса за суфинансирање
превода српске књижевности на
стране језике подржано је 79 од
пријављених 95 пројеката.
1.ПА.5

Подршка развоју музичког
стваралаштва

Финансијски подржано 97
пројеката везаних за концертне
активности и гостовања;
копродукција у замљи и
иностранству; такмичења,
семинаре и радионице као и
стручно усавршавање уметника
ван земље, од укупно 423
пријављених пројеката.

01

99.906.893
РСД

/

Да

/

1.ПА.6

Подршка јачању позоришне
уметности

По расписаном јавном конкурсу
за суфинансирање пројеката у
овој области од 425 пријављених
пројеката, подржано је 104
пројекта. Финансијски су
подржани најзначајнији
фестивали у земљи, продукције и
копродукције представа као и
гостовања у земљи и
иностранству. 46 пројеката, тј.
њих око 45%, припада пројектима
установа културе (позориштима),
док су осталих 55% подржаних
пројекта чији су подносиоци

01

98.809.016
РСД

/

Да

/
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1.ПА.7

Подршка културној делатности
друштвено осетљивих група

1.ПА.8

Подршка раду установа културе
у области савременог
стваралаштва

1.ПА.9

Подршка јачању савременог
стваралаштва Срба у
иностранству

1.ПА.10

Подршка развоју уметничке игре

удружења грађана, факултети,
фондације и тсл.
По расписаном јавном конкурсу
за суфинансирање или
финансирање пројеката у
оквиру делатности друштвеноосетљивих група укупно је
пријављено 898 пројеката, а од
тога подржано 299 пројеката
(националних мањина у
Републици Србији –139
пројеката, деце и младих –115
пројеката, као и особа са
инвалидитетом – 45 пројеката).
Побољшана кадровска
структура запослених и
набављена опрема и материјал
за рад; уведене организационе
процедуре које доприносе
ефикаснијем раду установа;
реализована гостовања/
програма за популаризацију
уметничке области по
градовима Србије; остварене
копродукције/ заједничких
програма са партнерима из
Србије и иностранства,
међународне уметничке
размене и учешћа на
релевантним међународним
манифестацијама и
фестивалима.
Јачање културног идентитета
Срба у иностранству кроз
очување језика, писма и
културне историје остварено је
посредством конкурса за
пројекте Срба у иностратнству,
од пријављених 277 пројекта,
суфинансирано је 125 пројекта.
По расписаном јавном конкурсу
за суфинансирање пројеката у
овој области од 162
пријављених пројеката,
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63.201.318
РСД

/

Да

/
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2.891.306.809
РСД

/

Да

/

04

32.097.501
РСД

08

237.585 РСД

13

11.767.432
РСД

01

22.188.465
РСД

/

Да

/

01

53.772.912
РСД

/

Да

/
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2.

Уређење и развој система у
области културе и информисања

2.ПА.1

Развој система у области јавног
информисања и надзор над
спровођењем закона

2.ПА.2

Уређење и надзор система у
области културе

подржано је 54 пројекта, тј.
Негде око 30%. Финансијски су
подржани најзначајнији
фестивали у земљи, продукције
и копродукције представа као и
гостовања у земљи и
иностранству. 12 пројеката, тј.
њих око 20%, припада
пројектима установа културе
(позориштима), док су осталих
80% подржаних пројекта чији
су подносиоци удружења
грађана, факултети, фондације
и тсл.
Успостављена предвидива и
конзистентна политика у
области културе; позитиван
правни оквир усаглашен са
међународним и европским
стандардима у области јавног
информисања; стабилан рад
институција у области јавног
информисања; јача слобода
говора и изражавања и слобода
медија.
Створен ргулаторни оквир за
функционисање система јавног
информисања и континуиран
надзор над спровођењем закона
Извршен надзор над стручним
радом установа културе из
области стваралаштва, система
заштите и очувања
непокретног, покретног и
нематеријалног културног
наслеђа, археолошког наслеђа,
библиотечко-информационе
делатности и задужбина и
фондација; предложене мере за
унапређење делатности
књижевности и издаваштва,
савремене визуелне уметности
и мултимедија, музичке
уметности и дискографије,

01

549.652.896
РСД

/

Да

/

01

22.921.912
РСД

/
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/

01

67.995.595
РСД

/

Да

/
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сценске и музичко-сценске
уметности и кинематографије;
иницирана међународна
билатерална и мултилатерална
сарадња.
2.ПА.3

Подршка унапређењу
капацитета културног сектора на
локалном нивоу

У оквиру програма ГРАДОВИ
У ФОКУСУ, и ове године, по
седми пут реализован је
конкурс под називом
ГРАДОВИ У ФОКУСУ 2021, на
који је било пријављено 72
пројеката из 72 ЈЛС, што
представља нешто већи број
пријава пристиглих на конкурс
него предходне године (58) и
што представља нешто преко
40% од укупног броја ЈЛС у
Републици Србији. Укупно
потребна средства за
реализацију пријављених
пројеката ове године износио је
око 24 милијарде динара, док су
се од министарства очекивала
средства у износу од преко 12
милијарди динара. Ове године,
подржано је 41. пројекат.
Највише пријава се односио на
реконструкцију, адаптацију,
санацију, доградњу, надградњу
и изградњу установа културе
које су у протеклом периоду
девастиране у већем обиму, те
су стога библиотеке, архиви,
музеји, културни
центри/домови културе,
галерије, биоскопи, археолошки
локалитети, средњовековна
здања, у највећој мери радили у
отежаним условима. Поред
тога, пријаве су обухватале и
набавку техничке и друге
опреме опреме (аудио-визуелне
опреме, музичких инструмената
и тсл.) али и уређење јавних

01

277.201.716
РСД

/

Да

/
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простора који представљају
посебну врсту амбијенталних
зона културе. Пријаве ЈЛС које
су до сада већ суфинансиране
кроз програм ГРАДОВИ У
ФОКУСУ у већини случајева
садржале су потребе за наставак
предходно започетих пројеката,
или завршетак радова али је
било и оних које се појављују са
новим захтевима.
И ове године, предложени су, а
потом и једногласно усвојени
посебни, додатни принципи
којима ће се комисија
руководити у раду: Да
пројектом буде јасно дефинисан
и препознат културни
идентитет локалне заједнице са
свим својим специфичностима
и различитостима и да се
средства претежно определе за
инфраструктурне пројекте и
набавку опреме, као трајне
вредности, чиме се у
суштинском смислу јачају
капацитети културе и базично
стварају услови за њен опстанак
и развој, што не негира априори
и суфинансирање појединих
изузетних програмских
садржаја. Комисија je и ове
године имала став да се
подршка што равномерније
територијално усмери, како би
се подстакао даљи развој и
створили предуслови за
оснаживање не само локалних
самоуправа већ и јачање
партнерских односа са
министарством културе на
целој територији Републике
Србије. И даље се, при
спровођењу конкурса, мора
радити на промовисању и
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ширењу свести о значају
умрежавања, примени
иновативних технологија,
развоју публике али понајпре
јачању свести о значају очувања
и заштити културне баштине.
Такође, видан је помак у
прецизном именовању садржаја
и чинилаца, што је довело до
дефинисања јаснијих циљева и
приоритета. Према подацима са
којима ове године располажемо,
охрабрује и податак да су
локалне самоуправе успеле да
задрже прошлогодишњи просек
улагања у културу који је
износио између 5 и 10%. Код
неких је и нешто увећан.
Такође, прилика је свакако да се
нарочито напомене, да комисија
ни овога пута није заборавила
појединце у култури – како
самосталне уметнике тако и све
остале видљиве и невидљиве
раднике у култури који се у
овако гломазним форматима
конкурса можда не препознају
на прави начин нити
партиципирају у довољној
мери. Они су препознати кроз
подршку свим оним
инфраструктурним
подпројекатима, али и
програмским, који су их
препознавали и резервисали
место и за њих. Ове године је
видљив помак
заинтересованости локалних
самоуправа из западног и
југозападног дела Републике
Србије, што је охрабрујућа
чињеница и чиме је
заинтересованост за овај
програм у путпуности
проширена на целу територију
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2.ПА.4

Администрација и управљање

2.ПК1

Послови поверени
репрезентативним удружењима
у култури

3.

Унапређење система заштите
културног наслеђа

3.ПА.1

Подршка истраживању, заштити
и очувању непокретног
културног наслеђа

Републике Србије, а што је и
био циљ.
Обезбеђено несметано
обављање послова из делокруга
надлежности Министарства
културе и информисања.

01

135.534.718
РСД

/

Да

/

У току 2021. године
суфинансирано је 34
репрезентативних удружења
која обављају поверене послове,
у складу са чланом 67. Закона о
култури

01

45.998.955
РСД

/

Да

/

Кроз подршку програмима и
пројектима у области културног
наслеђа и раду установа у
области културног наслеђа и
библиотечко-информационе
делатности, унапређен ниво
истражености, заштите и
одрживог коришћења
културног наслеђа на тлу
Републике Србије, као и
културног наслеђа српског
порекла у иностранству и
унапређена библиотечкоинформациона делатност у
Републици Србији. Унапређени
услови за рад, чување и
коришћење културног наслеђа у
установама у области заштите
културног наслеђа и
библиотечко-информационе
делатности. Повећана
доступност културног наслеђа
Кроз реализацију конкурса у
области откривања,
прикупљања, истраживања,
документовања, проучавања,
вредновања, заштите, очувања,
представљања, интерпретације,
управљања и коришћења
непокретног културног наслеђа
подржано је 70 пројеката. Од
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4.295.472.193
РСД

/
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/
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/
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/
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укупног броја подржаних
пројеката, 49 су били пројекти
регионалних и градских
установа заштите културног
наслеђа, који су се односили на
израду пројеката или извођење
радова на конзервацији,
рестаурацији и одрживом
коришћењу непокретног
културног наслеђа, али и
презентацију и унапређење
делатности заштите
непокретног културног наслеђа
јачањем капацитета установа
заштите и изради
документације за утврђивање
непокретних културних добара.
Као најзначајнији пројекти
истичу се: Конзерваторскорестаураторски радови на
санацији и конзервацији
надземног дела куле 11
Смедеревске тврђаве;
Конзерваторски радови на
јужној фасади објекта Галерија
Лазар Возаревић у Сремској
Митровици; радови на текућем
одржавању фасада зграде
Покрајинског завода за заштиту
споменика културе
Петроварадин; Реконструкција
старе школе – Музеја Михајла
Пупина Идворског; Пројекат
Конзерваторско–
рестаураторских радова на
санацији дела Источног бедема
утврђења манастира Раваница –
наставак радова; Унапређење
делатности заштите
непокретног културног наслеђа
кроз инвестиционо одржавање
дела објекта јавне намене –
зграде Историјског архива у
Панчеву; Извођење радова на
санацији објекта павиљона
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Великог Рефрактора
Астономске опсерваторије у
Београду на к.п. 2252 К.О.
Звездара, у циљу одрживог
коришћења непокретног
културног добра, фаза II ; Црква
манастира Св. Николе у
Куршумлији – Пројекат
конзерваторско –
рестаураторских радова на
реконструкцији и изградњи
ограде са капијама комплекса
манастира Св. Николе ;
Завршетак конзерваторско –
рестаураторских радова на
санацији, конзервацији и
презентацији остатака
Јеврејског гробља у Новом
Пазару ; Адаптација изложбене
сале у приземљу Спомен –
збирке Павла Бељанског ;
Пројекат реконструкције,
адаптације и доградње зграде
Завичајног музеја „Параћин”
;Пројекат конзерваторско рестаураторских радова и
реконструкција на зидним
сликама и сликаној зидној
орнаментици у источном и
централном травеју у
римокатоличкој цркви Св.
Јураја у Новом Кнежевцу ;
Рестаурација фасада зграде
Ратничког дома у Београду,
улица Браће Југовића бр.19 ;
Реконструкција и санација
оградног зида манастира Жиче
– III фаза ; Ревитализација
старог монашког конака и
главне улазне капије манстира
Св. Јована Богослова код
Поганова ; Радови на санацији
Катедрале Блажене Дјевице
Марије у Београду; Вентилација
и климатизација депоа Архива
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Српске православне цркве у
згради Светосавског дома у
Земуну.
Кроз реализацију конкурса у
области откривања,
прикупљања, истраживања,
документовања, проучавања,
вредновања, заштите, очувања,
представљања, интерпретације,
управљања и коришћења
археолошког наслеђа
подржано је укупно 45
пројеката, од чега је 16
пројеката научно-образовних
установа у области
археолошких истраживања, 27
пројеката регионалних,
градских и општинских
установа заштите (завода за
заштиту споменика културе и
музеја), од којихби требало
истаћи пројекте истраживања
пећинског комплекса Баланица
и палеолитских налазишта у
Нишкој котлини; Трећа фаза
заштитних истраживања у
сектору Варошке капије 1
Смедеревске тврђаве,
истраживање локалитета
Дворине-Маџарско гробље,
Венчац; истраживање
локалитета Доња Брањевина;
организација археолошке
конференције Словени и
њихови суседи у 1. миленијуму
н.е.; као и истраживања
локалитета у циљу израде
номинационог досијеа за упис
Римског Лимеса на Унескову
Листу светског кутурног и
природног наслеђа: ископавање
локалитета „Ћетаће” –
Радујевац, општина Неготин,
локалитета Егета, и локалитета
Аквеса у Прахову. Подржана су
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3.ПА.2

Обнова и заштита Манастира
Хиландар

и два пројекта
репрезентативног удружења у
области заштите културног
наслеђа, од којих се истиче
пројекат Подизање свести о
значају археолошког наслеђа
Српског археолошког друштва.
У оквиру подршке реализацији
Пројекта реконструкције и
доградње Народног позоришта Narodno kazalište-Népszinház” у
Суботици, исплаћена је
последња рата за фазу VIII/1
радова у оквиру пројекта.
Наставак радова на реализацији
Инвестиционог програма
обнове објеката југозападне
стране манастирског утврђења:
Трпезарија са кухињом,
Игуменарија, Дохија и спољни
бедемски зид;
Интервентни конзерваторскорестаураторски радови и
консолидација живописа
Трпезарије краља Милутина;
Наставак радова на изради
елабората о постојећем стању,
проблемима и потребним
радовима на Саборном храму
Ваведења Пресвете Богородице,
укључујући и специјализована
истраживања, испитивања и
анализе;
Интервентни конзерваторски и
санциони радови на објекту и
конзерваторско-рестаураторски
радови на деловима објекта,
живопису, иконама, мобилијару
и пластици Саборног храма
Ваведења Пресвете Богородице;
Интервентни и санациони
радови на угроженим објектима
манастирског комплекса по
приоритетима, укључујући и
истражне и специјализоване

01

360.000.000
РСД

/

Да

/
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радове у циљу израде пројектне
документације и идејних
решења;
Израда елабората и предлога
пројекта обнове манастирске
порте, укључујући и истражне и
специјализоване стручне радове
у циљу израде елабората и
предлога пројекта;
Израду елабората о обнови
манастирске ризнице,
укључујући и истражне и
специјализоване радове и
активности у циљу израде
елабората и предлога пројекта
обнове, као и предлога пројекта
организације ризнице,
библиотеке и архива;
Конзерваторско-рестаураторски
радови на заштити и очувању
покретног наслеђа манастирске
ризнице, библиотеке и архива,
укључујући и дигитализацију,
каталогизацију и другу стручну
обраду, као и презентацију и
публиковање (укључујући
збирке икона, предмета
свештене и примењене
уметности, рукописа
дипломатичке и архивске грађе,
рукописних књига, старих
штампаних књига,
етнографских и других
предмета);
Јавно представљања резултата
Обнове Хиландара и
истраживања хиландарског
наслеђа насталих у току Обнове
Хиландара, укључујући
припрему и издавање
електорнских и штампаних
публикација и сарадњу са
средствима јавног
информисања.
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3.ПА.3

Одржавање Дворског комплекса
на Дедињу

3.ПА.4

Подршка раду Матице Српске

Завршетак обнове подрума
Великог конака
Уређење и изградња
инсталација порте.
Омогућена је доступност
јавности уметничких и
културно-историјских
вредности Дворског комплекса
јавности кроз подршку
активностима као што су:
одржавање законом прописаних
услова чувања културних
добара у смислу предузимања
мера превентивно – техничке
заштите културних добара,
реализацију програма
доступности споменика културе
Дворски комплекс - посета и
презентација; реализација
изложби; формирање,
одржавање и унапређење
технолошке инфраструктуре
неопходне за реализацију и
презентацију резултата
пројекта; одржавање
сигурносних система и физичко
обезбеђење објеката и
покретних културних добара у
циљу превентивне заштите и
доступности јавности;
одржавање парковске целине
Дворског комплекса у циљу
очувања постојећег изгледа
амбијенталне целине споменика
културе.
Обезбеђено функционисање
Матице српске у Новом Саду;
подржани програми и пројекти
који се односе на изучавање
књижевности и језика;
подржано обављање научноистраживачког рада; подржана
издавачка делатност као и
програми који популаришу

01

87.000.000
РСД

/

Да

/

01

51.000.000
РСД

/

Да

/
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3.ПА.5

Подршка истраживању, заштити
и очувању нематеријалног и
покретног културног наслеђа

књижевно и научно
стваралаштво.
Кроз реализацију конкурса у
области нематеријалног
културног наслеђа у Републици
Србији, подржано је 59
пројеката, од којих је 25
пројеката истраживања и
мапирања нових елемената
нематеријалног културног
наслеђа, док су остали пројекти
презентације, едукације и
подизања свести о значају
нематеријалног културног
наслеђа.
Кроз реализацију Конкурса у
области заштите, очувања и
презентације архивске грађе,
подржанa су 48 пројекта, од
којих се 18 пројеката односило
на истраживање и заштиту
архивске грађе, 14 пројеката са
циљем промовисања архивске
делатности и афирмисањем
свести о значају архивске грађе,
15 пројеката са циљем
унапређења услова за
доступност архивске грађе и
подржан је 1 пројекат
међународног саветовања са
циљем унапређења архивске
делатности

01

159.408.638
РСД

/

Да

/

Међу значајнијим пројектима у
архивској делатности посебно
се издвајају пројекат Српске
академије наука и уметности –
Архив „Опремање
конзерваторске радионице
Архива САНУ у Београду,
Историјског архива Краљево
„Набавка покретних архивских
регала за нови депо Историјског
архива Краљево“, Архива
„Веорослава Вељашевић“
1340

Смедеревска Паланка „Замена и
заштита кровне конструкције
архива“, Задужбине Иве
Андрића „Дигитализација
Андрићеве рукописне
заоставштине у Задужбини Иве
Андрића“, Архива Српске
Православне цркве
„Конзервација и рестаурација
докумената из архивског фонда
Апелаторија митрополије
београдске (1836-1898). Кроз
реализацију Конкурса у области
заштите старе и ретке
библиотечке грађе, подржано је
10 пројекaта. Подржана су 3
пројекта конзервације,
рестаурације старе и ретке
библиотечке грађе, набавка
специјалне клима витрине за
излагање старе и ретке
библиотечке грађе за
Библиотеку града Београда,
очување и презентовање старих
и ретких књига манастира
Студеница, пројекат
Библиотеке СПЦ који се односи
на евидентирање и научни опис
српских средњовековних
рукописа у иностраним
збиркама итд.
Кроз реализацију Конкурса у
области заштите, очувања и
презентације музејског наслеђа,
подржанa су 125 пројекта, од
којих се издвајају: Конзервација
и рестаурација оргуља у великој
сали Дворане Дома синдиката;
Изложбе у Галерији САНУ:
„Српски модернизам 1880 –
1950“ и „Јован Дучић“;
Конзервација и презентација
пловила из Виминацијума и
Опремање изложбеног простора
за сталну поставку Музеја у
1341

3.ПА.6

Подршка развоју библиотечкоинформационе делатности и
библиотечко-информационе
делатности Савеза слепих
Србије

саставу Археолошког института
на простору археолошког
локалитета Виминацијум;
Конзерваторско –
рестаураторски радови на
мобилијару у вили „Златни
брег“ у Смедереву, Виртуелни
музеј бачких Буњеваца;
Уређење и осавремењавање
депоа за фундус Галерије Дома
културе Грачаница;
Превентивна заштита –
опремање депоа и сталне
поставке Музеја рудничкотаковског краја; Ревитализација
и реорганизација депоа у
депандансу Градског музеја у
Сомбору – Музеј подунавских
Шваба; Сређивање
археолошког депоа музејске
збирке при Народној
библиотеци Вук Караџић у
Бачкој Паланци; Пројектовање
и израда система техничке
заштите објеката Народног
музеја у Чачку; Онлајн изложбе
позоришног музеја Војводине –
(Theatar); Уређење и опремање
излагачког простора у
Народном музеју у Ужицу –
прва фаза; Уређење депоа
ризнице манастира Студеница;
Формирање прве сталне
поставке Музеја црквених
старина Православне епархије
нишке – друга фаза.
Кроз реализацију Конкурса у
области библиотечкоинформационе делатности,
подржано је укупно 36
пројеката општинских и
градских јавних библиотека и
пројеката струковних
удружења; Подржан је пројекат

01

58.504.466
РСД

/

Да

/
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развоја домаћег софтвера за
библиотечко пословање
БИСИС, пројекат 650 година
историје града на полици за
књиге- Оснаживање капацитета
Завичајног одељења Народне
библиотеке Крушевац,
Организација годишње
конференције европског
библиотечког удружења LIBER,
пројекти који доприносе
ширењу спектра услуга
библиотека, Приступачна
читаоница-пут ка инклузији
слепих и слабоводих особа,
затим пројекти који су
предвидели осавремењивање
информационо-комуникационе
инфраструктуре, пројекти који
су подразумевали набавку
иновативне опреме и
иновативних садржаја,
стручних скупова, као што је
Жички сабор библиотекара
2021. и тд.
3.ПА.7

Подршка раду установа у
области заштите и очувању
културног наслеђа

Кроз финансирање програмских
активности и инвестиционих
радова на зградама, набавци
опреме, зарада и сталних
трошкова установа у области
културног наслеђа чији је
оснивач Република Србија
ојачани су капацитети установа
у области културног наслеђа
чији је оснивач Република
Србија, повећана доступност
културних садржаја јавности,
обезбеђени одговарајући
технички капацитети за
обављање делатности и развој
установа и повећан степен

01

2.852.537.250
РСД

04

477.454.490
РСД

06

4.363.322 РСД

07

11.867.555
РСД

08

8.891.166 РСД

13

44.162.713
РСД

/

Да

/
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3.ПК.1

Истраживање, заштита и
презентација археолошког
налазишта Бело брдо у Винчи

физичке и правне заштите
културног наслеђа (покретног и
непокретног) и то: Народни
музеј, Народна библиотека
Србије, Библиотека матице
српске Нови Сад, Државни
архив Србије, Архив
Југославије, Филмске новости,
Југословенска кинотека, Музеј
науке и технике, Историјски
музеј Србије, Етнографски
музеј, Музеј примењене
уметности, Музеј савремене
уметности, Музеј Југославије,
Музеј позоришне уметности,
Природњачки музеј, Музеј
наивне и маргиналне уметности
Јагодина, Музеј на отвореном
Старо село Сирогојно, Музеј
Николe Теслe, Републички
завод за заштиту споменика
културе Београд, Музеј у
Приштини, Народна и
универзитетска библиотека Иво
Андрић Приштина са седиштем
у Београду.
Реализована заштитна
археолошка ископавања и
истраживања на простору
предвиђеном за санацију
клизишта; Израђена Студија
заштите археолошког
налазишта од штетног дејства
воде и консултантске услуге у
вези са санацијом;
припремљена документација за
спровођење конкурса за
архитектонско урбанистичко
планирање будућег архео парка
на простору археолошког
налазишта и израду идејног
пројекта; започете активности
на измени и допуни просторног

11.693.771
РСД

01

42.977.378
РСД

/

Да

/
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3.ПК.2

Реконструкција и доградња
Музеја наивне и маргиналне
уметности у Јагодини

3.ПК.3

Транснационални програм
Дунав 2014-2020

4.

Систем јавног информисања

плана посебне намене подручја
посебне намене археолошког
налазишта Бело Бедо;
исплаћени трошкови вештачења
процене вредности биљних
културе на катастарским
парцелама на археолошком
налазишту Бело Брдо у Винчи;
Измењена пројектно техичка
документација за санацију
клизишта са исходовањем
Решења о одобрењу за
извођење радова.
До краја 2021. године завршени
су радови на реконструкцији и
доградњи Музеја наивне и
маргиналне уметности у
Јагодини. Технички пријем
реконструисане и дограђење
зграде започет је 21.12.2021.
године. Набављена је опрема за
депое, канцеларијски намештај,
постаменти и витрине за
излагање, опрема за
конзерваторско-рестаураторску
радионицу, штампачи, аудио
опрема.
Снимљен документарни филм
„Наслеђе сецесије које нема“,
реализована радионица за
туристичке водиче из Суботице,
Новог Сада и Београда,
организован Дан сецесије
10.јуна са пет догађаја, приремa
ѕа изложбу која ће бити
организована у 2022.
Унапређено право грађана на
истинито, потпуно и
благовремено обавештавање о
питањима од јавног значаја;
обезбеђена разноврсност
квалитетних медијских
садржаја; обезбеђен несметан
рад установа у области јавног
информисања; вођење

01

107.661.414
РСД

/

Да

/

01

6.657.224 РСД

/

Да

/
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1.414.743.278
РСД
317.137 РСД
271.161 РСД

/

Да

/

04
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евиденције представника
иностраних медија и
дописништава иностраних
медија; унапређена
међународна мултилатерална и
билатерална сарадња;
унапређен процес
евроинтеграција и побољшан
приступ средствима ЕУ.
4.ПА.1

Пројектно суфинансирање

На конкурсима у области јавног
информисања и путем
појединачних давања у 2021.
години подржано је укупно 576
пројеката производње
медијских садржаја.
На десет спроведених конкурса
подржано је 548 пројеката, од
чега 51 пројекат на конкурсу за
штампане медије и новинске
агенције, 59 пројеката на
конкурсу за радио, 81 пројекат
на конкурсу за интернет, 82
пројекта на конкурсу за
телевизије, 72 пројекта на
конкурсу за информисање на
језицима националних мањина,
28 пројекта на конкурсу за
информисање особа са
инвалидитетом, 19 пројеката на
конкурсу за електронске медије
са седиштем на територији АП
Косово и Метохија, 44 пројекта
на конкурсу за информисање
српског народа у земљама
региона, 28 пројеката на
конкурсу за унапређивање
професионалних и етичких
стандарда у области jавног
информисања и 84 пројекта на
конкурсу за производњу
медијских садржаја којима се
афирмишу теме из области
културеа. Путем појединачних

01

327.782.234
РСД

/

Да

/
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давања подржана
је реализација 28 пројеката.
4.ПА.2

Подршка раду јавних медијских
срвиса

Обезбеђена подршка
остваривању права грађана на
објективно информисање.

01

900.000.000
РСД

/

Да

/

4.ПА.3

Међународна сарадња у области
информисања

Организована је међународна
конференција са УНЕСКО-м, уз
подршку Европске уније и
Краљевине
Шведске
под
називом „Медијски писмени
грађани – размишљај критички
кликни мудро“, у оквиру које је
промовисано друго издање
Унесковог
Приручника
за
медијску
и
информациону
писменост. На високом ТВ
панелу
тим
поводом
учествовале су председница
Владе Републике Србије Ана
Брнабић, генерална директорка
Унеска
Одри
Азуле
и
потпредседница
Европске
комисије Вера Јурова. У оквиру
ове конференције представник
Сектора је са УНЕСКО-м
организовао
и
четири
експертска панела и узео
активно учешће на једном у
својству панелисте. У оквиру 41.
Генералне
конференције
Унеска, узето је учешће на
заседању
Комисије
за
комуникације и информисање.
У ко-организацији Републике
Србије и Унеска, организован је
панел на којем су промовисане
Глобалне
препорукe
за
смернице за израду приручника
за медијску и информациону
писменост,
уз
подршку
Европске комисије. Учешће на
поменутом панелу узела су два
представника
Сектора
за

01

9.270.895 РСД

/

Да

/
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информисање и медије. У
организацији
Унесковог
омладинског
комитета
за
медијску
и
информациону
писменост,
представник
Сектора одржао је радионицу за
медијску писменост за 30
учесника
из
Нигерије
и
Малаувија.
Представник
Сектора учествовао је редовно у
раду Комитета Савета Европе за
информационо
друштво
и
медије (ЦДМСИ) као и у раду
Бироа комитета ЦДМСИ чији је
задатак
поред
редовних
активности била и припрема
Министарске
конференције
Савета
Европе
„Вештачка
интелигенција – интелигентна
политика, Изазови и шансе за
медије и демократију“ у
Никозији.
На
предметној
министарској
конференцији
учешће је узела потпредседница
Владе и министарка културе и
информисања Маја Гојковић..
Израђени су сви извештаји у
оквиру Преговарачких поглавља
3, 8, 10, 23. Узето је учешће на
свим
саставнцима
организованим
од
стране
Европске комисије, као и у раду
Контакт комитета Европске
комисије за Директиву о
аудиовизуелним
медијским
услугама.
У
оквиру
предприступног
инструмента
ИПА
3
програмиран
је
пројектни
предлог
за
имплементацију
Медијске
стратегије и пратећег Акционог
плана. Потписан је Меморандум
о сарадњи са УСАИД пројектом
„Иницијатива за нову медијску
и дигиталну писменост“ који
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спроводи фондација Пропалшн
на основу којег је у сарадњи са
Националном академијом за
јавну управу (НАЈУ) израђен
Приручник
за
медијску
писменост за јавну управу и
обука је ушла у званичан
програм НАЈУ за 2022. годину, а
такође и Приручник за медијску
писменост за родитеље. Сектор
за информисање и медије је
такође организовао и две
међународне радионице
за
медијска
и
новинарска
удружења и све актере у области
информисања и медија на тему
Етика и вредности у дигиталном
добу са фокусом на механизме
саморегулације, на медијску
писменост,
борбу
против
дезинформација,
антидискриминацију,
на
борбу
против говора мржње, као и на
родну равноправност.
4.ПК.1

Подршка раду Установи за
новинско издавачку делатност
„Панорама”

4.ПК.2

Подршка пројектима
дигитализације програмских
архива јавних медијских сервиса

5.

Међународна културна сарадња

Обезбеђено информисање
становништва на подручју
Аутономне покрајине Косово и
Метохија на српском језику
путем издавања недељних
новина Јединство и часописа
Стремљења.
Обезбеђена подршка
дигитализацији Програмског
архива Јавне медијске установе
„Радио-телевизија Србије” и
Јавне медијске установе
„Радио-телевизија Војводине”
Унапређен је развој сектора
културе на међународном
плану, кроз реализацију
различитих програма и
пројеката, као и коришћењем
подстицајних мера - конкурса
за: подршку мобилности

/

Да

/

130.000.000
РСД

/

Да

/

816.964.953
РСД
164.378 РСД

/

Да

/

01

47.690.149
РСД

04

317.137 РСД

13

271.161 РСД

01

01
15
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5.ПА.1

Европске интеграције и сарадња
са међународним
организацијама

уметника и професионалаца;
суфинансирање пројеката у
области културе и уметности
који су подржани кроз
међународне фондове;
суфинансирање пројеката за
промовисање културе и
уметности Републике Србије у
иностранству у дигиталном
формату; суфинансирање
програма и пројеката
међународне сарадње (скупови,
семинари, радионице итд.);
суфинансирање билатералних
пројеката/програма у области
културе и уметности у
различитим областима;
подстицање билатералне
културне сарадње на основу
закључених међудржавних
билатералних уговора/програма
сарадње и представљања
културе Републике Србије у
иностранству кроз
суфинансирање
програма/пројеката установа
културе; суфинансирање
програмског садржаја у
Културном центру Републике
Србије у Паризу; подстицање
регионалне сарадње учешћем у
регионалним иницијативама и
мрежама, као и у макро
регионалним стратегијама;
подршка реализацији пројекта
Нови Сад - Европска
престоница културе; подршка
учешћу Републике Србије на
Међународној изложби
архитектуре Бијенала у
Венецији 2021. године
Суфинансирање мобилности
уметника и професионалаца у
области културе и уметности;
суфинансирање пројеката у

01

86.146.806
РСД

/

Да

/
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5.ПА.2

Билатерална сарадња и
Међународна културна размена

области културе и уметности
који су подржани кроз
међународне фондове;
контрибуције за чланство у
програмима међународних
организација; Унеско (Фонд за
нематеријално културно
наслеђе, Фонд за културну
разноликост, Фонд за подршку
имплементације Конвенције
1970 и Фонд за ванредне
ситуације); Савет Европе
(Културне руте, Еуримаж,);
иницијатива и мрежа као што су
преводилачка мрежа Традуки;
Форум словенских култура, а
који су у надлежности
Министарства културе и
информисања, као и подршка
пројектима културе у оквиру
транснационалних програма
макрорегионалних стратегија
EU -EUSDR и EUSAIR.
Подстицање билатералне
културне сарадње на основу
закључених међудржавних
билатералних уговораспоразума и програма сарадње;
суфинансирање билатералних
пројеката/програма у области
културе и уметности путем
конкурса; подстицање
регионалне сарадње у циљу
неговања добросуседских
односа и јачања међусобног
поверења, као и стварања
услова за спровођење
регионалне културне политике;
финансирање/суфинансирање
програмског садржаја у
Културном центру Републике
Србије у Паризу; подршка
учешћу Републике Србије на
Међународној изложби

01

110.358.237
РСД

/

Да

/
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5.ПА.3

Нови Сад 2021 Европска
престоница културе

5.ПА.4

ИПА Подршка за учешће у
програмима ЕУ

6.

Признања за допринос у култури

7.

Подршка развоју дигитализације
културног наслеђа и савременог
стваралаштва

7.ПА.1

Подршка пројектима развоја у
области дигитализације
културног наслеђа и савременог
стваралаштва

архитектуре Бијенала у
Венецији 2021.
Подржана реализација
активности у оквиру пројекта
Нови Сад 2021 - Европска
престоница културе, у складу са
Апликационом књигом
Пројекта и годишњим планом
Фондације Нови Сад 2021.

01

550.769.000
РСД

/

Да

Омогућено интегрисање
институција и организација из
Републике Србије у програме
европске културне сарадње као
и подршка пројектима у оквиру
програма ЕУ Креативна Европа.
Додељена признања за
врхунски допринос националној
култури, односно култури
националних мањина.

01

69.690.910
РСД

/

Да

Планом рада Владе
предвиђена су
средства
у износу од
302.969.000 РСД.
Закључком Владе 05
Број: 401-8099/2021 од
02. септембра 2021. г.
омогућена је употреба
текуће буџетске
резерве у износу од
247.800.000 РСД, за
реализацију додатних
активности, које није
било могуће
претходно планирати
/

15

164.378 РСД

01

205.133.696
РСД

/

Да

/

Пружена подршка развоју
дигиталне истраживачке
инфраструктуре у области
културе и уметности
Подржани најзначајнији
пројекти у Републици Србији
који доприносе развоју у
области дигитализације
културног наслеђа и савременог
стваралаштва као и повећању
видљивости српске културе на
интернету. Решењем о додели
средстава за финансирање или
суфинансирање пројеката у
области дигитализације
културног наслеђа и савременог

01

149.721.110
РСД

/

Да

/

01

61.943.188
РСД

/

Да

/
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7.ПА.2

Јачање капацитета установа
културе у процесу
дигитализације

стваралаштва за 2021. годину,
подржано је 79 пројеката;
Ванконкурсно је подржано 4
пројекта; Пренета су средства
Музеју Војводине за пројекат
Спровођење процеса
дигитализације по основу
Споразума о оснивању
Заједничког тела за
координацију активности у
области одржавања, развоја и
унапређења јединствених
софтверских решења у
установама културе.
Подршка развоју
дигитализације културног
наслеђа и савременог
стваралаштва је континуиран
процес.
Установе културе кроз
годишњи План на програмској
активности дигитализације раде
на уређењу нормативних,
техничких, организационих,
финансијских и других услова
неопходних за унапређење
процеса дигитализације
културног наслеђа и савременог
стваралаштва Републике
Србије.

01

87.777.922
РСД

/

Да

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе

МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О СЕЛУ

2. Министар

Милан Кркобабић

3. Делокруг

На основу члана 23. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15,
96/15 – др. Закон 62/17 и 128/20), Министарство за бригу о селу обавља послове државне управе и
са њима повезане стручне послове који се односе на: стратешко сагледавање положаја села и
сеоског становништва; предлагање мера и активности за унапређење услова живота и рада на селу;
неговање традиције и традиционалног начина живота на селу, ради очувања културно-историјских
садржаја сеоских средина, као и друге послове одређене законом.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

/

НАРАТИВ
На основу члана 23. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. Закон 62/17 и 128/20), Министарство за бригу о селу обавља послове
државне управе и са њима повезане стручне послове који се односе на: стратешко сагледавање положаја села и сеоског становништва; предлагање мера и активности за унапређење
услова живота и рада на селу; неговање традиције и традиционалног начина живота на селу, ради очувања културно-историјских садржаја сеоских средина, као и друге послове
одређене законом.
Рурални простор и сеоска насеља Србије значајно су маргинализована у погледу развојних, инфраструктурних и социјалних карактеристика и прилично периферијализован у
односу на токове капитала, људи и развојних импулса. Томе су допринели махом секторски оријентисани програми развоја и стратешки документи који се у неком сегменту баве
селом и руралним простором. Како се потребе друштва мењају, тако се и улога руралног простора и села мењала, померајући фокус са пољопривреде као основне делатности ка
садржајнијем и разноврснијем селу, те се и приступ развоју руралног простора постепено помера ка савременом мултидимензионалном концепту и истицању вишезначне улоге
села. С тим у вези, приступило се сагледавању свих руралних димензија и атрибута који допуњују, а понегде и превазилазе још увек доминантну аграрну функцију српског села.
У досадашњим развојним документима, углавном се сагледавао рурални простор и село на нивоу региона, евентуално општина, што је подразумевало извесну генерализацију
исказану кроз смернце и опште препоруке за развој. Такви документи и бројне научне анализе указују на мозаичност свих руралних структура и на њихову регионалну
дисбалансираност. Уочавају се значајне разлике међу насељима руралног простора Србије у погледу популационе величине, економске снаге, нивоа опремљености и типа
развијених друштвених односа, изразито израженој на релацији север–југ земље. Поједини региони лоцирани у јужном и југоисточном делу Србије суочени су са дубоким
структурним проблемима, вишедеценијским емиграцијама, те представљају значајну кончицу за успостављење баланса у регионалном развоју земље.
У том погледу, развој руралног простора и села постаје значајан инструмент у смањивању диспаритета оствареног регионалног развоја земље.
Села у Србији су данас све старија, све празнија, све немоћнија и у том смислу све зависнија од ширег друштва и непосредне државне помоћи.
Узроке депопулације села у Србији, пре свега, треба тражити у неповољним условима привређивања, дугогодишњем диспаритету цена пољопривредних и индустријских
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производа, пореској политици са искључивим фискалним карактером, недовољним изворима финансирања, недовољним инвестицијама у основна средства, кредитима са
неповољним условима задуживања и неуважавања специфичности пољопривредне производње, систем наслеђивања земљишта, образовање, здравствена заштита, пензије и др.
Размере депопулације с којом се Србија суочава у више од хиљаду својих села, представља велики и тежак структурни и развојни проблем целокупног друштва.
У складу са наведеним стањем, Министарство за бригу о селу је своје деловање усмерило у складу са принципима одрживог развоја села, који подразумевају усклађеност између:
економског прогреса (техничко-технолошког напретка) путем финансијске подршке удруживању пољопривредних произвођача кроз задруге; социјалне правде и друштвене
одговорности путем финансијске подршке за формирање нових сеоских домаћинстава, као и развој локалног јавног саобраћаја; заштите и очувања животне средине, културног
и духовног наслеђа организовањем сеоских манифестација.
Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте Министарства за бригу о селу (Министарство) у 2021. години успоставило је комуникацију и сарадњу са
органима Европске уније, као и органима појединих земаља чланица појединачно, али и са органима Владе Републике Србије, међународним организацијама које делују у Србији
и другим субјектима из домена развоја села и руралних подручја.
Поредећи мере Министарства са мерама различитих органа других равијених држава у тој области, констатовано је да у Србији, као и у другим земљама постоје специфичности,
те да мере које спроводи Министарство дају повољан резултат у односу на друге земље у којима се спроводе сличне мере.
Постоји могућност за конкурисање код међународних фондова, који предвиђају финансирање пројеката из области развоја села, па ће то бити један од приоритета и будућем раду.
Министарство је позвано да учествује у раду и буде део Европске мреже за рурални развој, те да на тај начин размењује знање и искуства у тој области на нивоу Европе, па ће се
у наредном периоду наставити активности у вези са тим.
Оно што је у најразвијенијим земљама Европе препознато као најнеопходније за квалитет живота у сеоским срединама су непосредна и ефикасна доступност јавних служби, добре
саобраћајне везе са општинским центрима и градовима, као и доступност интернета. То су примери добре праксе, па ће Министарство у наредним годинама радити на спровођењу
пројеката и програма из тих и сличних области.
У овиру програмског буџета 0110- Унапређење услова живота и рада на селу, очување културно – историјских садржаја и неговање традиције, реализовале су се следеће
програмске активности:
Програмска активност „Подршка развоју задругарства“ остварује се путем реализације јавног конкурса за доделу бесповратних средстава који се расписује по усвајању Програма.
Подносиоци пријаве на јавни конкурс могу да буду земљорадничке и пољопривредне задруге, земљорадничке или пољопривредне задруге чија је регистрована делатност бављење
сеоским туризмом (туристичке задруге), производња предмета или делатност обављања старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности (занатске задруге) и
социјалне задруге чији су оснивачи припадници угрожених друштвених група. Бесповратна средства подршке могу се користити за унапређење, осавремењавање, као и
аутоматизацију процеса пословања задруга (набавка биолошких средстава, набавка опреме, механизације, изградња смештајних капацитета и сл.). На конкурсу је укупно
пристигло 329 пријава, од којих је 199 испуњавало неопходне услове прописане Програмом. Опредељена средства за овај Програм су износила 500.000.000,00 рсд, а прерасподелом
средстава, због великог броја захтева, опредељена су додатна средства у износу од 7.500.000,00 рсд. Укупно је подржано 57 пројеката задруга од којих су најзаступљеније биле
задруге чија је претежна делатност прерада воћа и поврћа као и производња и скалдиштење житарица. Рок за реализацију пројекта је други квартал текуће године. Министарство
ће перманентно пратити резултате пословања задруга на основу финансијских извештаја и теренске контроле. Циљ овог Програма је повећање броја задруга, увећање пословног
прихода и нето добити задруга, међузадружна сарадња, хоризонтално и вертикално повезивање задруга у другу правну форму-сложене задруге.
Програмска активност „Подршка адаптацији и комплетној реконструкцији сеоских домова културе или задружних домова у мултифункционалне објекте“ има за циљ стварање
услова за одрживи развој кроз пружање административних, здравствених, културних, едукативних услуга којима се подиже стандард и побољшава квалитет живота у сеоским
срединама. Средства за ову намену су била предвиђена у износу од 352.500.000,00 динара која би била довољна за адаптацију или реконструкцију (10) објеката. Услед кратког
рока за детаљну припрему анализе ефеката Програма која подразумева следеће: дефинисање стручне комисије и утврђивање стања објеката на терену; утврђивање имовинскоправних статуса објеката; динамику реализације грађевинских радова (адаптација, тј, реконструкција) постојећих објеката, дужине трајања спровођења поступка јавне набавке;
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недостатак кадрова (машинске, грађевинске и електро) струке за ефекисно спровођење мониторин програма у свим фазама његове реализације, средства намењена за ову намену
су прераспоређена на други програм где су иста била далеко мања у односу на реалну тражњу.
Законом о буџету за 2022. годину, за ову програмску активност опредељена су средства у износу од 154.770.000,00 динара. Министартво ће настојати у наредном периоду да
сукцесивно решава горе наведене сметње, као и да након првог наредног ребаланса коригује меру ове програмске активности која ће се односити на изградњу модуларних објеката
са свим претходно наведеним садржајима по принципу „кључ у руке“. Овакав принцип је економичнији, са краћим периодом имплементације, једноставнијом процедуром
прибављања грађевинских дозвола и утврђеним дугорочним гарантим роком.
Програмска активност „Подршка куповини сеоских кућа са окућницом“ усмерена је на мотивисање сеоског становништва да остане на селу и на подстицање младих да живе у
сеоској средини решавањем стамбеног питања. Бесповратна средства за набавку куће са окућницом путем јавног конкурса могу да остваре млади пољопривредник/ца, брачни
пар, ванбрачни партнери, самохрани родитељ, као и друга лица која испуњавају услове дефинисане Програмом. Након испуњења свих услова конкурса, међусобна права, обавезе
и одговорности у вези са коришћењем бесповратних средстава уређују се тројним уговором који закључују Министарство, јединица локалне самоуправе и подносиоци пријаве.
Реализовањем ове програмске активности очекује се смањење миграторних кретања становништва која доводе до депопулације у руралним подручјима, повећање броја
становника у селу, као и смањење просечне старости становништва, односно побољшање демографске структуре сеоских средина. Средства за ову намену су била предвиђена у
укупном износу од 176.250.000,00 динара. Ребалансом буџета и прерасподелом средстава, за ову намену је укупно одобрено 686.584.000,00 динара. Овим средствима је купљено
(649) сеоских кућа са окућницом на читавој територији Републике Србије.
Законом о буџету за 2022. годину, за ову програмску активност опредељена су средства у износу од 500.000.000,00 динара којим ће бити купљено око (420) еоских кућа са
окућницом. Један од приоритетних циљева овог Програма је повратак радно способног становништва. Просечна старост корисника бесповратних средстава је тридесет година.
Пројекат „Подстицај куповини минибусева за потребе превоза сеоског становништва“, стварају се услови за решавање основне потребе кретања сеоског становништва у циљу
омогућавања квалитетнијег живота у руралним срединама, боље повезаности и ефикасније проходности између руралних средина, односно села и градских, односно општинских
седишта. Подносиоци пријаве на јавни конкурс су јединице локалне самоуправе. Бесповратна средства намењена су за куповину минибусева који се могу користити искључиво
за потребе превоза сеоског становништва из једног села у друго село или из села у градско/општинско седиште.
Опредељена средства за ову намену су износила 118.000.000,00 динара. Прерасподелом средстава, средства за овај пројекат су увећана за 2.000.000,00 динара, што је укупно
износило 120.000.000,00 динара за ову намену.
Програмска активност „Програм подршке спровођењу мера за побољшање услова живота и рада на селу, доделом финансијских подстицаја за опремање рачунарских учионица
са интернет прикључком и опремање терена за спортске активности на селу“ има за циљ порст квалитета живота и образовања у сеоским срединама кроз стицање информатичких
знања и вештина, подстицање здравог начина живота, ефикасније извођење наставе у сеоским срединама. Детаљном анализом ефеката утврдили смо да би се наш програм
преклапао за програмима других министарстава која су у својим програмским буџетима определила средства за ове намене. Средства за ову намену, 59.470.000,00 динара,
прерасподелили смо на Програм доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије, који је усмерен на мотивисање сеоског
становништва да остане на селу и на подстицање младих да живе у сеоским срединама.
У буџету Републике Србије за 2022. годину за ову програмску активност нису планирана средства.
Програмска активност доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети села“ има за циљ да обогати друштвени и спортски живот
становника у селима Србије, да негује традиционални начин живота и културно – историјско наслеђе.
Опредељена средства за ову намену су износила 55.950.000,00 динара. Циљ овог Програма је обогаћење друштвеног и спортског живота становника у селима Србије, неговање
традиционалног начина живота и културно - историјског наслеђа.
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Програм се реализује у сарадњи са јединицама локалних самоуправа, које су уједно и подносиоци пријаве на јавни конкурс. Прерасподелом средстава,тј, умањењем истих за
12.500.000,00 динара, определили смо се искључиво из разлога неповољне епидемиолошке ситуације која је била присутна у периоду расписивања конкурса и претпоставке да ће
бити мања заинтереованост јединица локалних самоуправа.
Намена бесповратних средстава је финансирање организовања и промоције манифестације под називом „Михољски сусрети села“ која се може одржати у свим насељеним
местима-селима на територији Републике Србије, изван градских, општинских седишта и приградских насеља. Једнодневна или вишедневна манифестације под називом
„Михољски сусрети села“ садржи активности у којима учествује становништво села са територије једне јединице локалне самоуправе. (активности могу бити из области драмских
уметности, књижевности, литерарних вештина и других уметности, спортских такмичења, промовисања очувања и унапређења старих заната, израде уметнина и предмета домаће
радиности, као и остале активности у којима становници села могу показати своја знања и вештине и у њима се такмичити). Подржано је (68) јединица локалних самоуправа у
организовању различитих дисциплина, учествовало је 832 села, нешто више од 12.000 такмичара, а број посетилаца око 50.000.
Резултат ове мере је обогаћење друштвеног и спортског живота становника у селима, нарочито у локалним самоуправама нижег степена развијености које немају традиционалне
манифестације овог типа, промовисање традиционалног начина живота у ширем контексту и очување културно – уметничког и историјског наслеђа локалних заједница, уз
допринос развоју туристичких потенцијала тих регија.
Својим деловањем Министарство за бригу о селу је значајно утицало на веће присуство јединица локалне самоуправе у сеоским срединама.
Стратешки циљеви Министарства за бригу о селу јесу смањење регионалне неравномерности, стварање системских предуслова за економску одрживост породичних газдинстава,
креирање здравог тржишног амбијента, побољшање и модернизација инфраструктуре и стварање свих социо-културних предуслова за демографско оживљавање села у Србији.
Конкретизацијом наведеног стратешког циља Министарства за бригу о селу омогућило би се стварање системских предуслова за демографско оживљавање села у Србији и
економску одрживост породичних газдинстава.
За реализацију свих на горе наведених циљева, неопходно је дефинисати конкретне реформске мере:
Село као друштвена заједница треба да буде представљена у системским законима и секторским политикама Србије као државни ослонац од националног значаја, да би одрживи
развој сеоских средина и подизање животног стандарда њихових становника стварно постали важни циљеви на стратешким правцима нашег свеукупног друштвеног развоја.
Одрживи развој села нужно је локални и могућ је, само ако се за њега стекну повољни (неопходни и довољни) не само глобални, него и локални предуслови. Отуда је неопходно
да се покрену законске иницијативе за оживљавање локалне сеоске самоуправе и институционално проширење надлежности сеоских месних заједница као провереног облика
непосредне локалне самоуправе у српској народној традицији. У истом циљу, ваљало би да се у брдско-планинским и пограничним крајевима Србије иницира формирање малих
сеоских општина и тако омогући њихова демографска и социјална одрживост.
Популациона политика у сеоским срединама морала би да се темељи на одговарајућој економској, аграрној, регионално-развојној и културној политици. У том погледу је
неопходно да се поправи изразито неповољан положај пољопривреде у односу на индустрију, да се пређе на децентрализовани модел индустријализације и урбанизације, да се
много више инвестира у саобраћајну и комуналну инфраструктуру сеоских подручја, да се побољша социјално (здравствено, пензионо, инвалидско) осигурање, али и модерно
образовање и културно просвећивање младих пољопривредника.
Реформа основног образовања морала би да обезбеди посебан и привилегован статус сеоских школа, те да у наставним програмима свих основних школа већи обим и значај
добију образовни садржаји који се односе на село као здраву животну средину и на пољопривреду као перспективно животно занимање.
Уз општа питања просвете и образовања житеља села, данас је за развој пресудно стручно образовање пољопривредника. Томе циљу данас би најпре требало да допринесе
системска државна потпора аграрним научним институцијама, као и формирање мреже саветодавних центара за трансфер практичних стручних знања о модерној пољопривреди
у којој би се запошљавали агрономи разних специјалности, агроекономисти, ветеринари и сви други аграрни стручњаци. У културној политици према селу, поред наведеног,
неопходно је такође да се обезбеди системска и континуирана државна и локална општинска подршка сеоским домовима културе, културно-уметничким друштвима, спортским
клубовима и сеоским културним манифестацијама.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Правни основ

Опис

I
Закључак о усвајању Програма
подршке развоју задругарства
доделом бесповратних средстава
за унапређење пословања и
технолошки развој задруга на
читавој територији Републике
Србије

II
Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/2014 –
одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

2.

Уредба о утврђивању Програма
доделе бесповратних средстава за
куповину сеоске куће са
окућницом на територији
Репубике Србије за 2021. Годину

Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/2014 –
одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

3.

Уредба о утврђивању Програма
доделе бесповратних средстава за
куповину минибусева за потребе
превоза сеоског становништва на
територији Републике Србије

Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/2014 –
одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

4.

Уредба о утврђивању Програма
доделе бесповратних средстава за

Члан 42. став 1.
Закона о Влади

III
Задруге представљају
потенцијал за одрживи
привредни и друштвени
развој и нуде различите
привредне, економске и
друштвене предности у
односу на друге облике
пословања. Циљ Програма је
системско унапређење
пословања задруга, развој
задружног система и
повећање конкурентности на
тржишту.
Смањење миграторних
кретања становништва која
доводе до депопулације у
руралним подручјима
Републике Србије,
мотивисање сеоског
становништва да остане на
селу и подстицање младих да
се врате на село решавањем
стамбеног питања.
Решавање основних потреба
кретања становништва у циљу
омогућавања квалитетнијег
живота у руралним
срединама, боље повезаности
и ефикасније проходности
између руралних средина,
односно села и градских,
односно општинских
седишта.
Сврха Програма је обогаћење
друштвеног и спортског

Ред.
бр.

1.

Назив акта

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
/

VI
Не

VII
/

64
25.6.2021.

/

Не

/

77
30.07.2021.

/

Не

/

77
30.07.2021.

/

Не

/

04.02.2021.
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организовање манифестације под
називом „Mихољски сусрети села“

5.

Уредба о измени уредбе о
утврђивању Програма доделе
бесповратних средстава за
куповину сеоске куће са
окућницом на територији
Репубике Србије за 2021. годину

6.

Уредба о измени уредбе о
утврђивању Програма доделе
бесповратних средстава за
организовање манифестације под
називом „Mихољски сусрети села“

7.

Уредба о измени уредбе о
утврђивању Програма доделе
бесповратних средстава за
куповину сеоске куће са
окућницом на територији
Репубике Србије за 2021. годину

(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/2014 –
одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)
Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/2014 –
одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)
Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/2014 –
одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)
Члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/2014 –
одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон)

живота становника у селима и
неговање традиционалног
начина живота и културноисторијског наслеђа.

Услед великог интересовања
становништва, обезбеђена су
прерасподелом додатна
средства за реализацију овог
Програма.

102
29.10.2021.

/

Не

/

Преостала (неутрошена)
средства по овом конкурсу су
прерасподелом опредељан за
Програм доделе бесповратних
средстава за куповину сеоске
куће са окућницом на
територији Републике Србије
за 2021. годину.

107
12.11.2021.

/

Не

/

Услед великог интересовања
становништва, обезбеђена су
прерасподелом додатна
средства за реализацију овог
Програма.

109
19.11.2021.

/

Не

/
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.
1.ПК1

1.ПК2

Назив
I
Програм подршке
развоју задругарства
доделом
бесповратних
средстава за
унапређење
пословања и
технолошки развој
задруга на читавој
територији Републике
Србије
Програм доделе
бесповратних
средстава за
адаптацију или
реконструкцију
сеоских домова
културе или
задружних домова у
мултифункционалне
објекте

Резултат
II
Уговор је закључен са
педесетиседам (57) задруга.

Министарство за бригу о селу је
средства по овом конкурсу
ребалансом прерасподелила на
други програм - програм доделе
бесповратних средстава за
куповину сеоске куће са
окућницом

шифра извора
финансирања
01

01

Референтни
документ

По
плану
(Да/Не)

Образложење

Износ остварења/
извршења
III
492.510.521,86 рсд
97,14%

IV
/

V
Да

VI
/

/

/

Да

Услед кратког рока за
детаљну припрему анализе
ефеката програма која
подразумева следеће:
дефинисање стручне
комисије и утврђивање
стања објеката на терену;
утврђивање имовинскоправниџ статуса објеката;
динамику реализације
грађевинских радова
(адаптација, тј,
реконструкција) постојећих
објеката, дужине трајања
спровођења поступка јавне
набавке; недостатак кадрова
за ефективно спровођење
програма у свим фазама
његове реализације,
средства намењена за ову
намену су прераспоређена
за други програм где су иста
била далеко мања у односу
на реалну тражњу.
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1.ПК.3

1.ПК.4

1.ПК.5

Програм доделе
бесповратних
средстава за куповину
сеоске куће са
окућницом на
територији Републике
Србије за 2021.
годину
Програм доделе
бесповратних
средстава за куповину
минибусева за
потребе превоза
сеоског становништва
на територији
Републике Србије
Програм подршке
спровођењу мера за
побољшање услова
живота и рада на
селу, доделом
финансијских
подстицаја за
опремање
рачунарских
радионица са
интернет прикључком
и опремање терена за
спортске активности
на селу

Уговор је закључен са
шесточетрдесетидевет (649)
корисника.

01

680.181.744,20 рсд
99,06%

/

Да

/

Уговор је закључен са осамнаест
(18) ЈЛС-а.

01

119.961.933,04 рсд
99,97%

/

Да

/

Министарство за бригу о селу је
средства по овом конкурсу
ребалансом прерасподелила на
други програм - програм доделе
бесповратних средстава за
куповину сеоске куће са
окућницом

01

/

Да

Детаљном анализом ефеката
утврдили смо да би се наш
програм преклапао за
програмима других
министарстава која су у
својим програмским
буџетима определила
средтсва за ове намене,
одлучили да средства за ову
намену прерасподелимо на
Програм доделе
бесповратних средстава за
куповину сеоске куће са
окућницом на територији
Републике Србије.
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1.ПК6

Програм доделе
бесповратних
средстава за
организовање
манифестације под
називом „Михољски
сусрети села“

Уговор је закључен са
шездесетиосам (68) ЈЛС-а.

01

30.535.933,04 рсд
71,01%

/

Да

/

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 29. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, брoj 128/20)
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 над објављивањем 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.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

/

НАРАТИВ
Републички секретаријат за законодавство је у извештајном периоду првенствено обављао послове који се односе на давање мишљења о усклађености прописа са Уставом
Републике Србије и правним системом Републике Србије у поступку њиховог доношења. Према пословничкој процедури, Секретаријат је дао мишљења на све нацрте закона који
су му достављени, а које је Влада утврдила као предлоге закона и упутила их Народној скупштини на усвајање, као и на све прописе који су му достављени на мишљење, а које
је Влада донела, или је у сарадњи са представницима овлашћених предлагача на непосредан начин учествовао у њиховој припреми. У том смислу, Секретаријат је у извештајом
периоду дао више хиљада мишљења на нацрте закона и предлоге других прописа и аката. Такође, Секретаријат је у складу са законским овлашћењима обављао и послове који се
односе на старање о објављивању аката Владе, министарстава и посебних организација. У извештајном периоду је постигнут циљ деловања Секретаријата, као и предузетих
активности, тако што је смањен број потенцијалних међусобних неусаглашености прописа у правном систему Републике Србије и измењен одређени број предложених одредаба
из нацрта закона и других прописа за које би се основано касније могло поставити питање њихове неуставности, односно незаконитости. Такође, Секретаријат је својим деловањем
допринео да се побољша квалитет новодонетих прописа, у нормативно-техничком и језичком смислу.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Одлука о изменама и допунама
Пословника Владе

II
Члан 42. став 2. Закона
о Влади ("Службени
гласник РС", бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др.
закон)

III
Унапређење организације и
рада Владе

1

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

V

VI
Да

Образложење

VII
Оцењено је да није
потребно усвајање
Одлуке током
извештајног периода.
И у Плану рада
апострофирано је да
ће иста бити
предложена само ако
накнадно буде
установљено да је то
потребно

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.
1ПА1

Назив

I
Изградња, праћење и унапређење
правног система
Надзор над процесом доношења
прописа и општих аката

Резултат

шифра
извора
финансир
ања

II

Износ остварења/
извршења
III

01
Квалитетнији
прописи;
постигнут виши степен правне
сигурности грађана и других
субјеката

01

98.693.000 RSD
98.693.000 RSD

Референтни
документ

По
плану
(Да/Не)

Образложење

IV
/

V
Да

VI
/

/

Да

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне управе

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

2. Директор

Зорица Анђелковић

3. Делокруг

На основу члана 28. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 128/2020),
Републичка дирекција за робне резерве образована је као посебна организација која
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 са циљем одржавања резерви на нивоу неопходног
минимума; изградњу складишног капацитета за потребе републичких робних резерви;
материјално-финансијско и евиденционо пословање робним резервама, као и друге
послове одређене законом. Надзор над радом Републичке дирекције за робне резерве
врши Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде у делу пословања Републичкe дирекцијe за
робне резерве са основним пољопривредно-прехрамбеним производима.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

НАРАТИВ
За програмску активност 0002-Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви, Сектор за комерцијалу-Одељење за непрехрамбене производе је своје активности на
образовању, финансирању, размештају, коришћењу и обнављању робних резерви, дефинисане Законом о робним резервама („Службени гласник Републике Србије“, број 104/2013
и 145/2014-др.закон) и Уредбом о условима давања на зајам и у закуп појединих врста роба из робних резерви и условима за издавање у закуп непокретности („Службени гласник
Републике Србије“, 60/2015 од 02.07.2015. године и број 31/2018 од 27. априла 2018. године), спроводило:
-у складу са Планом рада Владе за 2021. годину,
-у складу са Програмом републичких робних резерви са Финансијским планом за 2021. годину, 05 Број: 021-756/2021 од 28. јануара 2021. године и Плана јавних набавки за 2021.
годину број: 404-87/2021-06 од 12.02.2021. године, путем куповине, продаје, давањем резерви у зајам и давањем резерви у закуп, као и робном разменом и
-у складу за закључцима Владе Републике Србије, који су били од посебног значаја и огледали се у бесповратној испоруци евро-дизела и евро премијум-95 за потребе Војске
Србије, Министарство унутрашњих послова, Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“. На основу Закључка Владе о измени основа пословне консолидације
енергетских субјеката, наставила да у сарадњи са Министарством рударства и енергетике, значајно помаже топланама Србије позајмицама уља за ложење, као и продужењем
рока враћања зајма, како би се грејна сезона несметано одвијала.
1.Набавка робе:

1364

-уљa за ложење ниско сумпорно гориво специјално, НСГ-с у вредности од 544.600.000,00 динара. Набавка је извршена преко наменског рачуна, а у складу са Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“, број 150/2020);
-медицинских средстава у вредности од 147.002.400,02 динара;
-хигијенских пакета у вредности од 23.673.600,00 динара и
-евро дизела (гориво за опрему за интервенисање у варедним ситуацијама – самоусисне пумпе и агрегате) у вредности од 498.888,00 динара.
2.Набавка услуга:
-складиштења, чувања и обнављања непрехрамбених производа (бетонског гвожђа, грађевинског материјала, пољопривредне механизације, минералног ђубрива у вредности од
846.912,00 динара и лекова, медицинских средстава и средстава за ванредне ситуације у вредности од 16.548.332,22 динара, на период од две године);
-материјала за текуће поправке и одржавање робе великих система – самоусисних пумпи у вредности од 1.182.828,00 динара, набавка услуге и материјал за текуће поправке и
одржавање робе великих система – агрегата у вредности од 511.200,00 динара;
-техничког прегледа и регистрације приколица за превоз опреме за интервенисање у ванредним ситуацијама (приколице за превоз хидрауличног пумпног агрегата и дизел агрегата)
у вредности од 984.116,00 динара.
3.Обнављање резерви непрехрамбених производа путем зајма, занављања, преструктурирања и робне размене.
a)У зајам је, уз сагласност Министaрства рударства и енергетике, дато топланама, у циљу несметаног одвијања грејне сезоне, 3.370.060 kg уља за ложење, враћено је 78.013 kg
уља за ложење ниско сумпорно гориво- специјално НСГ-С, а на основу Уредбе о условима давања на зајам и у закуп појединих врста роба из робних резерви и условима за
издавање у закуп непокретности („Службени гласник Републике Србије“, број 60/2015 и 31/2018). По Закључку Владе РС по хитном поступку, извршена је позајмица ЈП
''Електропривреда Србије уља за ложење ниско сумпорно гориво специјално НСГ-С у количини од 9.999.700 кг, ради отклањања последица од настале штете на систему
производње електричне енергије. Укупно дато у зајам у току 2021. године је 13.369.760 кг уља за ложење ниско сумпорно гориво специјално НСГ-С.
Количина од 29.709.412 kg уља за ложење се и даље налази у зајму код топлана, по закључцима Владе РС по репрограму, без обавезе плаћања камате.
Количина од 37.601.253 кг уља за ложење се налази у зајму, уз обавезу плаћања камате. Укупно у зајму по свим основама је 67.310.665кг уља за ложење ниско сумпорно горивоспецијално НСГ-С.
По основу уговора о зајму на који се плаћа камата, у току 2021. године наплаћено је на име камате 21.638.482,85 динара (фактурисано 21.414.801,54 динара-наплативост 101,04%,
због наплате дуга из 2020.године).
Зајам бетонског гвожђа у вредности од 93.561.030,00 динара.
Зајам минералног ђубрива у вредности од 7.738.050,00 динара.
б) Занављање лекова и медицинских средстава извршено је у вредности 477.939.240,49 динара.
в) Преструктурирање у износу од 2.563.965,80 динара.
г) Робна размена минерално ђубриво НПК (6:24:12) за меркантилну пшеницу у вредности од 34.660.000,00 динара и цистерини за осоку за месни нарезак у лименци од 150 г, у
вредности од 2.125.699,20 динара.
4.Давање резерви непрехрамбених производа бесповратно, по закључцима Владе Републике Србије:
-Евродизела, 878.809 литара и
-Европремијума БМБ-95, 25.000 литара.
Одељење за непрехрамбене производе је у току 2021. године спроводило редовне активности у остваривању основних циљева и задатака дефинисаних Законом о робним резервама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 104/2013
и 145/2014-др.закон), Програмом републичких робних резерви за 2021. годину и предузимало све мере дефинисане закључцима Владе Републике Србије.
За програмску активност 0002- Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви у оквиру делатности - Одељења за складишта у складу са Програмом републичких
робних резерви са финансијским планом за 2021. годину и Планом јавних набавки за 2020.годину, Дирекција је закључила следеће уговоре: Уговоре о текућем одржавању
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Складишта генералног терета, Складишта санитетског материјала и агроиндустријског комплекса у Новом Пазару у власништву Дирекције, Уговоре о одржавању опреме и
инсталација на објектима која су у власништву Дирекције (хидрантске мреже и ПП апарати на противпожарном систему, ПП централе, одржавање лифтова, виљушкара и друге
опреме за коју је неопходно годишње сервисирање у складу са донетим законским актима и прописима), Уговор о набавци електричне енергије за складишта Дирекције. У
2021.години одобрена су средства за завршетак радова на санацији резервора ФБ-1003 у Рафинерији нафте Панчево и за услугу вршења стручног надзора за извођење радова за
резервоар ФБ-1003 (40.000.000,00 динара). Одобрена средства из буџета су у целости реализована.
За програмску активност 0003- Складиштење обавезних резерви нафте и деривата нафте, одобрена су средства из буџета РС у износу од 244.300.000 динара. У складу са Програмом
републичких робних резерви са финансијским планом за 2020. годину и Планом јавних набавки Дирекција је закључила уговоре и то : Уговор о руковању и одржавању складишта,
складиштењу, чувању и обнављању обавезних резерви на складиштима нафтних деривата у Пожеги, Смедереву, Новом Саду и Рафинерији нафте Панчево; Уговор о контроли
квалитета и квантитета ускладиштених обавезних резерви нафте и нафтних деривата. У 2021.години закључен је уговор за израду пројектне документације за реконструкцију
хидрантске мреже на складишту нафтних деривата ''Пожега'' у Пожеги. За наведени пројекат у 2021.години није добијена грађевинска дозвола, па из наведених разлога Дирекција
није успела да распише тендер за извођење радова на реконструкцији хидрантске мреже. Одобрена средства из буџета за 2021.годину реализована су у износу 129.528.461динара
(53%). Преостали износ који није реализован био је планиран за извођење радова на реконструкцији хидрантске мреже, стручни надзор, Комисију за технички пријем и за добијање
употребне дозволе.
За Пројекат 5002- Складиште нафтних деривата „Смедерево“ у Смедереву одобрена су средства из буџета РС у износу од 450.000.000 динара. Добијена средства реализована су
у износу 445.000.000 динара (98%) за пројекат изградње два резервоара Р-21 и Р-22 од по 20.000м3 на складишту нафтних деривата Смедерево у Смедереву у складу са добијеном
грађевинском дозволом, Закључком Владе РС 05 Број:338-210/2021 од 11. марта 2021.године и закљученим уговором са узвођачем радова.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.
1.

Назив акта
I
Предлог Закона о изменама и
допунама Закона о робним
резервама

Опис
II
На основу препорука ДРИ
у процесу смо усаглашавања
Закона о изменама и допунама
Закона о робним резервама

Статус
III
/

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
/

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

V
/

VI
Да

Образложење
VII
Предлог Закона о
изменама и допунама
Закона
о
робним
резервама
није
предложен Народној
Скупштини
на
усвајање
у
2021.години из разлога
што и даље траје
усаглашавање
законских решења по
препорукама Државне
ревизорске
институције
и
надлежности
за
подношење Предлога
Закона о изменама и
допунама Закона о
робним резервама.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

Назив акта

1

I
Закључак 05 Број: 339-498/2021
од 21.јануара 2021. године

2

Закључак 05 Број: 021-756/2021 од
28.јануара 2021. године

3

Закључак 05 Број: 4011354/202118.фебруара
2021.године

Правни основ

II
Члан 5. ст. 1. и 2.
Закона о робним
резервама
(„Службени гласник
РС“ број
104/13,145/14др.закон и 95/48др.закон) и члан
43.став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12УС, 72/12 и 7/14-УС и
44/14 и 30/18- др.
закон )
Члан 8. став 4. Закона
о робним резервама
(„Службени гласник
РС”,бр.104/13
и
145/14 - др. закон и и
95/18- др. закон ) и
члан 43.став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр.55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08,16/11, 68/12-УС,
72/12 и 7/14-УС и
44/14 и 30/18- др.
закон )
Члан 54.став
13.Закона о
буџетском

Опис

III
Давање сагласности да
Републичка дирекција за
робне резерве бесповратно
испоруци робуо пштинама
Житорађе, Медвеђа,
Ивањица, Сјеница и
Босилеград

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
/

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
/

VI
Да

VII
/

Усвајање
Програма
републичких робних резерви
са Финансијским планом за
2021.годину

/

/

Да

/

Влада је дала сагласност да
Републичка дирекција за
робне резерве за износ

/

/

Да

/
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4

Закључак 05 Број :339-1721/2021
од 4.марта 2021. године

5

Закључак 05 Број:339-2010/2021
од 11.марта.2021 . године

систему(„Службени
гласник РС”,
бр.54/09,73/10,101/10,
101/11,93/12,62/13,63/
13исправка,108/13,142/1
4,68/15др.закон,103/15,99/16,
113/17,95/18,31/19
,72/19 и 149/20) и
члан 43.став 3. Закона
о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12УС, 72/12 и 7/14-УС и
44/14 и 30/18- др.
закон )
Члан 5. ст. 1. и 2.
Закона о робним
резервама
(„Службени гласник
РС“ број
104/13,145/14др.закон и 95/48др.закон) и члан
43.став 3. Закона о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12УС, 72/12 и 7/14-УС и
44/14 и 30/18- др.
закон )
Члан 27. став 2. а у
вези са чланом 29.
став 2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС“ број
72/11,88/13,105/14,10
4/16-др.закон,
108/16,113/17,95/18 и
153/20) и члана

реализоване робне размене у
четвртом кварталу 2020.
године, спроведе обрачунски
налог

Давање сагласности да
Републичка дирекција за
робне резерве да бесповратно
испоруци евро дизелa
oпштинама
Житорађа,Медвеђа,
Ивањица,Сјеница и
Босилеград

/

/

Да

/

Закључак о прибављању у
својину РС непокретности
путем изградње, објеката и
пратеће инфраструктуре у
складишту нафтних деривата
у Смедереву

/

/

Да

/
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6

Закључак 05 Број: 339-2258/2021,
од 18.марта.2021. године

7

Закључак 05 Број: 339-3668/2021
од 22.априла.2021. године

43.став 3. („Службени
гласник РС”,
бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12УС, 72/12 и 7/14-УС и
44/14 и 30/18- др.
закон )
Члан 5. ст. 1. и 2. и
члана 11. став 1.
Закона о робним
резервама („Сл.
гласник РС“, бр.
104/13, 145/14 – др.
закон и 95/18 – др.
закон) и члана 43.
став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон

Влада је сагласна да
Републичка дирекција за
робне резерве бесповратно
испоручи прехрамбене
производе Канцералији за
Косово и Метохију

/

Да

/

Да
Члан 5. ст. 1. и 2. и
члана 11. став 1.
Закона о робним
резервама
(„Службени гласник
РС“ број
104/13,145/14др.закон и 95/48др.закон) ) и члана
43.став 3. („Службени
гласник РС”,
бр.55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12УС, 72/12 и 7/14-УС и
44/14 и 30/18- др.
закон )

Давање сагласности да
Републичка дирекција за
робне резерве бесповратно
испоруци робу општина
Ивањица, Сурдулица и
Трговиште и Институту за
вирусологију, вакцине и
серуме ''Торлак''

/

/

/
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Закључак 05 Број : 3393764/2021, од 22.априла2021.
године

8

9

Закључак 05 Број: 339-4116/2021,
од 6.маја 2021.године

10

Закључак 05 Број: 401-4809/2021
27.маја.2021.године

Члан 5.ст. 1. и 2. и
члана 11. став 1.
Закона о робним
резервама („Сл.
гласник РС“, бр.
104/13, 145/14 – др.
закон и 95/18 – др.
закон) и члан 43. став
3. Закона Влади („Сл.
гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
Члан 5. ст. 1. и 2. и
члана 11. став 1.
Закона о робним
резервама („Сл.
гласник РС“, бр.
104/13, 145/14 – др.
закон и 95/18 – др.
закон) и члана 43.
став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
Члан 54.став
13.Закона о
буџетском
систему(„Службени
гласник РС”,
бр.54/09,73/10,101/10,
101/11,93/12,62/13,63/
13исправка,108/13,142/1
4,68/15др.закон,103/15,99/16,
113/17,95/18,31/19
,72/19 и 149/20) и

Влада се сагласила да
Републичка дирекција за
робне резерве прузме товне
свиње од одгајивача, ради
прераде у месне конзерве

/

/

Да

/

Влада се сагласила да
Републичка дирекција за
робне резерве бесповратно
испоручи пољопривредне и
прехрамбене производа

/

/

Да

/

Влада је дала сагласност да
Републичка дирекција за
робне резерве за износ
реализоване робне размене у
првом кварталу 2021. године,
спроведе обрачунски налог

/

/

Да

/

1370
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Закључак 05 Број: 339-4805/2021
од 27.маја2021. године

члана 43. став 3.
Закона Влади („Сл.
гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
Члан 5. ст. 1. и 2.
Закона о робним
резервама
(„Службени гласник
РС“ број
104/13,145/14др.закон и 95/48др.закон) и члан 43.
став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон

Бесповратно давање апарата
за дезифекцију ваздуха и
дезифенкционих средстава

/

/

Давање сагласности да
Републичка дирекција за
робне резерве бесповратно
испоруци робу општини
Блаце'10.000 евро дизела

/

/

Да

/

Да
12

Закључак 05 Број: 339-5411/2021
од 11.јуна.2021. године

Члан 5. ст. 1. и 2.
Закона о робним
резервама
(„Службени гласник
РС“ број
104/13,145/14др.закон и 95/48др.закон) и члан 43.
став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон

/

1371

13

Закључак 05 Број: 339-6190/2021,
од 1.јула.2021.године

14.

Закључак 05 Број: 339-6508/2021
од 9.јула 2021. године

15.

Закључак 05 Број: 339-6780/2021,
од 23.јула 2021.године

Члан 5. ст. 1. и 2. и
члана 11. став 1.
Закона о робним
резервама („Сл.
гласник РС“, бр.
104/13, 145/14 – др.
закон и 95/18 – др.
закон) и члана 43.
став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
Члан 5.ст 1. и 2.
Закона о робним
резервама
(„Службени гласник
РС“ број
104/13,145/14др.закон и 95/48др.закон) и члана 43.
став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
Члан 5. ст. 1. и 2. и
члана 12. Закона о
робним резервама
(„Службени гласник
РС”, бр. 104/13,
145/14-др.закон и
95/18-др.закон) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –

Влада се сагласила да
Републичка дирекција за
робне резерве бесповратно
испоручи пољопривредне и
прехрамбене производа

/

/

Да

/

Давање сагласности да
Републичка дирекција за
робне резерве бесповратно
испоручи робу МУП'25.000
БМБ95

/

/

Да

/

Владда се сагласила да
Републичка дирекција за
робне резерве изврши
куповину меркантилне
пшенице рода 2021. године

/

/

Да

/
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16.

Закључак 05 Број: 339-7184/2021
5.августа2021. године

17.

Закључак 05 Број: 339-7398/20211, од 5.августа.2021. године

18.

Закључак 05 Број: 339-7486/2021,
од 23.августа.2021. године

УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон),
Члан 54.став
13.Закона о
буџетском
систему(„Службени
гласник РС”,
бр.54/09,73/10,101/10,
101/11,93/12,62/13,63/
13исправка,108/13,142/1
4,68/15др.закон,103/15,99/16,
113/17,95/18,31/19
,72/19 и 149/20) и
члана 43. став 3.
Закона Влади („Сл.
гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18др.закон), a у вези са
чланом 5. став 1.
Закона о робним
резервама
(„Службени гласник
РС”, бр. 104/13,
145/14-др. закон и
95/18-др. закон)
Члан 5. ст. 1. и 2. и
члана 11. став 1.
Закона о робним
резервама („Сл.

Влада је дала сагласност да
Републичка дирекција за
робне резерве за износ
реализоване робне размене у
другом кварталу 2021.
године, спроведе обрачунски
налог

/

/

Да

/

Влада је сагласна да
Републичка дирекција за
робне резерве бесповратно
испоручи прехрамбене
производе следећим
државама: Либан,Унија
Комора,
Мадагаскар,Централноафрич
ка
Република,лесото,Есватини и
Зимбабве

/

/

Да

/

Влада је сагласна да
Републичка дирекција за
робне резерве изврши
натуралну размену семенске

/

/

Да

/
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гласник РС“, бр.
104/13, 145/14 – др.
закон и 95/18 – др.
закон) и члана 43.
став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон

пшенице за меркантилну
пшеницу рода 2021. и 2022.
године

Закључак 05 Број: 339-7678/2021
од 26.августа.2021. године

Члан 5. ст. 1. и 2. и
члана 11. став 1.
Закона о робним
резервама
(„Службени гласник
РС“ број
104/13,145/14др.закон и 95/48др.закон) и члан.43.
став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон

Давање сагласности да
Републичка дирекција за
робне резерве бесповратно
испоручи робу Институту за
вирусологију, вакцине и
серуме ''Торлак''10.000 евро
дизела

20.

Закључак 05 Број: 339-8928/2021
од 30.септембра 2021. године

Давање сагласности да
Републичка дирекција за
робне резерве изврши
набавку хигијенских пакета у
циљу заштите од COVID -19

21.

Закључак 05 Број: 339-9232/2021,
од 7.октобра 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона Влади („Сл.
гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
Члан 5. ст. 1. и 2. и
члана 11. став 1.
Закона о робним
резервама („Сл.
гласник РС“, бр.

Да
19.

Влада се сагласила да
Републичка дирекција за
робне резерве изврши
куповину меркантилног
кукуруза, рода 2021. године

/

/

/

Да
/

/

/

/

/

Да

/

1374

22.

Закључак 05 Број: 339-9111/2021,
од 7.октобра 2021. октобра

23.

Закључак 05 Број: 339-9901/20211, од 27.октобра 2021. године

24.

Закључак 05 Број 339-8928/2021
од 30.октобра.2021. године

104/13, 145/14 – др.
закон и 95/18 – др.
закон) и члана 43.
став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
члан 5. ст. 1. и 2. и
члана 11. став 1.
Закона о робним
резервама („Сл.
гласник РС“, бр.
104/13, 145/14 – др.
закон и 95/18 – др.
закон) и члана 43.
став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
Чланц 5. ст. 1. и 2.
(„Сл. гласник РС“, бр.
104/13, 145/14 – др.
закон и 95/18 – др.
закон) и члан 43. став
3. Закона Влади („Сл.
гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
Члан 5ст.1 и 2 Закона
о робним резервама
(„Службени гласник
РС“ број
104/13,145/14-

Влада је сагласна да
Републичка дирекција за
робне резерве бесповратно
испоручи пољопривредне и
прехрамбене производе

/

/

Да

/

Влада се сагласила да
Републичка дирекција за
робне резерве изврши
куповину меркантилног
кукуруза, рода 2021. године

/

/

Да

/

Бесповратно
давање
хигијенских пакета
у
вредности
од
30.000.000
динара

/

/

Да

/
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25.

Закључак 05 Број: 33910291/2021 10.новембра.2021.
године

26.

Закључак 05 Број: 33910269/2021, од 10.новембра
2021. године

27.

Закључак 05 Број: 33910608/2021, од 18.новембра.2021.
године

др.закон и 95/48др.закон) и члана 43.
став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
Члан 54.став
13.Закона о
буџетском
систему(„Службени
гласник РС”,
бр.54/09,73/10,101/10,
101/11,93/12,62/13,63/
13исправка,108/13,142/1
4,68/15др.закон,103/15,99/16,
113/17,95/18,31/19
,72/19 и 149/20) и
члан 43.став 3. Закона
о Влади
Члан 5. ст. 1. и 2. и
члана 11. став 1.
Закона о робним
резервама („Сл.
гласник РС“, бр.
104/13, 145/14 – др.
закон и 95/18 – др.
закон) и члана 43.
став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
Члан 5. ст. 1. и 2. и
члана 11. став 1.
Закона о робним
резервама („Сл.

Влада је дала сагласност да
Републичка дирекција за
робне резерве за износ
реализоване робне размене у
трећем кварталу 2021.
године, спроведе обрачунски
налог

/

/

Да

/

Влада је сагласна да
Републичка дирекција за
робне резерве продужи рок
враћања позајмице
меркантилног кукуруза
привредном друштву
„Митросрем“ АД, Сремска
Митровица

/

/

Да

/

Влада се сагласила да
Републичка дирекција за
робне резерве изврши

/

/

Да

/

1376

28.

29.

30.

Закључак 05 Број: 33910598/2021, од 18.новембра.2021.
године

Закључак 05 Број: 46-10747/2021,
од 25.новембра 2021.године

Закључак 05 Број: 33911459/2021 од 9.децембра 2021.
године

гласник РС“, бр.
104/13, 145/14 – др.
закон и 95/18 – др.
закон) и члана 43.
став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
Члан5. ст. 1. и 2. и
члана 11. став 1.
Закона о робним
резервама („Сл.
гласник РС“, бр.
104/13, 145/14 – др.
закон и 95/18 – др.
закон) и члана 43.
став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
Члан 43. став 3.
Закона Влади („Сл.
гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
Члан 5. став 1. и 2.
Закона о робним
резервама
(„Службени гласник
РС“ број
104/13,145/14др.закон и 95/48др.закон) и члана 43.

куповину меркантилног
кукуруза, рода 2021. године

Влада је сагласна да
Републичка дирекција за
робне резерве изврши
интервентну продају брашна
т-500 произвођачима хлеба

/

/

Да

/

Влада је сагласна да
Републичка дирекција за
робне резерве и НИС Нови
Садзакључе уговор о
разграничењу имовинена
локацији Младеновац

/

/

Да

/

Давање сагласности да
Републичка дирекција за
робне резерве бесповратно
испоручи робу Институту за
вирусологију, вакцине и
серуме ''Торлак''10.000 евро
дизела

/

/

Да

/
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31

Закључак 05 Број: 11457/2021, од
9.децембра 2021.године

32

Закључак 05 Број: 33911772/2021 од 16.децембра 2021.
године

33.

Закључак 05 Број: 33912421/2021 од 29.децембра 2021.
године

став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
Члан 5. ст. 1. и 2. и
члана 11. став 1.
Закона о робним
резервама („Сл.
гласник РС“, бр.
104/13, 145/14 – др.
закон и 95/18 – др.
закон) и члана 43.
став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
Члан 5. ст. 1. и 2.
Закона о робним
резервама
(„Службени гласник
РС“ број
104/13,145/14др.закон и 95/48др.закон) и члана 43.
став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
Члан 5. ст. 1. и 2.
(„Службени гласник
РС“ број
104/13,145/14др.закон и 95/48-

Влада је сагласна да
Републичка дирекција за
робне резерве бесповратно
испоручи пољопривредне и
прехрамбене производе
Епархији рашко-призренској

/

/

Да

/

Заључак о сагласности да
РДРР да на Зајам уље за
ложење за потребе ЈП
''Електропривреде Србије''
Београд

/

/

Да

/

Давање сагласности да
Републичка дирекција за
робне резерве бесповратно
испоручи робу општинама,
Сјеница, Ивањица, Лучани,

/

/

Да

/

1378

34.

Закључак 05 Број: 33912352/2021 од 29.децембра 2021.
године

35

Закључак 05 Број 33912102/2021, од 29.децембра
2021.године

др.закон) и члана 43.
став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
Члан 5. ст. 1. и 2
Закона о робним
резервама.
(„Службени гласник
РС“ број
104/13,145/14др.закон и 95/48др.закон) и члана 43.
став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон
Члан 5. ср. 1. и 2. и
члана 11. став 1.
Закона о робним
резервама („Сл.
гласник РС“, бр.
104/13, 145/14 – др.
закон и 95/18 – др.
закон) и члана 43.
став 3. Закона Влади
(„Сл. гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 –
исправка, 101/07,
65/08,, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14, - УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон

Нова Варош, бајина Башта,
Љубовија и Ариље

Давање сагласности да
Републичка дирекција за
робне резерве изврши робну
размену цистерни за осоку
произвођача ''Мајевица''
сервис за свињски месни
нарезак произвођача ''BIG
trade'' д.о.о. Нови Сад

Влада је сагласна да
Републичка дирекција за
робне резерве бесповратно
испоручи прехрамбене
производе Архиепископији
београдско-карловачкој

/

Да

/

/

Да

/

/
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

ПА1

Назив

шифра извора
финансирања
I
Управљање робним резервама

II
Реализован Програм
Републичких робних резерви за
2020. годину

Образовање, обнављање, смештај
и чување робних резерви

Реализован Програм
Републичких робних резерви за
2020. годину

01 и 09

укупно
01
09

ПА2

Складиштење обавезних резерви
нафте и деривата нафте

ПК1

Складиштење нафтних деривата
„Смедерево“ у Смедереву

По
плану
(Да/Не)

Образложење

IV
Стратегија
развоја трговине
Републике
Србије

V
Да

VI
/

3.794.104.689РС
Д
1.899.520.575
РСД
1.894.584.114
РСД
129.528.461
РСД

/

Да

/

/

Да

/

445.000000
РСД

/

Да

/

Резултат

Реализован Програм
Републичких робних резерви за
2019. годину
Реализован Програм
Републичких робних резерви за
2020. годину

01

01

Износ
остварења/
извршења
III
Укупно
извршење за
програма :
4.368.633.150
РСД

Референтни
документ
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

2. Директор

Др Миладин Ковачевић

3. Делокруг

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

На основу члана 31. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 128/2020), 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.
Републички завод за статистику је образован као посебна организација за стручне и с њима
повезане извршне послове, чија природа захтева већу самосталност од оне коју има орган у саставу.

НАРАТИВ
Рад Републичког завода за статистику (у даљем тексту: Завод) у 2021. години, као посебне организације која спроводи највећи део активности званичне статистике у Републици
Србији, односио се на организацију и спровођење статистичких истраживања и других активности (програм статистичких истраживања; утврђивање јединствених методологија
и јединствених статистичких стандарда; организација статистичких истраживања; прикупљање, контрола, обрада, статистичка анализа и објављивање статистичких података и
обезбеђење и заштита података и информационих система); развој, одржавање и коришћење административних и статистичких регистара; формирање и одржавање система
националних рачуна; међународну статистичку сарадњу; развој и унапређење статистичког система и стручну сарадњу и координацију са другим одговорним произвођачима
званичне статистике.
Завод је главни произвођач и дисеминатор званичних статистичких података дефинисаних петогодишњим статистичким програмом и годишњим примењивим планом, одговорни
стручни носилац, организатор и координатор система званичне статистике у Републици Србији и представља званичну статистику Републике Србије у међународном
статистичком систему.
Завод је упркос тешкоћама извазваним пандемијом вируса COVID 19, успешно реализовао план рада и активности на спровођењу статистичких истраживања, дисеминацији
података и публицистичкој делатности, међународној сарадњи и унапређењу статистичког и информационог система.
Спровођење статистичких истраживања и других статистичких активности представља основну делатност Завода. Обзиром на насталу ситуацију услед поменуте пандемије вируса
COVID 19 Завод је извршио прилагођавање у смислу примене нових метода прикупљања података већ у 2020. години и наставио са применом где је за истим било потребе, тако
да су у 2021. години реализоване скоро све статистичке активности из Плана званичне статистике за 2021. годину, који је донет посебном уредбом Владе. Спроведено је укупно
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331 истраживања и других активности. Благовремено су презентовани резултати, посебно коњуктурних статистичких истраживања, у месечној и тромесечној периодици, из
области цена, индустријске производње, спољне трговине, зарада, запослености, националних рачуна и др. Поред спровођења редовних активности, Завод је извршио и додатне
обраде и посебна истраживања за потребе најширег круга заинтересованих државних органа, пословних субјеката, научних и образовних институција, медија и грађана. У 2021.
години Завод је наставио успешну сарадњу са значајним бројем републичких и других органа и организација. Сарадња се одвијала у правцу већег коришћења административних
извора података у статистичке сврхе, као и у правцу разматрања потреба различитих органа за статистичким подацима. Остварена је и сарадња са осталим одговорним
произвођачима званичне статистике с циљем унапређења заједничких резултата у систему званичне статистике. У току 2021. године, такође је посвећена посебна пажња сарадњи
са даваоцима статистичких података и разматрању могућности за смањење оптерећења извештајних јединица.
Методолошке и развојне активности у Заводу у 2021. години биле су усмерене ка даљој хармонизацији статистичког система са међународним, пре свега европским статистичким
стандардима, као и на унапређењу начина прикупљања података (примена веб-упитника, CATI метод, већa употреба административних извора...). Осим тога, интензивно се радило
на унапређењу система управљања квалитетом, развоју система метаподатака, одржавању и развоју статистичких регистара, развоју Система за интеграцију административних
извора, развоју методологије узорака и временских серија, ажурирању база временских серија, и др. Реализовани су и различити облици обуке запослених ради стицања нових
знања и вештина неопходних за квалитетну продукцију статистичких података.
Завод је спровео развојне активности у области информационе технологије, публиковања и дисеминације података, у складу са усвојеним стратегијама развоја у овим областима.
Ове активности односе се на развој нових и унапређење постојећих информационих система за спровођење, обраду и дисеминацију резултата статистичких истраживања,
пројектовање, развој и унапређење апликација и база података, унапређење централизоване статистичке базе података и веб сајта, развој националног портала за праћење
квантитативних индикатора различитих стратегија, као и новог портала отворених података, системско-комуникациону подршку, аутоматизацију припреме штампаних и
електронских документа, публиковање, одржавање опреме, техничку подршку за слање података у Евростат и коришћење ЕСС МХ апликације за припрему метаподатака за
Евростат, имплементација алата Евростатове SDMX – RI инфраструктуре и др. Дисеминација статистичких података корисницима врши се и путем конференција за штампу,
давањем писаних одговора на захтеве корисника, објављивањем саопштења за јавност и других публикација на веб-сајту Завода у роковима предвиђеним календаром
публиковања, штампањем статистичких публикација и др.
Међународна сарадња Завода била је усмерена на европске интеграције (координација активности за Преговарачку групу 18 – Статистика, и учешће у раду других преговарачких
група где статистика има надлежности). У процесу придруживања Европској унији, званична статистика има двоструку улогу. Прво, у оквиру свог посебног Преговарачког
поглавља 18 – Статистика дефинисана је хармонизација са ЕУ која се тиче стандарда и правила која треба да буду имплементирана у предприступном периоду. Друго, званична
статистика треба да обезбеди податке за мониторинг промена и оцену утицаја изабраних или договорених политика.
Завод као водећа институција ПГ 18 је током 2021. године имао редовну комуникацију са институцијама које имају обавезе у Преговарачкој позицији за Поглавље 18, а у циљу
испуњавања задатих рокова. Европска комисија је 9. марта 2021.године усвојила документ о примени нове методологије на Републику Србију. Нова методологија проширења ЕУ
подразумева активнији и динамичнији процес уз јачу финансијску и политичку подршку земаљама кандидатима, али истовремено и суспендовање процеса, у случају назадовања
у реформама. Према новој методологији преговори су организовани у оквиру шест области, односно шест кластера који ће обухватати сва преговарачка поглавља. Кластери
означавају шест водећих политика ЕУ. Преговарачко поглавље 18 за статистику је у преговарачком кластеру Основе који чине следећа Поглавља: ПГ 23 Правосуђе и основна
права, ПГ 24 Правда, слобода и безбедност, ПГ 5 Јавне набавке, ПГ 18 Статистика, ПГ 32 Финансијска контрола. Поред свог Преговарачког поглавља 18, Завод је директно
укључен у рад још 15 преговарачких поглавља (од укупно 35). Посебно треба истаћи захтевну координацију послова везаних за Преговарачко поглавље 18 (поред Завода у раду
Преговарачког поглавља 18 учествују и представници из 19 државних институција) као и координацију са другим преговарачким поглављима, где Завод има своје представнике
(15 Преговарачких поглавља). Представници Завода су активно учествовали у припреми преговарачких позиција, НПАА извештаја о спровођењу планираних мера и активности
у погледу успостављања или јачања институционалних и административних капацитета као и у редовним активностима у оквиру других Преговарачких поглавља. Посебан напор
је уложен у припрему Преговарачке позиције 15 – енергетика где Завод има надлежности као и у имплементирању препоруке из Акционог плана за Преговарачко поглавље 24
(Правда, слобода и безбедност) која се односи на мапирање кривичних дела.
Завод је наставио реализацију активности Акционог плана који је формиран у циљу испуњавања препорука из Евростатовог Peer Review извештаја. Настављен је интезиван рад
на пројектима у вези са даљим развојем званичне статистике. Остварена је сарадња и обезбеђивање података најзначајнијим међународним организацијама и on line учешће
запослених у раду међународних радних група и скупова, посебно на састанцима радних група у оквиру Евростата.
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Годишњим планом рада Владе за 2021. годину било је предвиђено и доношење Закона о изменама и допунама Закона о званичној статистици, које је одложено услед поменуте
пандемије вируса COVID 19 за 2022. годину. Реализација је већ започета у моменту сачињавања овог извештаја. Јавна расправа о нацрту Закона о статистици је спроведена, Завод
је усвојио предложене измене Закона које су пристигле од стране релевантних институција и предлог, заједно са извештајем о спроведеној јавној расправи и Табелом усклађености
са прописима Европске уније у децембру 2021. године доставио Министарству за европске интеграције које је целокупну документацију проследило Европској комисији на
консултације. У фебруару 2022. године Европска комисија је потврдила да нема коментара на предлог Закона.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.
1.

2.

Назив акта

Опис

Статус

I
Закон о изменама
Закона о Попису
становништва,
домаћинстава и
станова 2021

II
Услед пандемије вируса
Ковид-померен је рок за
спровођење Пописа
становништва 2021 са априла
на октобар 2021. године

III
Народна
скупштина
усвојила

Одлука о Програму
званичне статистике у
периоду од 2021. до
2025. године (ЈР)

Програмом се дефинишу
активности којима ће се
постићи основни циљ да се, у
периоду од 2021. до 2025.
године, изврши
хармонизација статистичких
истраживања и индикатора са
међународним стандардима,
пре свега са стандардима
Европског статистичког
система и Европске уније.
Поред тога, Програм треба да,
производњом квалитетних,
поузданих, правовремених и
лако доступних података, што
више задовољи и захтеве
широког круга корисника.
Програмом се утврђују:
стратегија развоја званичне
статистике у Републици
Србији за период од пет
година; преглед очекиваних
резултата развоја званичне

Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
35/21
8.април

24/21 18.март

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа ЈК или
ЈР

Образложење

V
НПАА

VI
Да

VII
ЈР

VIII
/

НПАА

Да

/

/
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3.

Закон о Попису
пољопривреде 2021.
године (ЈР)

4.

Предлог закона о
изменама и допунама
Закона о званичној
статистици

статистике; преглед
најзначајнијих
инфраструктурних и
развојних активности које не
могу да се сврстају у одређене
области; одговорни
произвођачи званичне
статистике и очекивани
проблеми и услови за
реализацију програма.
Законом се регулишу права и
обавезе државних органа и
организација у вези са
припремама и спровођењем
пописа пољопривреде,
послови и задаци
Републичког завода за
статистику, који има кључну
улогу у спровођењу пописа,
непосредних извршилаца
пописа на терену, као и
пописних комисија које су
организатори пописа у
општинама. Законом се
регулишу и обавезе и
дужности давалаца података.
Разлог доношења Закона о
званичној статистици је
усаглашавање са Уредбом
223/2009 о европској
статистици коју је донео
Европски парламент 11. марта
2009. године, као и са
Уредбом 2015/759 Европског
парламента из априла 2015.
године, која се односи на
измену Уредбе 223/2009 о
европској статистици.
Истовремено, циљ је и
усклађивање са Кодексом
праксе европске статистике (у
даљем тексту: Кодекс праксе),
који је усвојен 16. новембра
2017. године од стране
Одбора за европски

Народна
скупштина
усвојила

76/21

/

/

28.јул

НПАА

НПАА

Да

Да

ЈР

ЈР

/

Услед потешкоћа у
раду услед
пандемије, дошло је
пролонгирања
усвајања акта. Јавна
расправа о нацрту
Закона о статистици
је спроведена,
Завода је усвојио
предложене измене
Закона које су
пристигле од стране
релевантних
институција и
предлог, заједно са
извештајем о
спроведеној јавној
расправи и Табелом
усклађености са
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статистички систем. У нацрту
закона посебан акцент је
стављен на нови принцип
Кодекса праксе који се
односи на координациону
улогу статистичких
институција, а све у циљу
јачање улоге Завода као
главног произвођача,
дисеминатора и координатора
система званичне статистике.

прописима Европске
уније у децембру
2021. године
доставио
Министарству за
европске
интеграције које је
целокупну
документацију
проследило
Европској комисији
на консултације. У
фебруару 2022.
године Европска
комисија
је потврдила да нема
коментара на
предлог Закона, чије
је усвајање сада
унету у годишњи
план за 2022. годину.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

Назив акта

I
1. Уредба о утврђивању Плана
званичне статистике за 2021.
годину

2.

Уредба о утврђивању Плана
званичне статистике за 2022.
годину

Правни основ

II
Члан 18. став 2.
Закона о званичној
статистици
(„Службени гласник
РС”, број 104/09)

Члан 18. став 2.
Закона о званичној
статистици
(„Службени гласник
РС”, број 104/09)

Опис

III
Утврђује се План званичне
статистике за 2021. годину
који садржи статистичка
истраживања и друге
активности Републичког
завода за статистику и других
одговорних произвођача
званичне статистике
Утврђује се План званичне
статистике за 2022. годину
који садржи статистичка
истраживања и друге
активности Републичког

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
(Сл. гласник
РС бр. 55/21)
од 02.06.2021.
године

(Сл. гласник
РС бр. 133/21)
од 31.12.2021.
године

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V

VI

VII

НПАА

Да

НПАА
Не

Пропустом у унос
Годишњег плана за
2021. годину ова
ставка није унета у
исти.
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завода за статистику и других
одговорних произвођача
званичне статистике

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1

1.ПА.1

Назив

Резултат
шифра извора
финансирања

I
Израда резултата званичне
статистике

Демографија и друштвене
статистике

II
Прикупљање, обрада, анализа и
објављивање статистичких
података. Статистички
индикатори у области
макроекономских и пословних
статистика, демографије и
друштвених статистика,
запослености и зарада,
статистике пољопривреде и
животне средине, индикатори
одрживог развоја. Израда
резултата званичне статистике
реализована је у складу са
Планом рада Владе.
Сва истраживања која су
дефинисана
Уредбом
о
утврђивању
појединих
статистичких истраживања за
2021. годину спроводена су,
осим Пописа становништва,
домаћинстава и станова.
Први пут су спроведена
истраживања о Континуираном
стручном усавршавању/обукама
у предузећима у 2021. години
(КСУО) и Истраживање о
безбедности и квалитету живота
жена, у оквиру ИПА 2017
програма.

01
06
15

Износ остварења/
извршења
III
996.499.497,7 РСД
155.641.685,03 РСД
14.656.082,38 РСД

01

54.554.889,46 РСД

Референтни
документ
IV
Програм
званичне
статистике у
периоду
2021.до 2025.
године и
Уредба о
утврђивању
Плана
званичне
статистике за
2021. годину.

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
Да

VI
/

Да

/

Програм
званичне
статистике у
периоду
2021.до 2025.
године,
Уредба о
утврђивању
Плана
званичне
статистике за
2021. годину.
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Завршен је рад на изради
класификације кривичних дела
за статистичке потребе.
У 2021. број
индикатора
Циљева
одрживог
развоја
Агенде 2030 УН повећан је за 15,
тако да их је сада укупно 107.
Настављен
је
рад
на
публикацији из едиције „Не
изоставити никога из развоја“ –
Просторни аспекти, као и на
Извештају
о
напретку
о
остваривању ЦОР до 2030 у РС
за 2021. годину. Године 2019.
установљено је праћење броја
индикатора одрживог развоја
који се односе на становништво,
а који су приказани према полу.
Тако је 2019. године било 18
индикатора према полу, да би
током 2021. године њихов број
порастао на 39.
На бази резултата Истраживања
здравља становништва (EHIS,
2019), припремљена је и
објављена студија под називом
„Истраживање
здравља
становништва Србије 2019.
године“, коју је израдила група
аутора
у
сарадњи
са
представницима
Завода
и
Института за јавно здравље
„Милан Јовановић—Батут“.

1.ПА.2

Макроекономске статистике и
пољопривреда

Током 2021. године, интензивно
се радило на припремама
Пописа становништва,
домаћинстава и станова.
У
области
статистике
пољопривреде, шумарства и
рибарства спроведена су сва
редовна
истраживања
у
месечној и годишњој периодици

01

16.986.593,47 РСД

Програм
званичне
статистике у
периоду
2021.до 2025.
године,

Да

/
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и резултати публиковани без
кашњења.
Настављене
су
припремне
активности
за
спровођење
Пописа
пољопривреде 2023. године, као
и активности у вези унапређења
статистике пољопривреде у
оквиру пројекта ИПА 2017.

Уредба о
утврђивању
Плана
званичне
статистике за
2021. годину.

У области статистике цена у
2021. години сва планирана
статистичка истраживања из
области
произвођачких
и
потрошачких цена спроведена
су у предвиђеним роковима и
резултати публиковани без
кашњења. У оквиру пројекта
ИПА 2017 и пројекта ИПА 2019,
настављен је рад на развоју
хармонизованог
индекса
потрошачких цена, индекса цена
стамбених некретнина и рад на
модернизацији
прикупљања
малопродајних цена на терену и
настављен рад на развоју
постојећих и увођењу нових
цена произвођача услуга.
У
области
система
националних рачуна, у 2021.
години, резултати обрачуна
кварталног и годишњег БДП-а,
обрачуна регионалних рачуна и
компилације табела-понуде и
употребе редовно су, без
кашњења
публиковани
и
трансмитовани Евростату
1.ПА.3

Пословне статистике

У области пословних статистика
у току 2021. године активности
су се спроводиле у циљу
реализације Плана званичне

01

27.769.511,42 РСД

Програм
званичне
статистике у
периоду

Да

/
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статистике за 2021. годину. Од
укупно
136
статистичких
истраживања спроведено је 133
статистичка истраживања у
предвиђеним роковима и уз
висок ниво квалитета.
Подаци су објављени
у:
комплексним
публикацијама,
саопштењима,
билтенима,
посебним табелама, у бази
података на web сајту Завода.
Подаци су се током 2021. године
редовно достављали у Евростат
у предвиђеним роковима као и
другим
међународним
институцијама.
Редовно су праћени предлози
Евростата у вези измена правних
аката ЕУ. У складу са захтевима
Евростата
ажурирана су
методолошка објашњења у
области пословних статистика.

2021.до 2025.
године,
Уредба о
утврђивању
Плана
званичне
статистике за
2021. годину.

1.ПА.4

Администрација и управљање

Професионални приступ у
обављању свакодневних
активности у службама у
оквиру ове програмске
активности доприносе
функционисању Републичког
завода као целине.

01

779.985.661,75 РСД

1.ПА.5

Координација статистичког
система статистика тржишта рада

У Сектору за координацију
статистичког система,
административне изворе и
статистичу тржишта рада
извршени су сви редовни и
послови и задаци постављени
Планом и Програмом
статистичких истраживања.

01

40.093.742,57 РСД

Програм
званичне
статистике у
периоду
2021.до 2025.
године,
Уредба о
утврђивању
Плана
званичне
статистике за
2021. годину.
Програм
званичне
статистике у
периоду
2021.до 2025.
године,
Уредба о
утврђивању
Плана
званичне

Да

/

Да

/
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1.ПА.6

Усаглашавање статистике са
европским статистичким
системом

РЗС као водећа институција ПГ
18 је током 2021. године имао
редовну комуникацију са
институцијама које имају
обавезе у Преговарачкој
позицији за Поглавље 18, а у
циљу испуњавања задатих
рокова.
Континуирано достављање
расположивих статистичких
података најзначајнијим
међународним организацијама
допринело је усклађивању
методологија и добијању
међународно упоредивих
показатеља. Активности
спроведене у оквиру
међународних радних група и
учешће на састанцима
допринели су остваривању
добрих међународних односа.
Спроведене активности током
2021. године су повећале степен
усаглашености статистичког
система Србије са Европским
статистичким системом.
Један од најзначајнијих видова
јачања административних
капацитета Завода спроводи се
уз подршку пројеката
финансираних из
претприступних фондова
(ИПА), како националних тако
и вишекорисничких. Током
2021. године био је актуелан
већи број ових пројеката и
налазили су се у различитим
фазама пројектног циклуса. Сви
међународни пројекти су
реализовани у складу са планом
и уговорним обавезама.
Напредак статистичког система
је препознат и у извештају

01
06
15

19.662.382,54 РСД
110.738.409,11 РСД
14.656.082,38 РСД

статистике за
2021. годину.
Програм
званичне
статистике у
периоду
2021.до 2025.
године,
Уредба о
утврђивању
Плана
званичне
статистике за
2021. годину.

Да

/
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1.ПК.1

ИПА 2018 - Национални програм

Европске комисије о напретку
Србије у процесу европских
интеграција за 2021. годину у
оквиру Поглавља 18 које се
односи на статистику.
Током 2021. године, интензивно
се радило на припремама
Пописа становништва,
домаћинстава и станова. Завод
је наставио методолошке,
организационе и ИТ припреме,
у складу са новим роковима и
ризицима везаним за
реализацију пописа у отежаним
епидемиолошким условима; у
сарадњи са РГЗ-ом ажурирани
су просторни подаци и
графичка документација;
oрганизовани су састанци са
представницима министарстава,
посебних организација, ЈЛС,
НВО и др; формирана је
посебна Радна група за
координацију пописних
активности од интереса за
националне мањине; основни
пописни упитници преведени су
на језике 20 националних
мањина; усвојен је визуелни
идентитет Пописа и дефинисан
план медијске кампање; израђен
је пописни сајт; припремљени
су упитници и започета је
израда методолошких упутстава
за спровођење поспописне
анкете која се реализује у сврху
оцене обухвата и квалитета
података прикупљених у
попису.

01
06

57.446.716,52 РСД
44.908.275,92 РСД

Да

Програм
званичне
статистике у
периоду
2021.до 2025.
године,
Уредба о
утврђивању
Плана
званичне
статистике за
2021. годину.

Теренска
реализација
Пописа
становништва,
домаћинстава и
станова, која је
била предвиђена
за април 2011,
одложена је за
октобар 2022.
(Закон о попису
становништва,
домаћинстава и
станова 2022.
године, ''Сл.
гласник РС'', бр.
9/2020 и 35/2021).
Стога су поједине
активности, чија је
реализација била
планирана за 2021,
а односе се на
формирање
пописних
комисија,
расписивање
јавних позива за
пријављивање
непосредних
учесника у попису
(инструктора,
пописивача и др.),
селекцију и обуку
кандидата и
теренску
реализацију
пописа и
постпописне
анкете, као и
објављивање
1391

прелиминарних
резултата пописа,
одложене за 2022.
годину.

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

2. Директор

Проф. др Југослав Николић

3. Делокруг

На основу члана 32. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 128/2020),
Републички хидрометеоролошки завод обавља стручне послове и послове државне управе који
се односе на: метеоролошки, метеоролошко-радарски, агрометеоролошки и хидролошки
осматрачки и аналитичко-прогностички систем; систематска метеоролошка, климатолошка,
агрометеоролошка и хидролошка мерења и осматрања; банку осмотрених и измерених
хидролошких и метеоролошких података; праћење, анализирање и прогнозирање стања и
промена времена, климе и вода, развој метода, оперативно осматрање и најаву појава непогода
у атмосфери и хидросфери; ваздухопловну метеорологију; истраживање процеса у атмосфери и
хидросфери и развој метода и модела за прогнозу времена, климе и вода и модификације
времена; противградну заштиту; израду предлога за коришћење енергетског потенцијала Сунца
и ветра; хидрометеоролошку подршку речној пловидби; остваривање и чување еталона и
баждарење метеоролошких и хидролошких инструмената; сарадњу у области међународних
хидролошких и метеоролошких информационих система; извршавање међународних обавеза у
домену метеорологије и хидрологије, као и друге послове одређене законом.
Надзор над радом Републичког хидрометеролошког завода врши Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

/

НАРАТИВ
У складу са Законом о министарствима ("Службени гласник РС", број 128/2020), Законом о метеоролошкој и хидролошкој делатности („Службени гласник РС”, број 88/10),
Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), Законoм о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10,
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93/12, 101/16, 95/18 – др. закон), Законом о одбрани од града (''Службени гласник РС'' брoj 54/15), као и другим прописима и међународним уговорима, Републички
хидрометеоролошки завод (у даљем тексту: РХМЗ) је, при извршавању нормативно-правних послова из своје надлежности, у току 2021. године, наставио активности на
успостављању/јачању институционалних и адмистративних капацитета релевантних за преношење, спровођење и примену правних тековина ЕУ, тј. спровођење Националног
програма за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА 2018-2021) у делу који се односи на Поглавље 27 - Животна средина и климатске промене, и то области
управљања водама и климатских промена, као и INSPIRE директиву. РХМЗ је учествовао и у активностима у вези са реорганизацијом преговарачког процеса о приступању
Европској Унији. Поглавље 27 - Животна средина и климатске промене се сада налази у оквиру Преговарачког кластера Зелени договор и одржива повезаност, заједно са
поглављима 14 - Транспорт, 15 - Енергетика и 21 - Трансевропске мреже). На међувладиној конференцији, 14. децембра 2021. године у Бриселу, Република Србија је отворила
овај кластер у оквиру преговарачког процеса. Настављене су и активности на изради стручних упутстава и других интерних аката у циљу ефикаснијег обављања
метеоролошких и хидролошких послова из делокруга РХМЗ, у складу са међународним техничким стандарима у области метеорологије и хидрологије, као и захтевима
међународних стандарда за систем квалитета који су имплементирани у РХМЗ-у (ISO 9001:2008/2015 и ISO 17025:2017). На основу члана 12. Закона о одбрани од града,
припремљен је и комплет од 16 методолошких инструкција и упутстава за 2021. годину, којима се одређује начин оперативног рада система одбране од града. Директор РХМЗ
је 11. августа 2021. године донео Акт о безбедности информационо - комуникационог система Републичког хидрометеоролошког завода, на основу члана 6а и члана 8. Закона
информационој безбедности ("Службени гласник РС", бр. 6/16, 94/17 и 77/19).
Републички хидрометеоролошки завод је, у оквиру својих надлежности, у току 2021. године реализовао годишњи Програм метеоролошких и хидролошких послова од интереса
за Републику Србију, којим је било обухваћено пет програмских активности и три пројекта, као и Програм противградне заштите са једном програмском активношћу и четири
пројекта.
РХМЗ је, извршавајући функције Националне хидрометеоролошке службе Републике Србије кроз Програм метеоролошких и хидролошких послова од интереса за Републику
Србију, који представља дугорочни програм оперативних и развојно-истраживачких активности у области метеорологије и хидрологије успостављен ради заштите људи и
материјалних добара од деловања метеоролошких и хидролошких елементарних непогода и катастрофа и у циљу рационалног коришћења временских услова, климе и водних
ресурса неопходног за одрживи привредни развој Републике, у току 2021. године остварио планиране циљеве овог Програма.
РХМЗ је обезбедио оперативно 24-часовно 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: реализован је годишњи програм праћења стања, анализирања
и прогнозирања времена, климе и вода, издавања упозорења о појави екстремних временских, климатских и хидролошких појава, непогода и катастрофа, извршавани су
послови ваздухопловне метеорологије за потребе безбедности ваздушног саобраћаја, програми метеоролошких и хидролошких послова за потребе безбедности речног и
друмског саобраћаја, заштите од пожара, итд. Надлежни органи, а посредством средстава информисања и најшира јавност, перманентно су обавештавани о стању и променама
и благовремено упозоравани о неповољним и опасним метеоролошким, климатским, агрометеоролошким, биометеоролошким и хидролошким појавама путем више од 30.000
објављених редовних и ванредних билтена, анализа, прогноза и упозорења, али и помоћу бројних других аналитичких и прогностичких продуката оперативних активности
хидрометеоролошког система ране најаве и упозорења.
У оквиру метеоролошког и хидролошког осматрачког система, који је основна компонента хидрометеоролошког система ране најаве и упозорења, реализовани су годишњи
програми систематских метеоролошких и хидролошких мерења и осматрања и обезбеђен перманентан 24-часовни рад државних мрежа метеоролошких и хидролошких станица
на територији Републике Србије у надлежности РХМЗ: 28 синоптичких/главних климатолошких станица и метеоролошких опсерваторија, 47 обичних климатолошких и
агрометеоролошких станица, две радиосондажне станице, 195 падавинских станица, два метеоролошка радарска центра, 5 хидролошких реонских станица, 184 хидролошкe
станице на површинским водама и 338 станица за подземне воде. На више од 300 локација обављани су мерења и регистрација података коришћењем хидролошких и
метеоролошких аутоматских станица са различитим програмима рада. Извештавање из мрежа метеоролошких и хидролошких станица је такође реализовано је према
утврђеним програмима. У метеоролошкој лабораторији је еталонирано 977 метеоролошких мерила из области термометрије, барометрије, хигрометрије, анемометрије и
протока ваздуха. Успешно је извршена је реакредитација Метеоролошке лабораторије по стандарду SRPS ISO/IEC 17025-2017 до 2025. год. Реализовано је међулабораторијско
поређење из области термометрије, барометрије и хигрометрије са Регионалним центром за инструменте Светске метеоролошке организације у Љубљани, Словенија, као и
поређење у области анемометрије и протока ваздуха са референтном лабораторијом у Ватвилу, Швајцарска.
Остварено је и непрекидно оперативно функционисање хидрометеоролошког рачунарско- телекомуникационог система: пријем, међународна размена и архивирање
метеоролошких и хидролошких података и продуката, рад мрежних сервиса РХМЗ и усклађивање оперативних процедура за пријем, контролу и дистрибуцију података и
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продуката у оквиру међународних система. Обезбеђен је и оперативан рад метеоролошких и хидролошких нумеричких модела и њихово усавршавање. Такође, обављано је
редовно одржавање телекомуникационе мреже, уз примену националних и међународних стандарда у области телекомуникација и хидроме-теоролошких информационих
система, укључујући и обезбеђивање њихове заштите. У погледу ажурирања база и контроле и обраде података, према плану је извршена дигитализација метеоролошких и
хидролошких података, као и техничка, логичка и критичка контрола података и анализа грешака, као и статистичка обрада података и публиковање метеоролошких и
хидролошких годишњака за 2020. годину. У оквиру послова анализирања времена, климе и вода, поред рада на неколико климатских студија, РХМЗ је за потребе државних
органа, привредних организација, научних институција и других корисника, израдио и издао и 647 анализа и извештаја о времену, клими и климатским променама, 131
хидролошки извештај и aнализу, 261 мишљење у поступку прибављања водних услова за објекте који утичу на воде или воде утичу на њих, 120 хидрометеоролошких услова
за израду урбанистичких и просторних планова, укључујући и информације о државној мрежи станица. Припремљено је и 6 прилога Процени угрожености од елементарних
непогода (део који се односи на временске непогоде), по захтевима органа јединица локалне самоуправе.
У области развојно-истраживачких активности и техничких унапређења најзначајније активности односиле су се на: дефинисање, припрему и остварење оперативне
доступности података Европског центра за средњорочне прогнозе времена (ECMWF) за потребе увођење система за подршку одлучивању у радиолошким ванредним
ситуацијама, у сарадњи са Директоратом за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије (СРБАТОМ); обезбеђење оперативне припреме и трансфера продуката
ECMWF за потребе Контроле летења Србије и Црне Горе (SMATSА), као и приступа интерактивном порталу ecCharts; инсталацију програмског графичког пакета DIANA и
припрему његове оперативне примене у прогнози времена при избору атмосферског модела и података метеоролошких осматрања, као и за интерактивно графичко
представљање атмосферских фронтова и појава у атмосфери; успостављање стандардизоване међународне платформе за размену хидролошких и метеоролошких података,
као извора података за Хидролошки информациони систем за слив реке Дунав (DanubeHIS), што има као резултат већу доступност података и информација које су потребне
за управљање ризиком од поплава, управљање водним ресурсима и имплементацију научних пројеката из области хидрологије; миграцију свих оперативних процедура за
размену података и продуката са FTP протокола на SFTP (протокол сигурног преноса датотека); итд.
У оквиру својих надлежности у области међународне сарадње која се односи на области метеорологије, хидрологије и климатских промена, РХМЗ је у току 2021. године
остваривао сарадњу са Светском метеоролошком организацијом (СМО/WMO), Европским центром за средњорочне прогнозе времена (ЕCMWF), Европском мрежом
националних метеоролошких служби Европске уније (EIG-ЕUMETNET) и другим међународним организацијама. Осим тога, у сарадњи са другим органима државне управе,
учествовано је у извршавању обавеза које проистичу из више међународних конвенција, изради одговарајућих националних стратешких докумената и акционих планова. У
погледу регионалне сарадње, најзначајније активности РХМЗ односиле су се на обезбеђење рада и извршавање оперативних, развојно-истраживачких и координационих
функција Подрегионалног центра за климатске промене за Југоисточну Европу (SEEVCCC) и Конзорцијума за оперативну прогнозу времена земаља Југоисточне Европе
(SEECOP). Такође, РХМЗ је учествовао и у програмима регионалне сарадње чији су координатори Дунавска комисија, Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR)
и Међународна комисија за слив реке Саве (ISRBC). Настављена је и имплементација пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и фондова међународних
организација, на основу билатералних државних споразума или других извора развојне помоћи и донација.
РХМЗ је у 2021. години реализовао Програм противградне заштите. У оквиру овог програма, спроведена је одбрана од града у Републици Србији, на укупној површини од
7.758.900 хектара, од чега је пољопривредно земљиште 5.109.177 хектара. У складу са важећом методологијом, у току сезоне одбране од града (15. април - 15. октобар),
остварено је перманентно оперативно функционисање свих подсистема сложеног техничко-технолошког система одбране од града и то: оперативно-методолошког центра за
координацију одбране од града, мреже од 13 радарских центара и 1252 лансирне станице противградних ракета, као и рачунарско-телекомуникационог подсистема (50
репетитора, 100 базних и 1100 ручних радиостаница, одговарајућа мрежа линкова и рачунарска мрежа за подршку аутоматског рада праћења и дејства на градоносне облаке).
У периоду који је претходио почетку сезоне одбране од града, спроведен је план техничке припреме система, план ангажовања, обуке и здравствених прегледа сарадникастрелаца и припремљен сет методолошких инструкција. Током године забележeно је 78 дана са радарским праћењем конвективне, потенцијално градоносне облачности и 47
дана са засејавањем градоносне облачности уз утрошену 13051 ракету. Штете од града регистроване су на 13.276,8 хектара, или на око 2,5 промила пољопривредног земљишта.
Остварена је сарадња са органима јединица локалне самоуправе и АП Војводине у вези са успостављањем и радом лансирних станица и набавком противградних ракета
(обезбеђено је додатних 2768 ракета). Перманентно су вршени прикупљање, контрола и архивирање података радарских мерења и других података од значаја за систем одбране
од града и ажурирана је база ових података. Редовни и ванредни извештаји достављани су надлежним субјектима система одбране од града и другим институцијама, у складу
са Законом о одбрани од града. У оквиру модернизације система одбране од града, упоредо са реализацијом три капитална пројекта, у сарадњи са Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде, постављене су 44 аутоматске лансирне станице противградних ракета на подручју Радарског центра Букуља и израђена тендерска
документација за покретање јавне набавке у вези са постављањем и опремањем још 60 станица на том подручју. У сарадњи са Секретаријатом за пољопривреду, водопривреду
и шумарство АП Војводине, постављено је 116 аутоматских лансирних станица на подручју Радарског центра Фрушка Гора, а спроведена је јавна набавка и потписан уговор
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за изградњу и опремање 271 лансирне станице на подручју Радарских центара Самош и Бајша. Све постављене аутоматске лансирне станице су у пуној оперативној функцији,
а крајем 2021. године отпочели су и радови на аутоматизацији система на подручју Радарског центра Бајша.
Реализован је и годишњи план одржавања објеката и опреме, као и планови правних, општих, финансијско-материјалних и књиговодствених послова, као и послова интерне
ревизије, заштите на раду, послова јавних набавки, одржавања архивске грађе Завода, и информисања јавности, у складу са прописима. Спровођење Програма стручног
усавршавања и провере компетентности одвијало се у складу са мерама за сузбијање епидемије COVID-19, а посебно треба истаћи све активности које су у посматраном
периоду планиране и реализоване у вези са прилагођавањем процеса рада у РХМЗ и применом мера заштите на раду у таквим условима.

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1.

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Закључак о
прихватању
Платформе за
учешће
делегације
Републике Србије
на Првом
заседању
Комисије за
услуге и
апликације за
време, климу,
воде и сродне
области животне
средине Светске
метеоролошке
организације, од
22. до 26.
фебруара 2021.
године (05 број
037-1182/2021 од
11. фебруара
2021. године)

II
Члан 5. Закона о
метеоролошкој и
хидролошкој делатности
(„Сл. гласник РС” бр.
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, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18 - др. закон)

III
Прихвата се
Платформа за
учешће делегације
Републике Србије
на Првом заседању
Комисије за услуге
и апликације за
време, климу, воде
и сродне области
животне средине
Светске
метеоролошке
организације, од
22. до 26. фебруара
2021. године

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
/

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
Конвенција о
Светској
метеоролошкој
организацији

VI
Да

VII
/
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2.

3.

4.

Закључак о
прихватању
Платформе за
учешће
делегације
Републике Србије
на трећем делу
првог заседања
Комисије за
осматрања,
инфраструктуру и
информационе
системе Светске
метеоролошке
организације, од
12. до 26. априла
2021. године (05
број 0372747/2021 од 1.
априла 2021.
године)
Закључак о
прихватању
Платформе за
учешће
делегације
Републике Србије
на 18. заседању
Регионалне
асоцијације VI
Светске
метеоролошке
организације, јун
2021. године
Закључак о
прихватању
Платформе за
учешће
делегације
Републике Србије
на другом делу
18. заседања
Регионалне
асоцијације VI
Светске

Члан 5. Закона о
метеоролошкој и
хидролошкој делатности
(„Сл. гласник РС” бр.
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, 68/12УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18 - др. закон)

Прихвата се
Платформа за
учешће делегације
Републике Србије
на трећем делу
првог заседања
Комисије за
осматрања,
инфраструктуру и
информационе
системе Светске
метеоролошке
организације, од
12. до 26. априла
2021. године

/

Конвенција о
Светској
метеоролошкој
организацији

Не

Информација
о
предстојећим
активностима
наведеног
конститутивн
ог органа
СМО
добијена је по
завршетку
припреме
Плана рада за
2021. годину

Члан 5. Закона о
метеоролошкој и
хидролошкој делатности
(„Службени гласник РС”
број 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, 68/12одлука УС, 72/12, 7/14 одлука УС и 44/14 и 30/18 др. закон)

Заседање
Регионалне
асоцијације VI
СМО одржано је
20. новембра 2020.
године.
Одговарајући
закључак (05 број
037-9186/2020 од
19. новембра 2020.
године) наведен је
у Извештају о раду
за 2020. годину.
Закључак није
донет. Други део
18. заседања
Регионалне
асоцијације VI
Светске
метеоролошке
организације
(СМО) одржан је
19. новембра 2021.
године. Светска

/

Конвенција о
Светској
метеоролошкој
организацији

Да

Накнадно је
промењен
термин
одржавања
заседања
Регионалне
асоцијације VI
СМО.

/

Конвенција о
Светској
метеоролошкој
организацији

Да

СMO је
накнадно
обавестила
учеснике да
су важећи
креденцијали
добијени за
учешће на
претходном
заседању
истог

Члан 5. Закона о
метеоролошкој и
хидролошкој делатности
(„Службени гласник РС”
број 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, 68/12одлука УС, 72/12, 7/14 -

1396

5.

метеоролошке
организације,
новембар 2021.
године

одлука УС и 44/14 и 30/18 др. закон)

Закључак о
прихватању
Платформе за
учешће
делегације
Републике Србије
на Ванредном
заседању
Конгреса Светске
метеоролошке
организације, од
11. до 22. октобра
2021. године (05
број 0378848/2021 -1 од
30. септембра
2021. године)

Члан
5.
Закона
о
метеоролошкој
и
хидролошкој
делатности
(„Сл. гласник РС” бр. 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, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и 30/18 - др.
закон)

метеоролошка
организација је
обавестила
учеснике заседања
да су важећи
креденцијали
добијени за
учешће на
заседању тог
конститутивног
органа које је
одржано 20.
новембра 2020.
године (Закључак
05 број 0379186/2020 од 19.
новембра
2020.године).
Прихвата се
Платформа за
учешће делегације
Републике Србије
на Ванредном
заседању Конгреса
Светске
метеоролошке
организације, од
11. до 22. октобра
2021. године

конститутивн
ог органа. Из
тог разлога
није било
потребно
доносити нови
Закључак
Владе РС.

/

Конвенција о
Светској
метеоролошкој
организацији

Да

/
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕO ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред
.
бр.
1.

2.

Назив акта

Правни основ

Референтни
документ/
НПАА

I
Правилник о методологији
за обављање послова
одбране од града

II
Члан 20. Закона о одбрани од
града („Службени гласник
РС” број 54/15)

III
Национална
стратегија одрживог
развоја
Национална
стратегија заштите и
спасавања у
ванредним
ситуацијама
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара

Правилник o хемијским и
техничким средствима у
систему одбране од града

Члан 20. Закона о одбрани од
града („Службени гласник
РС” број 54/15)

Национална
стратегија одрживог
развоја
Национална
стратегија заштите и
спасавања у
ванредним
ситуацијама
Национална
стратегија одрживог
коришћења
природних ресурса и
добара

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
/

/

По плану
(Да/Не)
V
Да

Да

Образложење

VI
Акт није донет. Ова
нормативна активност
се није одвијала
планираном
динамиком. Развој
новог
аутоматизованог
система одбране од
града, промена
начина управљања
системом и
лансирања
противградних ракета
условљавају да се
приступи изменама и
допунама постојећег
Закона о одбрани од
града, а тек након
тога измени
Правилника и
пратећих
инструкција.
Акт није донет. Ова
нормативна активност
се није одвијала
планираном
динамиком. Развој
новог
аутоматизованог
система одбране од
града, промена
начина управљања
системом и
лансирања
противградних ракета
условљава да се
приступи изменама и
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допунама постојећег
Закона о одбрани од
града, а тек након
тога измени
Правилника и
пратећих
инструкција.

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.

1.

Назив

Резултат

I
Програм
метеоролошких и
хидролошких
послова од
интереса за
Републику
Србију

II
Обезбеђено је перманентно
функционисање
националног
хидрометеоролошког
система ране најаве и
упозорења
о
појави
метеоролошких
и
хидролошких елементарних
непогода
којег
чине:
метеоролошки
и
хидролошки
осматрачки
систем,
хидрометеоролошки
аналитичкопрогностички систем и
рачунарскотелекомуникациони систем.
Реализован је план израде и
издавања редовних билтена
прогнозе времена и вода, као
и
упозорења
на
опасне/ванредне
метеоролошке
и
хидролошке
појаве.
Остварен је оперативан рад
нумеричких
модела
за

Финансирање
Шифра
Износ
извора
остварења/
финансира
извршења
ња
III
01
805.386.646
RSD
06

575.400
RSD

15

35.545 RSD

Референтни документ
IV
Национална стратегија
одрживог развоја
Конвенција о Светској
метеоролошкој
организацији
Оквирна конвенција
УН о промени климе
Конвенција о
прекограничном
загађивању ваздуха на
великим удаљеностима
Национална стратегија
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама
Национална стратегија
одрживог коришћења
природних ресурса и
добара
Стратегија управљања
водама на територији
Републике Србије до
2034. године

По плану
(Да/Не)

Образложење

V
Да

VI
/
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прогнозу времена и климе и
хидро-лошких модела, као и
одређена
унапређења
модела и примене њихових
продуката. Перманенетно су
праћени и анализирани
клима
и
климатска
варијабилност, а редовно су
процењиване и анализиране
и климатске промене и
њихови
утицаји
и
последице. Реализован је и
план припреме климатских,
агрометеороло-шких,
биометеоролошких
и
специјалних билтена, као и
месечних
и
сезонских
прогноза и билтена ране
најаве
климатских
екстремних
појава
и
аномалија. Извршени су
израда и издавање стручних
анализа,
извештаја,
мишљења и информација о
времену
и
клими
и
хидролошким условима на
основу захтева државних
органа, судова, научнообразовних
институција,
јединица
локалне
самоуправе,
правних
и
физичких лица. Испуњене
су међународне обавезе у
области
метеорологије,
хидрологије и климатских
промена, а настављене су и
активности на изради и
новелирању
стручних
упутстава из метеорологије
и хидрологије у складу са
међународном
техничком
регулативом. Обезбеђено је
одржавање и унапређење
система
управљања
квалитетом према захтевима
1400

1.ПА1

Метеоролошки
осматрачки
систем

међународних
стандарда
ISO 9001:2015 и ISO
17025:2017, као и система
финансијског управљања и
контроле и интерне ревизије.
Стручно
усавршавање
кадрова,
информисање
јавности o раду РХМЗ,
промотивне активности, као
и све друге активности
спроводиле су се у складу са
важећим мерама за заштиту
здравља људи.
Спроведен
је
програм
метеоролошких мерења и
осматрања и оперативне
међународне
размене
метеоролошких података из
државне мреже метеоролошких станица, као и план
контроле,
обраде
и
публиковања
метеоролошких
података,
као и план еталонирања
метеоролошких
инструмената. Извршени су
послови
одржавања
и
заштите
база
метеоролошких података и
њихово
ажурирање.
Остварена су техничкотехнолошка
унапређења
метеоролошког осматрачког
система
(увођење
аутоматских метеоролошких
станица, обнављање дела
опреме,
реконструкција
појединих објеката, итд.).
Развијени су нови продукти
и
унапређене
одређене
опције у оквиру базе
аеролошких
података.
Развијена је и метода за
еталонирање
дигиталних
барометара са електричним

01

371.342.271
RSD

Национална стратегија
одрживог развоја
Конвенција о Светској
метеоролошкој
организацији
Оквирна
конвенција
УН о промени климе
Национална стратегија
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама
Национална стратегија
одрживог коришћења
природних ресурса и
добара

Да

/

1401

1.ПА2

Метеоролошки и
хидролошки
аналитичкопрогностички
систем,
хидрометеоролошки систем за
рану најаву и
упозорења и
хидрометеоролошки
рачунарски и
телекомуникациони систем

излазним
сигналом
и
израђена
Упутства
за
еталонирање и прорачун
мерне сигурности чиме су се
стекли услови за проширење
обима
акредитације
Меторолошке лабораторије.
Реализован је програм
праћења стања,
анализирања и
прогнозирања времена и
вода на основу
метеоролошких и
хидролошких података и
продуката нумеричких
прогностичких модела, као
и план израде и издавања
редовних и ванредних
билтена и анализа и
упозорења на појаву
опасних и ванредних
метеоролошких и
хидролошких појава.
Извршени су планирани
послови израде
метеоролошких и
хидролошких
прогностичких продуката
специјалних намена.
Обезбеђено је оперативно
функционисање
хидрометеоролошког
рачунарскотелекомуникационог
система - редован пријем
података из националног
осматрачког система и
међународна размена
метеоролошких и
хидролошких података и
продуката, а реализована су
и извесна побољшања овог
система. Остварен је
оперативан рад нумеричких
модела и њихово

01

102.413.296
RSD

Национална стратегија
одрживог развоја
Конвенција о Светској
метеоролошкој
организацији
Конвенција о
прекограничном
загађивању ваздуха на
великим удаљеностима
Национална стратегија
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама
Национална стратегија
одрживог коришћења
природних ресурса и
добара
Стратегија управљања
водама на територији
Републике Србије до
2034. годинe

Да

/

1402

1.ПА3

Хидролошки
осматрачки
систем и
хидролошке
анализе

унапређење. Реализовано је
усавршавања кадрова у
области прогнозе
конвективних процеса у
атмосфери, примене
сезонских прогноза,
конфигурације и
организације система за
прогнозу поплава, као и
обука у коришћењу
програмског графичког
пакета DIANA у анализи и
прогнози времена.
Спроведен
је
програм
хидролошких мерења и
осматрања
у
државној
мрежи
хидролошких
станица и план прикупљања,
контроле,
верификације,
обраде
и
архивирања
хидролошких података и
обезбеђено
одржавање,
ажурирање и унапређење
базе података. Реализовани
су
билатерални
и
мултилатерални програми
међународне
оперативне
размене и усаглашавања
хидролошких
података.
Извршене су планиране
израде
хидролошких
годишњака
и
анализе
статуса вода на територији
Републике Србије, као и
припрема
хидролошких
података, анализа, стручних
мишљења
и
хидрометеоролошких
услова и информација по
захтевима
корисника.
Реализована су планирана
техничко-технолошка
унапређења
хидролошког
осматрачког
система:
успостављање
ввише

01

66.623.392
RSD

Национална стратегија
одрживог развоја
Конвенција о Светској
метеоролошкој
организацији
Оквирна
конвенција
УН о промени климе
Национална стратегија
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама
Национална стратегија
одрживог коришћења
природних ресурса и
добара
Стратегија управљања
водама на територији
Републике Србије до
2034. године

Да

/

1403

1.ПА4

Праћење и
анализа климе и
прогноза
климатске
варијабилности и
климатских
промена

аутоматских хидролошких
станица,
модернизација
мерне
опреме,
итд.
Обављени су планирани
послови у области развоја,
верификације и калибрације
хидролошких нумеричких
модела: прелазак на нову
верзију
прогностичке
платформе за слив реке
Саве,
дефинисане
су
процедуре за оперативно
достављање података за
потребе
прогностичког
модела за слив реке Дрине,
итд. Реализовано је стручно
усвршавање
у
области
примене хидролошких и
хидрауличких модела, ГИС
базе и ГИС алата.
Остварено је оперативно
праћење и анализирање
климе,
климатске
варијабилности, утицаја и
последица
климатских
промена
на
територији
Републике Србије, али и
региона Југоисточне Европе
у
оквиру
извршавања
функција Подрегионалног
центра за климатске промене
за Југоисточну Европу у
мрежи
регионалних
климатских центара Светске
метеоролошке организације.
Реализован
је
план
припреме
и
издавања
климатских, биометеоролошких, агрометеоролошких и
специјалних билтена, као и
месечних
и
сезонских
прогноза и билтена ране
најаве
климатских
екстремних
појава
и
аномалија. Израђене су

01

54.009.214
RSD

Национална стратегија
одрживог развоја
Конвенција о Светској
метеоролошкој
организацији
Оквирна
конвенција
УН о промени климе
Конвенција
о
прекограничном
загађивању ваздуха на
великим удаљеностима
Национална стратегија
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама
Национална стратегија
одрживог коришћења
природних ресурса и
добара

Да

/

1404

1.ПА5

Остали стручни и
оперативни
послови

периодичне климатске и
агрометеоролошке анализе и
прегледи, као и студије,
извештаји,
картографски
прикази елемената климе,
мишљења и информације по
захтевима
корисника.
Остварена је оперативна
примена
климатских
и
агрометеоролошких модела
и система за мониторинг
услова
влажности/суше.
Извршена су планирана
унапређења и тестирања
нумеричких модела, нпр.
NMM-DREAMER модела за
праћење
транспорта
радиоактивне прашине. Од
развојно-истраживачких
послова може се поменути и
рад
на
утврђивању
статистичких веза између
модова
климатске
варијабилности
(телеконекција)
и
временских
режима
са
метеоролошким мерењима,
анализама и објективним
прогнозама.
Извршени
су
послови
планирања, координирања,
праћења и извештавања о
реализацији
програмских
активности и пројеката у
оквиру
програма
Републичког
хидрометеоролошког
завода.
Спровођене су
активности које проистичу
из чланства у међународним
организацијама у области
метеорологије, хидрологије
и климатских промена.
Настављена
је
и
имплементација актуелних

01

210.998.473
RSD

15

35.545 RSD

Национална стратегија
одрживог развоја
Конвенција о Светској
метеоролошкој
организацији
Оквирна
конвенција
УН о промени климе
Конвенција
о
прекограничном
загађивању ваздуха на
великим удаљеностима
Национална стратегија
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама
Национална стратегија
одрживог коришћења

Да

/

1405

1.ПК.1

„Климатска
осматрања,
моделирање и
услуге у Европи“
(„European
Climate
Observations,
Modelling and

пројеката финансираних из
фондова Европске уније,
фондова
међународних
организација
и
других
извора развојне помоћи и
донација. Спровођене су
активности које проистичу
из процеса приступања
Републике Србије Европској
унији. Обављани су и
послови израде/новелирања
стручних упутстава, као и
правни,
општи,
финансијско-материјални
послови, послови интерне
ревизије, послови у области
јавних набавки, заштите на
раду
и
противпожарне
заштите,
одржавања
архивске
грађе
и
остваривања
права
на
приступ информацијама од
јавног значаја у складу са
важећим
прописима.
Реализован
је
план
одржавања објеката, возила,
опреме, метеоролошких и
хидролошких инструмената
и метеоролошких радара.
Треба истаћи и активности
које су у посматраном
периоду реализоване у вези
са прилагођавањем процеса
рада у РХМЗ и применом
мера заштите на раду у
условима
проглашене
епидемије COVID-19.
Циљ пројекта је развијање
европског оквира за
моделирање климатског
система Земље и активности
климатских сервиса, а од
резултата у 2021. год. треба
истаћи организовање петог
у серији on-line климатских

природних ресурса и
добара
Национални програм за
усвајање
правних
тековина
Европске
уније

06

0 RSD

Национална стратегија
одрживог развоја
Оквирна конвенција
УН о промени климе
Национална стратегија
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама

Да

Пројектни
скупови,
састанци
радних група,
консултације
представника
институција
итд.
1406

Service“ –
Climateurope,
Horizon 2020)

1.ПК.2

„Подршка
и сарадња са
Светском
метеоролошком
организацијом
(WMO/СМО)“

фестивала (Webstivals), што
је остварено у сарадњи са
COPERNICUS C3S
програмoм Европске уније.
Припремљена су и два
научна рада која
представљају резиме дела
пројектних активности,
резултата и искустава. Рад
под називом "Координација
европске базе знања о
клими: повезивање и
сарадња путем
интерактивних догађаја,
друштвених медија и
циљних група" објављен је
у међународном часопису
Climate Services, а рад
"Climateurope фестивал:
иновативан начин
повезивања науке и
друштва" објављен је у
ICCS6 Special Issue of the
Journal of Climate Services. У
посматраном периоду
одржан је и завршни
пројектни састанак, а
институције учесници у
реализацији пројекта
израдиле су и доставиле
Европској Комисији
пројектни извештај и
финансијски извештај за
трећи извештајни период.
Током извештајног периода
нису организовани састанци
радних тела Светске
метеоролошке организације
(WMO, тj. СМО) у
Републици Србији.
Међутим, РХМЗ је био
координатор Двадесет
Петог и Двадесет Шестог
Форума за климатске
изгледе за Југоисточну

Национална стратегија
одрживог коришћења
природних ресурса и
добара

06

0 RSD

Конвенција о Светској
метеоролошкој
организацији
Национална стратегија
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама
Национална стратегија
одрживог коришћења
природних ресурса и
добара

организовани
су искључиво
on-line преко
Zoom
платформе
током 2021.
године у
условима
пандемије
COVID-19, па
су изостали
трошкови
планирани за
те намене.

Да

Циљ пројектих
активности је
јачање учешћа
у програмима
СМО, што
укључује и
финансијку
подршку
организацији
састанака
радних тела
1407

1.ПК.3

„Унапређење
климатскoг
информационог
система - Клима
Карпатског
региона“

Европу (SEECOF-25, Online, SEECOF-26, On-line).
Ради се о активностима у
оквиру Европске мреже
регионалних климатских
центара (СМО-Регионална
асоцијација VI), која се
односи на припрему и
верификацију сезонских
климатских прогноза
(http://www.seevccc.rs/?p=22
). На Форумима, који су
реализовани у облику серија
интернет сесија током
месеца маја, односно
октобра и новембра,
извршени су анализа и
оцењивање прогностичких
продуката са претходних
Форума и припремљени
сезонски климатски изгледи
за регион Југосточне
Европе.
Општи циљ пројекта јесте
даље усавршавање система
за праћење елемената климе
и
комплетирање
база
историјских
климатских
података, као и увођење у
примену савремених метода
и алата за анализу климе,
укључујући и обезбеђење
техничко-технолошких
предуслова.
Планиране
активности и очекивани
резултати
обухватају
набавку и инсталирање
опреме за метеоролошки
осматрачки систем, као и
рачунарскотелекомуникационе опреме
и неопходних софтвера у
циљу
постизања
веће
поузданости
рада
климатског информационог

СМО у
Републици
Србији.
У условима
пандемије
COVID-19,
током 2021.
године нису
организовани
скупови (осим
On-line
састанака),
радних тела,
па су изостали
и трошкови те
врсте.

06

575.400
RSD

Национална стратегија
одрживог развоја
Оквирна конвенција
УН о промени климе
Национална стратегија
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама
Национална стратегија
одрживог коришћења
природних ресурса и
добара

Не

Реализација
пројекта
отпочела је у
четвртом
кварталу 2021.
године.

1408

2.

Програм
противградне
заштите

система. Планирани су и
дигитализација,
контрола
квалитета и хомогенизација
одређених
сетова
историјских метеоролошких
података и метаподатака,
као и додавање тих записа у
базу климатских података,
што ће омогућити допуну
аналитичких
климатских
продуката,
односно
надоградњу успостављеног
корисничког
климатског
сервиса.
Обезбеђен је рад система
одбране
од
града
на
територији
Републике
Србије:
ажуриране
методолошке инструкције,
спроведена
прописана
методологија
радарских
мерења,
оперативног
откривања,
праћења
и
засејавања
олујноградоносне облачности, уз
анализарање
функционисања система и
његове
ефикасности.
Надлежне институције су
извештаване по плану: о
спроведеним праћењима и
дејствима на градоносне
облаке, о припремљено-сти
и функционисању одбране
од града, о резултатима
анализа олујно-градоносних
непогода,
извршених
засејавања облака, градом
захваћених површина и
причињеној
штети, итд.
Настављена је реализација
планираних активности на
унапређењу
система
одбране
од
града
–
припреми/ имплементацији

01

814.506.498
RSD

06

2.852.427
RSD

15

148.156
RSD

Национална стратегија
одрживог развоја
Национална стратегија
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама
Национална стратегија
одрживог коришћења
природних ресурса и
добара

Да

/

1409

2.ПА1

Систем одбране
од града

више
пројеката
модернизације: радарских
центара,
метеоролошких
радара, мреже лансирних
станица
увођењем
аутоматских
лансера
противградних
ракета,
рачунарскотелекомуникаци-оног
подсистема за аутоматско
спровођење
методологије
одбране од града, као и
поступака за контролу и
обраду радарских података.
Извршени су ажурирање,
критичка
и
логичка
контрола базе података које
садрже податке о радарским
параметрима конвективних
ћелија облака, испаљеним
ракетама, метеоролошким
појавама у мрежи лансирних
станица
и
друге
информације од значаја за
функционисање одбране од
града
на
територији
Републике Србије.
Спроведен
је
план
припремних активности за
оперативан рад система
одбране
од
града
на
територији
Републике
Србије којим су обухваћени:
техничка припрема система
(набавка
и
расподела
противградних ракета и
друге опреме по лансирним
станицама, провера и ремонт
техничких средстава, итд.),
као и ангажовање, обука и
здравствени
преглед
сарадника на лансирним
станицама. Остварено је
оперативно функционисање
свих компоненти система

01

741.740.371
RSD

Национална стратегија
одрживог развоја
Национална стратегија
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама
Национална стратегија
одрживог коришћења
природних ресурса и
добара

Да

/

1410

2.ПК.1

Модернизација
мреже
метеоролошких
радара
Републике
Србије

одбране
од
града
(оперативно -методолошког
центра за координацију
одбране од града, мреже
радарских центара, мреже
лансирних
станица
за
испаљивање
ракета
и
рачунарскотелекомуникационог
подсистема) у периоду 15.
април -15. октобар, уз
спровођење
јединствене
методологије одбране од
града
која
обухвата:
перманентна
радарска
мерења
и
осматрања,
анализу
прогностичког
материјала,
радарско
праћење
и
мерење
параметара
конвективне
облачности,
засејавање
потенцијално градоопасне
облачности и извештавање о
спроведеним активностима.
Реализован је и програм
одржавања објеката мреже
радарских центара и мреже
лансирних
станица,
радарске,
рачунарскокомуникационе
опреме,
лансера и друге опреме, као
и возног парка система
одбране од града.
Циљ капиталног пројекта је
обезбеђење
прецизнијих
радарских
података
и
њихове
свеобухватније
анализе
за
територију
Републике
Србије,
постављањем
два
нова
двојно поларизована Доплер
радара и осавремењавањем
постојећих радара.
У
извештајном
периоду
спроведене су следеће фазе у

01

0 RSD

Национална стратегија
одрживог развоја
Национална стратегија
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама
Национална стратегија
одрживог коришћења
природних ресурса и
добара

Да

Поступак
набавке нових
радара није
завршен, због
значајног
поскупљења
ове врсте
опреме на
светском
тржишту.
Наиме,
вредности две
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2.ПК.2

Изградња,
опремање
објеката
радарских
центара Ваљево,
Ужице, Петровац
Бешњаја и
Крушевац

процедури набавке нових
метеоролошких радара на
претходно
утврђеним
локацијама Радарски центар
Петровац и Радарски центар
Ужице:
објављено
је
претходно обавештење о
набавци; прибављена је
сагласност
Министарства
финансија
за потписивање уговора о
набавци која се реализује у
периоду од више година;
израђена
је
тендерска
документација и објављена
јавна набавка. Осим тога,
припремљена
је
документација за потребе
расписивања јавне набавке
за
модернизацију
рада
Радарског центра Фрушка
Гора.
Реализацијом капиталног
пројекта повећаће се
ефикасност система одбране
од града унапређењем
услова за рад и стварањем
потребног окружења за
функционисање унапређене
информатичке,
телекомуникационе и
радарске опреме у
радарским центрима. У
2021. години завршен је
значајан део радова који су
планирани да се обаве на
Радарском центру Ваљево и
Радарском центру Ужице.
Такође, током године у два
наврата спроведен је
поступак јавне набавке за
потребе изграње Радарског
центра Бешњаја, али радови
нису уговорени због
превисоке понуђене цене

приспеле
понуде за
радаре биле су
знатно изнад
раније
планиране
вредности
набавке.
Наведени
послови који
су обављени
током
извештајног
периода
финансирани
су
у оквиру
одговарајућих
програмских
активности
РХМЗ.

01

23.714.928
RSD

Национална стратегија
одрживог развоја
Национална стратегија
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама
Национална стратегија
одрживог коришћења
природних ресурса и
добара

Да

/
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2.ПК.3

Осавремењавање
аутоматског
система за
спровођење
методологије
одбране од града

2.ПК.4

„Ризик суше у
Региону
Дунава“ –
Транснациoналн
и програм Дунав
2014-2020.
(„Drought Risk in
the Danube
Region“DriDanube)

грађевинских радова. Што
се тиче изградње Радарских
центара Крушевац и
Петровац, припремљена је
потребна пројектна
документација.
Капитални пројекат има за
циљ обезбеђење
квалитетнијих продуката
обраде радарских података
и већег степена
аутоматизације оперативних
поступака у систему
одбране од града. У складу
са утврђеним планом
активности, током године
спроведене су прва и друга
фаза пројектних активности
и започета је реализација
треће фазе. Осим тога, у
посматраном периоду
реализована је и компонента
пројекта на изради и
инсталацији дигиталног
радарског пријемника за
радар Мицубиши РЦ 34А.
Најзначајније
активности
РХМЗ односиле су се на
обезбеђење
одрживости
резултата овог пројекта чији
је циљ био
реализација
заједничке методологије за
процену ризика и утицаја и
прогнозу суше, и то кроз
набавку потребне опреме, у
првом реду сензора и других
резервних
делова
за
аутоматске метеоролошке
станице. Тиме је осигуран
континуитет мониторинга
екстремних
временских
прилика, међу којима се по
утицају
на
различите
секторе и последицама које
проузрокује издваја суша.

01

49.051.200
RSD

Национална стратегија
одрживог развоја
Национална стратегија
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама
Национална стратегија
одрживог коришћења
природних ресурса и
добара

Да

/

06

2.852.427
RSD

Да

/

15

148.156
RSD

Национална стратегија
одрживог развоја
Национална стратегија
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама
Национална стратегија
одрживог коришћења
природних ресурса и
добара
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Такође, спроведена је и
промотивна
акција
са
расподелом
рекламног
материјала који садржи лого
овог пројекта и лого
Републичког
хидрометеоролошког
завода,
са
циљем
укључивања
нових
извештача у активности
успостављене Националне
мреже извештача о суши.

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

2. Директор

Мр Борко Драшковић
На основу члана 33. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 128/2020) Републички
геодетски завод обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: државни
премер и катастар и упис права на непокретностима и њихову обнову и одржавање; израду основне
државне карте; одржавање регистра просторних јединица; утврђивање кућних бројева, означавање
зграда бројевима; вођење регистра кућних бројева, улица и тргова; бонитирање земљишта;
утврђивање катастарског прихода; уређење земљишта путем комасације; повезивање геодетских
мрежа и размену геодетских и картографских података са суседним државама; израду и развој
геодетског информационог система; вођење архива техничке документације државног премера,
планова и карата, као и друге послове одређене законом.

3. Делокруг

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
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секуларним станицама; детаљна мерења, као и мерења на аеродромима и другим локацијама и
израђивање одговарајућих тематских карата; вршење калибрације инструмената и уређаја, као и
друге послове одређене законом.
Надзор над радом Републичког геодетског завода врши Министарство грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре.
/

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

НАРАТИВ
У 2021. години Републички геодетски завод (у даљем тексту: Завод) наставио je са унапређивањем процеса рада и подизања нивоа квалитета услуга увођењем електронског
пословања у домену радних процеса.
У току 2021. године успешно су одржане две online дискусије у организацији Завода, на теме: „Дигитални катастар по мери свих грађана” и „Комуникација са дигиталним
катастром и како решавати упис у катастар на основу старих исправа”. Циљ ових дискусија је боље разумевање и једноставније коришћење дигиталних услуга, сервиса и
апликација Завода у оквиру процеса потпуне дигитализације пословних активности, као и покретање иницијативе и предлога за решавања предмета по старим исправама. Завод
је захваљујући дигитализацији и бесплатном пружању услуга, у последње три године, грађанима Србије уштедео 36 милиона евра и више од 5 милиона сати у односу на стари
систем.
Од 29.11.2021. године сва решења Завода садрже квалификовани електронски печат који гарантује интегритет и тачност порекла података за које је везан. Електронски печат
Завода, који је уведен у оквиру новог Централног информационог система катастра (ИСКН), представља замену за печат и својеручни потпис, чинећи немогућим његово
фалсификовање и подижући правну сигурност грађана на највиши ниво.
„Катастарски аларм” је нова апликација коју је Завод креирао крајем децембра 2021. године са циљем да власника или било кога ко има правни интерес алармира о свим променама
у вези са непокретношћу. На тај начин грађани ће бити обавештени у реалном времену и уколико неко злонамерно покуша да поднесе захтев за: промену власништва или упис
забележби и терета, вођење судског спора, исправку грешке, као и било које друге радње које могу да нанесу штету власнику и угрозе његова права.
У оквиру пројекта „Унапређење пословне климе у Републици Србији”, који се спроводи уз подршку Краљевине Шведске, учесници су у 2021. години активно радили на изради
софтверске апликације која омогућава инвеститорима и релевантним државним институцијама претрагу инвестиционих локација. Софтверска апликација је интегрисана и
доступна на порталу „Геосрбија”, а презентоване су локације из 11 локалних самоуправа које су учествовале у реализацији пројекта. У децембру 2021. године отпочело је актвно
укључивање осталих јединица локалне самоуправе.
Изградња објекта архивског депоа Завода, која је започета у децембру 2020. године уз подршку Светске банке, у завршној је фази. Завршетак градње се очекује у 2022. години.
Изградњом овог депоа, Завод решава вишедеценијски проблем смештаја своје архивске грађе, која има статус трајног чувања.
Резиме извештаја у области Катастра:
У оквиру даље примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, Завод је наставио са имплементацијом е-Шалтера за нове кориснике. У 2021. годиини
приступ е-Шалтеру омогућен је: Државном правобранилаштву, Управи за пољопривредно земљиште, Републичкој дирекцији за имовину и Дирекцији за грађевинско земљиште
и изградњу Београда Ј.П. Све укупно, на крају 2021. године на систем е-Шалтера повезано је 4.140 корисника. За потребе коришћења система е-Шалтер обучено је и 10 нових
корисника. Апликација е-Шалтер континуирано се допуњује са новим врстама исправа успостављеним изменама прописа, променама надлежности и допуњавањем на основу
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оправданих захтева корисника е-Шалтера.
У току 2021. године Завод је примио укупно 1.370.731 захтева (788.696 захтева за провођење промена и 582.035 захтева за издавање података). Ажурност решавања захтева који
се односе на поступке одржавања катастра непокретности је 93%, док се захтеви за издавање података из службене евиденције реализују 97% од броја примљених. Проценат
изјављених жалби на одлуке првостепеног органа износи 1,28% у односу на број донетих решења у 2021. години.
Укупан број формираних управних предмета путем е-Шалтера је 566.099. Највећи број је формиран од стране јавних бележника (60%), затим од општинске управе (23%), судова
(7%) итд. У истом периоду укупан број предмета формираних преко писарнице Служби за катастар непокретности (СКН) износи 222.597.
У оквиру услуге „Електронска огласна табла”, која је од априла 2020. године доступна на web презентацији Завода (oglasnatabla.rgz.gov.rs) и која служи за потребе јавног
саопштавања, објављивања решења, као и других аката које доносе СКН, објављено је 1.164.687 решења.
У циљу даљег унапређења електронског пословања у домену радних процеса, Завод је од децембра 2020. године реализовао и услугу електронске доставе решења о упису у
катастар, чиме је у потпуности заокружен процес електронског поступка уписа у катастар. Начин доставе је поједностављен, тако да грађани решење о упису у катастар сада могу
преузети у свом електронском сандучету на порталу еУправе. У току 2021. године путем овог сервиса достављено је 313.040 решења.
Завод активно користи апликацију е-ЗУП и током 2021. године доделио је права приступа сервисима Завода за 14 нових институција (укупно од почетка примене е-ЗУП-а 313
институција). Остварено је 373.480 упита ка подацима катастра непокретности (укупно од почетка примене е-ЗУП-а 1.074.843 упита). У оквиру примене е-ЗУП-а, Завод је у току
2021. године обрадио 109.480 захтева пристиглих од других органа државне управе (укупно од почетка примене е-ЗУП-а 286.336 захтева). С друге стране, запослени из Завода
направили су током 2021. године 22.955 упита ка базама других државних органа (укупно од почетка примене е-ЗУП-а 74.588 упита. У 18 СКН је омогућено плаћање преко ПОС
терминала и у 2021. години обављено је 7.503 трансакција, а укупно од почетка примене оваквог начина плаћања обављено је 100.977 трансакција.
У области катастра водова сви постојећи дигитални подаци се налазе у централној бази података, где се врши и одржавање података. Континуирано се пружа стручна помоћ и
отклањају недостаци у поступку провођења промена у апликацији за израду и одржавање катастра водова.
Резиме извештаја у области управљања и дистрибуције геопросторних података:
Настављене су активности на даљем унапређењу Националне инфраструктуре геопросторних података. Национални геопортал „ГеоСрбија” унапређен је додавањем нових сетова
геопросторних података и развојем нових сервиса (укупно 310 сетова података и 42 сервиса). Поред података РГЗ-а ту су и подаци других органа и институција (укупно 31
институција пружа податке путем НИГП-а). Податке националног геопортала „ГеоСрбија” користи укупно 180 институција, од чега је 160 ЈЛС.
У наставку реализације пројекта „Унапређење адресног регистра у Републици Србији”, чији је циљ да сваки објекат добије назив улице и кућни број, тј. да се званична база
података адресног регистра у потпуности ажурира, за 111 ЈЛС (69%) израђени су елаборати кућних бројева, односно ажуриран је адресни регистар.
У области процене вредности непокретности у 2021. години обрађено је 1.458 захтева и издат 2.581 извештај из РЦН, што представља повећање од око 48% у односу на 2020.
годину. У циљу информисања јавности објављени су годишњи и полугодишњи извештаји са тржишта непокретности за медије и професионалне кориснике.
У складу са Законом о планирању и изградњи, Завод је наставио са реализацијом активности на подршци и администрирању ИС Централног регистра планских докумената – број
корисника система је 296, а број учитаних и јавно доступних планских докумената је 1.091.
У складу са Законом о становању и одржавању зграда, настављен је систем регистрације стамбених заједница кроз web апликацију. У 2021. години регистровано је 1.877 стамбених
заједница, а укупно од почетка вођења регистра уписано је 50.584 стамбених заједница. Завод пружа и помоћ и подршку у поступку регистрације стамбених заједница, па је тако
у 2021. години одговорено на 1.408 захтева.
Резиме извештаја у области државног премера:
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У оквиру пројекта „Унапређење земљишне администрације у Србији”, који се реализује уз подршку Светске банке, успешно су реализоване активности на прикупљању преосталих
сателитских снимака и изради дигиталног ортофотоа високе резолуције за целу територију РС. Током 2021. године започето је ажурирање Евиденције о утврђеним променама на
објектима на основу ових сателитских снимака епохе 2020/2021. Такође, коришћењем овог ортофотоа моћи ће да се изврши ажурирање и других званичних регистара и евиденција
о непокреностима надлежних државних институција, као и утврђивање промена у односу на снимке прикупљене током епохе 2015/2016.
Заједно са другим институцијама у оквиру пројекта „Flood risk maps developed for sub-basins and flood protection improved” (ИПА 2014) Завод је укључен у израду дигиталног
модела терена (ДМТ) високе тачности који ће се користити за потребе хидрауличког моделирања у процесу израде карата угрожености и карата ризика од поплава и унапређењу
система заштите од поплава. До сада је ДМТ израђен за 16 значајних плавних подручја на површини од 935,64 km2.
У оквиру обележавања и одржавања границе Републике Србије са суседним државама, извођач радова, изабран у оквиру јавне набавке је, у складу са планом, извршио одржавање
28% граничне линије са Мађарском. Завод је пружао стручну помоћ и вршио стручну контролу у овом послу. Мешовите комисије Србије, Мађарске и Румуније су констатовале
да је контрола и обнова тромеђне пирамиде, извршена од мађарске стране, у складу са Споразумом. Израђен је део Регистра државне границе према Румунији. Расписана је јавна
набавка, изабран извођач радова и потписан је уговор за одржавање граничне линије на државној граници са Мађарском и Румунијом. Стручњаци Мешовите комисије Републике
Србије и Републике Бугарске разматрали су активности на припреми заседања Мешовите комисије у циљу извршења контроле и обнављања граничне линије и граничних ознака
дуж заједничке државне границе, као и питања повезивања државних референтних нивелманских мрежа Републике Србије и Републике Бугарске. Израђен је део граничне
документације – нацрти (Опис државне границе, Атлас карата државне границе) за IV сектор границе према Републици Северној Македонији. Започела је израда Елабората отписа
парцела и делова парцела из катастра непокретности Републике Србије и Републике Северне Македоније на делу државне границе (део граничног одсека IV).
Завод је успешно реализовао активности на свакодневној обради података и праћењу рада АГРОС мреже (стабилност и поузданост рада АГРОС система је остварена 99,8, тренутно
је регистровано 135 корисника система АГРОС). Одржавање и подршка раду сервиса за куповину координата су, такође, успешно реализовани, као и активности на одржавању
софтвера за трансформацију из Гаус-Кригерове пројекције у ЕТРФ2000. Извршена је размена података са Републиком Северном Македонијом о координатама тригонометријских
тачака у појасу од 15 km око границе и модификација грида за трансформацију у циљу добијања јединственог модела трансформације на граници између Републике Србије и
Републике Северне Македоније.
У Центру за геомагнетизам и аерономију „Милутин Миланковић” извршена су редовна опсерваторијска мерења секундних и минутних варијација компонената геомагнетског и
геоелектромагнетског поља у дневном режиму рада. Израђени су месечни билтени (за 2021), годишњи елаборати реализације и годишњаци (за 2020) у којима су приказани
обрађени и анализирани резултати мерења. Јоносферске прогнозе су редовно и у року достављање регистрованим корисницима. Завршени су радови на реализација теренских
геомагнетских мерења према вишегодишњем пројекту: „Државни геомагнетски премер на мрежи секуларних станица на територији Републике Србије” и израђени елаборати
реализације за три секуларне станице.
Резиме извештаја о напретку реализације Пројекта „Унапређење земљишне администрације у Србији”
Пројекат је ушао у седму годину имплементације.
У оквиру пројектних активности на развоју Система масовне процене вредности непокретности (Компонента А) постигнути су следећи резултати: Развијен је прелиминарни
глобални модел за тржиште станова за целу територију РС; Унапређене су функционалности РЦН код уноса, контроле и прегледа података и обезбеђена је дневна ажурност уноса
у овај регистар на целој територији РС; Извршена је анализа структуре података достављених од стране локалних пореских администрација (ЛПА) за све пилот општине и за 50%
компаративних општина; Започето је повезивање ових података са подацима катастра непокретности.
У наставку реализације пројектних активности у оквиру Компоненте Б: Е-управа за омогућавање приступа информацијама о непокретностима постигнути су следећи резултати:
Завршен је развој III фазе интегрисаног ИСКН и започето је са његовом имплементацијом у СКН; Настављено је даље унапређивање Документ Менаџмент Система (ДМС), као
и унапређење квалитета података катастра непокретности: обављена је 51 обука за коришћење апликација за централно одржавање података дигиталног катастарског плана (ДКП).
У оквиру пројектних активности на Институционалном развоју РГЗ-а (Компонента Ц) постигнути су следећи резултати: У оквиру Пројекта референтне нивелманске мреже (РНМ),
успостављен је вертикални датум на 96,2% територије РС. Такође, ради се и на дигитализацији скенираних аналогних планова катастра водова., тако да је у 2021. години укупно
обрађено 208 КО са 1.591 листом планова водова, при чему је издигитализовано 1.915 km различитих водова.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.

Назив акта

Опис

Статус

I

II

III

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа
ЈК или ЈР

Образложење

V

VI

VII

VIII

1.

Предлог закона о изменама
Закона о државном премеру и
катастру
(„ЕРП”)

Извршиће се усклађивање са
одредбама Закона о поступку
уписа у катастар
непокретности и водова,
Закона о услугама и Закона о
инспекцијском надзору.

/

/

/

Дa

/

Поступак израде
Нацрта закона о
изменама Закона о
државном премеру и
катастру, који је у
Републичком
геодетском заводу
вођен у оквиру
предмета број
95-1289/2021, окончан
је 08.12.2021. године
упућивањем текста
Нацрта закона са
пратећом
документацијом
Генералном
секретаријату Владе.

2.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о националној
инфраструктури геопросторних
података

У складу са препорукама и
налазима из извештаја о
Апроксимацији у оквиру ЕАS3
пројекта који води
Министарство заштите
животне средине, као и
документа DSIP којим се
регулише Специфични план
имплементације INSPIRE
директиве у Србији, који
заједно чине преговарачке
позиције Републике Србије у
преговарачком поглављу 27,
Закон о националној
инфрастуктури геопросторних
података биће измењен,
минимум, у делу који
регулише састав чланова

/

/

/

Дa

/

Налази и резултати
Студије о социоекономским
користима НИГП-а,
која је спроведена у
периоду јун 2020 до
априла 2021. године,
затим налази из
Бизнис плана НИГПа, чија је израда
завршена у децембру
2021. године, биће
искоришћени за
израду ex-post анализе
важећег Закона о
националној
инфраструктури
геопросторних

Савета НИГП-а и стручних
тела, дефиниције тема из сва
три Анекса, описа регистра
субјеката НИГП-а и регистра
извора просторних података,
дефинисања статуса и начина
размене података, казнене
одредбе.

податакакао, као и за
израду Нацрта
предлога закона о
националној
инфраструктури
геопросторних
података. Такође,
биће потребно
усклађивање Нацрта
предлога закона и са
Специфичним планом
имплементације
INSPIRE директиве у
делу који се тиче
препорука за
спровођење
имеплемнтације у
смислу:
реорганизације
Центра за управљање
геопросторним
подацима;
унапређеног и
комплекснијег
националног
геопортала Геосрбија
2.0 и успостављање
дистрибутивног
система
геопросторних
податак за иновативне
сврхе.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

Назив акта

Правни основ

Опис

I

II

III

1. Стратегија развоја Републичког
геодетског завода за период 20212025. године

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V

VI

VII

Референтни
документ/
НПАА

Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије
(„Службени гласник
РС”, број 30/18)

Чланом 38. став 1. Закона о
планском систему Републике
Србије прописано је да
документ јавних политика на
републичком нивоу, усваја
Влада, осим ако је другачије
прописано посебним законом.

/

/

Да

У току је припрема
Стретегије развоја
Републичког
геодетског завода у
складу са динамиком
реализације Пројекта
Светске банке
„Унапређење
земљишне
администрације у
Србији”.

2.

Стратегија унапређења
националне инфраструктуре
геопросторних података за период
2021-2025. године
(„ЕРП”)

Члан 34. тачка 2)
Закона о националној
инфраструктури
геопросторних
података
(„Службени гласник
РС”, број 27/18)

Чланом 34. тачка 2) Закона о
националној инфраструктури
геопросторних података
прописано је да Републички
геодетски завод као
Национална контакт тачка
предлаже Влади стратегију
развоја националне
инфраструктуре
геопросторних података.

/

/

Да

У току је ажурирање
и усклађивање
Предлога стратегије
унапређења НИГП-а
са „Предлогом
Стратегије за јачање
НИГП-а у периоду од
2021-2025”,
израђеним у оквиру
документа Социоекономска анализа
користи НИГП-а у
Србији.
Почетак процедуре
за усвајање Предлога
стратегије очекује
најкасније у другој
половини 2022.
године.

3.

Уредба о спроведбеним
правилима за мрежне сервисе

Члан 7. тачка 3)
Закона о националној

Уредбом ће се ближе уредити
правила за мрежне сервисе и

/

/

Да

Израђен нацрт 90%.
Услед недовољног
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4.

националне инфраструктуре
геопросторних података
(„ЕРП”)

инфраструктури
геопросторних
података
(„Службени гласник
РС”, број 27/18)

то за проналажење, преглед,
преузимање и позивање
геопросторних података у
оквиру националне
инфраструктуре
геопросторних података,
сходно Закону о националној
инфраструктури
геопросторних података
(„Службени гласник РС”, број
27/18) и у складу са INSPIRE
Директивом.

Уредба о спроведбеним
правилима за приступ скуповима
и сервисима геоподатака,
укључујући јавни приступ и
размену података између органа
јавне власти
(„ЕРП”)

Члан 7. тачка 4)
Закона о националној
инфраструктури
геопросторних
података
(„Службени гласник
РС”, број 27/18)

Уредбом ће се ближе уредити
правила за приступ, размену и
преузимање геопросторних
података у оквиру националне
инфраструктуре
геопросторних података,
сходно Закону о националној
инфраструктури
геопросторних података
(„Службени гласник РС”, број
27/18) и у складу са INSPIRE
Директивом.

кадровског
капацитета у ЦУГП,
као и прерасподеле у
смислу обављања
приоритетнијих
задатака, али и
последица изазваних
пандемијом вируса
COVID-19,
резултирало је да се
активности на
доношењу овог акта
пролонгирају.
Почетак процедуре
за усвајање Предлога
уредбе очекује се
најкасније у другој
половини 2022.
године.
/

/

Да

Израђен нацрт 80%.
Услед недовољног
кадровског
капацитета у ЦУГП,
као и прерасподеле у
смислу обављања
приоритетнијих
задатака, али и
последица изазваних
пандемијом вируса
COVID-19,
резултирало је да се
активности на
доношењу овог акта
пролонгирају.
Почетак процедуре
за усвајање Предлога
уредбе очекује се
најкасније у другој
половини 2022.
године.
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5.

Одлука о промени границe
катастарских општина Пљаково и
Мачковац

На основу члана 43.
став 2. Закона о
државном премеру и
катастру („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 18/10, 65/13,
15/15 – УС, 96/15,
47/17 – аутентично
тумачење, 113/17 – др.
закон, 27/18 – др.
закон, 41/18 – др.
закон и 9/20 – др.
закон) 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, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон).

На основу ове одлуке
Републички геодетски завод
– Служба за катастар
непокретности Куршумлија
извршиће обележавање и опис
промењене границе
катастарских општина и
настале промене спровести на
плановима и у катастарском
операту.

23/21
16. март

/

Не

Мења се граница
између катастарских
општина Пљаково и
Мачковац, тако да се
катастарској
општини Мачковац
припајају катастарске
парцеле бр. 678, 679,
680 и 682 из
катастарске општине
Пљаково у укупној
површини од 3 ha 38
a 63m2.

6.

Одлука о промени границe
катастарских општина Рашка и
Супње

На основу члана 43.
став 2. Закона о
државном премеру и
катастру („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 18/10, 65/13,
15/15 – УС, 96/15,
47/17 – аутентично
тумачење, 113/17 – др.
закон, 27/18 – др.
закон, 41/18 – др.
закон и 9/20 – др.
закон) 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, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон).

На основу ове одлуке
Републички геодетски завод
– Служба за катастар
непокретности Рашка
извршиће обележавање и опис
промењене границе
катастарских општина и
настале промене спровести на
плановима и у катастарском
операту.

74/21
23. јул

/

Не

Мења се граница
између катастарских
општина Рашка и
Супње, општина
Рашка, тако да се
катастарској
општини Рашка
припајају катастарске
парцеле бр. 832/2 и
832/4 из катастарске
општине Супње у
површини од 2 ha 46
a 9 m2, а да се
катастарској
општини Супње
припоји катастарска
парцела бр. 639 из
катастарске општине
Рашка, у површини
од 1 ha 1 a 46 m2.
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7.

Одлука о промени границe
катастарских општина Ваљево и
Попучке

На основу члана 43.
став 2. Закона о
државном премеру и
катастру („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 18/10, 65/13,
15/15 – УС, 96/15,
47/17 – аутентично
тумачење, 113/17 – др.
закон, 27/18 – др.
закон, 41/18 – др.
закон и 9/20 – др.
закон) 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, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон).

На основу ове одлуке
Републички геодетски завод
– Служба за катастар
непокретности Ваљево
извршиће обележавање и опис
промењене границе
катастарских општина и
настале промене спровести на
плановима и у катастарском
операту.

90/21
17. септембар

/

Не

Мења се граница
између катастарских
општина Ваљево и
Попучке, град
Ваљево, тако да се
катастарској
општини Ваљево
припајају катастарске
парцеле бр.: 2041,
2042, 2043, 2044,
2045, 2046, 2047,
2048, 2049, 2050/1,
2050/2, 2050/3,
2051/1, 2051/2,
2051/3, 2052, 2053,
2054, 2055, 2056/1,
2056/2, 2057/1,
2057/2, 2057/3,
2057/4, 2057/5,
2057/6, 2058, 2059/1,
2059/2, 2060/1,
2060/2, 2061/1,
2061/2, 2061/3,
2061/4, 2062, 2063,
2064/1, 2064/2, 2072,
2073, 2074, 2075,
2076/1, 2076/2,
2077/1, 2077/2, 2078,
2079, 2080, 2081,
2082, 2083/1, 2083/2,
2083/3, 2083/4,
2083/5, 2084/1,
2084/2, 2084/3,
2084/4, 2097/1,
2097/2, 2636/1,
2636/2, 2637/1,
2637/2, 2638/1,
2638/2, 2639/1,
2639/2, 2640/1,
2640/2, 2640/3,
2640/4, 2641/1,
2641/2, 2642, 2644/3
и 2644/4 из
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катастарске општине
Попучке, у
површини од 34 ha
89 a 29 m2.
8.

Одлука о промени границe
катастарских општина Мало
Головоде и Мудраковац

На основу члана 43.
став 2. Закона о
државном премеру и
катастру („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 18/10, 65/13,
15/15 – УС, 96/15,
47/17 – аутентично
тумачење, 113/17 – др.
закон, 27/18 – др.
закон, 41/18 – др.
закон и 9/20 – др.
закон) 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, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон).

На основу ове одлуке
Републички геодетски завод
– Служба за катастар
непокретности Крушевац
извршиће обележавање и опис
промењене границе
катастарских општина и
настале промене спровести на
плановима и у катастарском
операту.

96/21
8. октобаар

/

Не

Мења се граница
између катастарских
општина Мало
Головоде и
Мудраковац, град
Крушевац, тако да се
катастарској
општини Мало
Головоде припаја
катастарска парцела
број 523/1 из
катастарске општине
Мудраковац, у
површини од 25 a 27
m2.

9.

Одлука о промени границe
катастарских општина Мрсаћ,
Обрва и Милочај

На основу члана 43.
став 2. Закона о
државном премеру и
катастру („Службени
гласник РС”, бр.
72/09, 18/10, 65/13,
15/15 – УС, 96/15,
47/17 – аутентично
тумачење, 113/17 – др.
закон, 27/18 – др.
закон, 41/18 – др.
закон и 9/20 – др.
закон) и члана 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05

На основу ове одлуке
Републички геодетски завод
– Служба за катастар
непокретности Краљево
извршиће обележавање и опис
промењене границе
катастарских општина и
настале промене спровести на
плановима и у катастарском
операту.

125/21
17. децембар

/

Не

Мења се граница
између катастарских
општина Мрсаћ,
Обрва и Милочај,
град Краљево, тако
да се:
‒ катастарској
општини Мрсаћ
припајају катастарске
парцеле бр. 1555/2,
1556/4, 1556/6,
1574/4, 1574/5,
1574/6, 1575/4,
1575/5, 1575/6, 1576,
1577, 1578/3, 1578/4,
1578/5, 1578/6,
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– исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон).

1578/7, 1578/8,
1578/9, 1579, 1580/3,
1580/4, 1580/5,
1580/6, 1581/2,
1582/2, 1854/7,
1860/19, 1860/20,
1860/21 и 1575/7 из
катастарске општине
Обрва, у површини
од 11 ha 41 a 79 m² и
катастарска парцела
број 1886/1, у
површини 16 а 72 m²
из катастарске
општине Милочај;
– катастарској
општини Обрва
припајају катастарске
парцеле бр. 148,
139/2, 140/2, 142/1,
145/1, 146/1, 147/1,
150/1, 151/1, 154/2,
155, 156, 157, 158,
159/4, 159/6, 164/2,
165/2, 166, 167/2, 168,
169/2, 170/1, 171, 172,
173, 174/1, 174/2, 175,
176/1, 176/2, 177,
178/2, 179/2, 180, 181,
182/2, 182/4, 183, 184,
187/1, 188/1, 189/2,
190/2, 191/2, 192/2,
193/2, 194/3, 208/3,
208/5, 211/4, 211/6,
212, 213, 214, 215,
216/2, 217/2, 218/2,
219, 220, 221, 222,
2229/10, 2229/11,
2229/12, 2229/13,
2229/14, 2229/15,
2229/16, 2229/17,
2229/18, 2229/19,
2229/20, 2229/22,
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2229/24, 2229/25,
2229/29, 2229/30,
2229/31, 2229/32,
2229/33, 2229/34,
2229/35, 2229/36,
2229/37, 2229/38,
2229/39, 2229/40,
2229/43, 2229/44,
2229/45, 2229/46,
2229/5, 2229/55,
2229/56, 2229/7, 223,
2230/1, 2231/3,
2232/6, 224/1, 224/2,
225, 226, 227/1,
227/10, 227/2, 227/3,
227/5, 227/7, 227/8,
227/9, 228/1, 228/2,
228/3, 228/5, 228/6,
228/7, 229/1, 229/10,
229/3, 229/4, 229/6,
229/7, 229/8, 229/9,
230/1, 230/2, 233,
237/1, 237/3, 237/4,
237/5, 237/6, 238/3,
238/4, 238/5, 238/6,
239, 240/1, 241, 242/1,
242/2, 242/3, 243/1,
243/2, 243/3, 244, 245,
246, 247, 248, 249/1,
249/2, 249/3, 249/4,
249/5, 249/6, 251, 252,
253, 254, 255, 256,
257/4, 257/6, 257/8,
258/2, 259/5, 26/3,
266/1, 267/1, 268/1,
269/1, 270/1, 271, 272,
273, 274, 275, 276,
277, 278, 279/1, 28/5,
28/8, 35/1, 36, 37/1,
38/2, 380/3, 381/3,
382/3, 383/8, 39/2,
398/3, 40/2, 405/5,
405/6, 406/1, 41, 42,
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43, 44, 45, 46, 47,
48/1, 58/6, 59/1, 60/1,
60/2, 60/3, 60/4, 61,
62, 63, 64, 65, 66/1,
66/2, 66/3, 67, 68, 69,
70, 71, 72/1, 72/2,
73/1, 73/2, 73/3, 74/2,
74/3, 74/4, 74/5, 75/1,
75/2, 76, 77/2, 77/3,
77/4, 78/3, 78/4, 78/5,
78/6, 79/1, 79/2, 80/1,
80/2, 81/3, 81/4, 81/5,
81/6, 81/7, 82, 83, 84,
85, 86/1, 87/1, 88,
89/1, 90/1, 91/2, 91/3,
92/1, 93/7, 185, 210/8,
2229/49, 2229/52,
2229/6, 280, 378/1,
379/3, 383/5 и 94/6 из
катастарске општине
Мрсаћ, у површини
од 99 ha 34 a 15 m²;
– катастарској
општини Милочај
припаја катастарска
парцела број 2229/58,
у површини од 27 а
82 m² из катастарске
општине Мрсаћ.

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред.
бр.

Назив акта
I

1.

Правилик о катастру
инфраструктурних објеката

Правни основ

Референтни
документ/НПАА

Број „Службеног
гласника РС”,
датум

II

III

IV

V

VI

Члан 181. став 2. тачка 17)
Закона о државном премеру и
катастру („Службени гласник

/

/

Да

Услед недоношења Закона
о изменама и допунама
Закона о државном премеру

По плану
(Да/Не)

Образложење
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РС”, бр. 72 /2009, 18/2010,
65/2013, 15/ 2015 – УС,
96/2015, 47/2017 –
Аутентично тумачење,
113/2017 – др. закон, 27/2018
– др. закон, 41/2018 – др.
закон, 9/2020 – др. закон)

и катастру нису се стекли
услови за израду овог
подзаконаског акта.

2.

Правилник о вођењу Регистра
просторних јединица и Адресног
регистра

Члан 36. Закона о Регистру
просторних јединица и
адресном регистру
(„Службени гласник РС”, број
9 од 4. фебруара 2020.)

/

/

Да

Одредбом члана 36. Закона
о Регистру просторних
јединица и Адресном
регистру прописано је да
наведени правилник доноси
министарство надлежно за
послове грађевинарства.

3.

Правилник о поступку уписа у
катастар непокретности и водова

Члан 54. став 2. Закона о
поступку уписа у катастар
непокретности и водова
(„Службени гласник РС”, бр.
41/2018, 95/2018, 31/2019,
15/2020)

/

/

Да

Активност се не реализује у
Заводу већ у МГСИ
(међуресорној радној
групи). Израђен је Предлог
правилника и у току је
поступак прибављања
мишљења од надлежних
органа.

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

Назив

Резултат

I

II

Државни премер, катастар и
управљање геопросторним
подацима на националном нивоу

Повећан је квалитет услуга
Завода унапређењем постојећих
и увођењем нових web сервиса

Шифра
извора
финансира
ња

По
плану
(Да/Не)

Образложење

IV

V

VI

Да

Услед измењених
радних услова
изазваних епидемијом

Износ остварења/
извршења
III

01
11

Референтни
документ

4.598.983.680,92
РСД
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(„ЕРП”)

1.ПА.1

Управљање непокретностима и
водовима

и дигиталних процедура;
просечно време за решавање
управних предмета је 5,80 дана
(11,17 дана за предмете преко
писарнице и 3,71 дана за
предмете преко е-Шалтера);
проценат уписа у катастар
преко система
е-Шалтер је 72%; површина
подручја РС за коју су креирани
векторски топографски подаци
је 1,1%; унапређена је постојећа
дигитална платформа
националног геопортала са
новим сетовима података и
сервисима за једноставнији и
ефикаснији приступ
геопросторним подацима
(регистровано је 1.390.946
корисника националног
геопортала, са око 81,51
милиона упита); успешно је
завршена набавка сателитских
снимака веома високе
резолуције за преостали део
територије РС (~10%) и на
основу ових снимака (епоха
2020/2021) израђен је
дигитални ортофотоа и јавно је
објављен на геопорталу
„ГеоСрбија”.

Кроз успостављени систем,
Завод је наставио са праћењем
учинка у решавању свих
управних и вануправних
предмета са циљем даљег
унапређења пословних процеса
у поступању по захтевима
странака; проценат решених

заразне болести
COVID-19,
приоритетнијих
послова на ажурирању
евиденције о
утврђеним променама
на објектима и
узимајући у обзир
чињеницу да се
картирање
топографских
података може вршити
само у 3D окружењу
(не може се обављати
на даљину), нису у
потпуности остварени
планирани резултати
на креирању
векторских
топографских
података.
У 2021. години није
планирано спровођење
анкете о задовољству
корисника услуга
Републучког
геодетског завода.
Планирано је да се
анкете спроводе на
двогодишњем нивоу
(задња је спроведена
2020. године, а
наредна је планирана
за 2022. годину).

971.519.208,43
РСД

01

3.412.358.767,06
РСД

Да

Просечно време
издавања листа вода и
копије плана катастра
водова путем еШалтера је 3 дана.
Уследпостојећих
техничких могућности
апликације која се
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управних предмета у катастру
непокретности је 93%, а
проценат решених захтева у
катастру водова 104% (решени
су и захтеви из претходних
година); просечно време за
издавање података у катастру
непокретности је 1 дан, а у
катастру водова 4,5 дана; у
централној бази података
катастра водова укупно је
искартирано 126.195 km
различитих водова.

1.ПА.2

Прикупљање и обрада
геопросторних података, обнова и
одржавање референтних основа,
референтних система и државне
границе Републике Србије и
реализација послова у области
геомагнетизма и аерономије
(„АП”)

Успешно су реализовани
планирани радови на ГНСС и
гравиметријским мерењима у
РНМ Србије (364 тачке у 2021.
години); одржани су састанци и
договори Мешовитих комисија
са мађарском, румунском и
бугарском страном у оквиру
обнављања, обележавања и
одржавања државне границе,
(припремљено је 6 извештаја);

користи, успорено је
издавање копија плана
водова већег обухвата.
Из наведених разлога,
наредном периоду,
планирано је
унапређење
апликације за катастар
водова, чиме ће
значајно бити
скраћени сви процеси
и активности везано за
упис и издавање
података из катастра
водова.
Нова апликација
Централног ИСКН
уведена је у другој
половини 2021. године
у две СКН и наставља
се њена даља
имплементација у
2022. години.
Имплементирањем ове
апликације у свим
СКН, биће омогућено
знатно скраћење
времена потребног за
издавање извода из
базе података катастра
непокретности.
01

226.797.204,77
РСД

Да

Због ограничених
финансијских
средстава Завода и
услед епидемије ковид
вируса, нису у
потпуности
реализоване
планиране мерне
кампање у оквиру
државног
1430

успешно су реализовани радови
на дневним регистрацијама
опсерваторијских
геомагнетских и
геоелектромагнетских мерења и
испитивања, припреме
месечних јоносферских
прогноза, као и преостала
теренска мерења у оквиру
државног геомагнетског
премера у Референтној
геомегнетској мрежи
секуларних станица;
реализоване су две мерне
кампање у оквиру државног
геомагнетског премера у
Референтној геомегнетској
мрежи сеизмомагнетских
тачака I и II реда (Рудник и
Копаоник); планирана
палеомагнетска узорковања (50
узорака) успешно су обављена;
такође, успешно су реализовани
и оперативни послови за
потребе државног премера,
државне границе, уређења
земљишне територије, контроле
реализације ГНСС мерења, као
и радови у оквиру мерне
кампање у Основној
гравиметријској мрежи;
планирани радови у оквиру
мерне кампање у Референтној
мрежи Србије реализовани су
92%; подручје РС за које је
израђена топографска карта
1:20 000 повећано је за 1,7%,
објављена је једна нова
картографска публикација; за
87,6% КО (3.787 КО) извршено
је ажурирање евиденције о
утврђеним променама на
објектима на основу

сеизмомагнетског
премера.
Због сервисирања
гравиметра у току
2021. године (Канада),
који је неопходан за
реализацију мерне
кампање у оквиру
Регионалног
гравиметријског
премера Србије, нису
реализоване
планиране активности
у вези са мерном
кампањом.
Због смањеног броја
извршилаца и
приоритетнијих
послова на ажурирању
евиденције о
утврђеним променама
на објектима, нису у
потпуности остварене
планиране површине
на изради ТК 1:20 000.
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сателитских снимака из епохе
2020/2021; Регистар
географских имена је допуњен
са 1.592 нова географска имена
(укупно у регистру има 117.078
географских имена); успешно
су реализовани радови на
националном доприносу
EUROGEOGRAPHICS
производима; успешно су
реализоване и активности у
области родне равноправости
(извршена је секторска анализа
и реализована је обука за
људска права и родну
равноправност).
1.ПА.3

Стручни, управни и инспекцијски
надзор и процена вредности
непокретности
(„ЕРП”)

Решен је 1.061 предмет који се
односи на: поступање по
приговорима на рад служби за
катастар непокретности;
вршење стручних и управних
надзора у службама за катастар
непокретности; давање
стручног мишљења и пружање
стручне помоћи, како службама
за катастар непокретности, тако
и физичким и правним лицима;
израђено је 166 записника о
извршеном стручном надзору,
са посебним акцентом на
праћење поштовања рокова у
поступању извођача радова по
мерама из записника; извршено
је 55 инспекцијских надзора над
радом геодетских организација
(по инспектору); обрађено је
390 предмета који се односе на
спровођење интерне контроле
над пословним процесима у
поступку решавања предмета
који су део пројеката од
државног и јавног интереса и

01

140.785.792,39
РСД

Да

С обзиром да нису
испуњени предуслови
(усвајање законског
оквира и доношење
одговарајућих
подзаконских аката)
нису реализоване
активности на
унапређењу вршење
стручног ндзора у
поступцима уређења
земљишне територије
комасацијом (израда
одговарајућег
информационог
система; излагање
прегледних планова
насталих у поступку
спровођења
комасације на јавни
увид на националном
геопорталу
„ГеоСрбија”)
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интерне контроле решавања
предмета из обухвата пројеката
од државног значаја на
локалитету, а све у циљу
решавања предмета како у
првом, тако и у другом степену;
за два главна пројекта извршена
је техничка контрола и за једно
радилиште извршена је
припрема података за излагање
у поступку обнове катастра
непокретности након завршеног
катастарског и комасационог
премера; успешно су
реализоване активности на
утврђивању података о полу за
овлашћена лица, за лица која
поседују геодетске лиценце и за
стручњаке у геодетским
организацијама; остварено је
просечно 3.500
дигитализованих страна
докумената архивске грађе
месечно по запосленом;
евидентирано је нових 145.822,
а верификовано и унето у РЦН
124.178 уговора о промету
непокретности.
1.ПА.4

Успостављање и унапређење
Националне инфраструктуре
геопросторних података
(„ЕРП”)

Успешно су реализоване
планиране активности на
реализацији web сервиса за
податке Завода; регистровано је
113 спољних корисника који
користе web сервисе Завода;
такође, успешно су реализоване
активности на родном
разврставању података о
власништву на
непокретностима; делимично су
реализоване активности на
доношењу аката (укупно је
донето 6 аката); активности на

01

41.434.255,82 РСД

Да

Током 2021. године
активно се радило на
заврештку израде
приоритетних
докумената. У том
смислу, завршена је
израда три додатна
докумнета и то: План
специфичне
имплементације за
INSPIRE директиву
(DSIP); Студија о
социо-економским
користима НИГП-а,
1433

дефинисању модела података
на основу INSPIRE
спецификација за теме из
Анекса 1 и 2 и на
хармонизовању сетова података
у складу са INSPIRE
директивом, успешно су
реализоване (укупно је
дефинисано 15 модела
података и хармонизовано 15
сетова података).

1.ПА.5

Унапређење регистра просторних
јединица и адресног регистра и
успостава интероперабилности са
другим регистрима

Настављено је са ажурирањем
адресног регистра: укупно је
429.668 новоутврђених и
ажурираних кућних бројева у

као и Бизнис план
НИГП-а. Средином
2021. године Завод је
уз подршку PLAC 3
пројекта израдио
Предлог уредбе о
спроведбеним
правилима за
интероперабилности
скупова и сервиса
геоподатака
националне
инфраструктуре
геопросторних
података, која је због
своје обимности и
специфичности у
смислу уже
стручности, захтевао
дужи временски
период у поступку
достављања мишљења
надлежних нституција.
Прикупљена
мишљења и комплетан
материјал достављен
је Генералном
секретаријату крајем
године, а уредба је
усвојена на седници
Владе 28.01.2022.
године. За преостала
два акта која се односе
мрежне сервисе и
приступ подацима и
сервисима геоподатака
израда је у мањем
обиму узнапредовала.
01

157.514.763,16
РСД

Да
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(„ЕРП”)

1.ПА.6

Администрација и управљање

новоименованим улицама;
завршени су радови на развоју
свих модула ИСКН (укупно
девет модула); у оквиру е-ЗУПа обрађено је 109.480
пристиглих захтева и
реализовано је 22.955 упита
према базама других државних
органа; успешно су реализоване
промотивне активности у
смислу примене члана 7. Закона
о поступку уписа у катастар
непокретности и водова (у
припреми је и електронско
издање лифлета о упису жена у
катастар непокретности).
Спроведено је стручно и
ефикасно обављање правних,
финансијских и општих
послова у циљу стварања
услова за несметано
функционисање Завода,
односно за несметано
спровођење преосталих
програмских активности у
оквиру програма.

01

620.092.897,72
РСД

Да

Због новонасталих
услова изазваних
пандемијом заразне
болести COVID-19 и
других приоритетних
активности нису
реализоване
активности на родном
разврставању података
у Информатору о раду.
У току 2021. године
вршене су анализе
радних процеса и
припреме за доношење
новог Правилника о
унутрашњем уређењу
и систематизацији
радних места у
Републичком
геодетском заводу,
чије доношење је
предвиђено у 2022.
години, у ком је
планирано и
дефинисање радног
места за обављање
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послова на тему родне
равноправности.
1.ПК.1

Пројекат унапређења земљишне
администрације у Србији
(„ЕРП”)

У РЦН унето је и доступно на
интернету укупно 809.219
уговора; остварено је 131.658
приступа (хитова) на јавном
увиду података РЦН-а;
настављени су радови на
развоју прелиминирних модела
за процену вредности
непокретности; завршени су
радови у оквиру III фазе развоја
ИСКН и овај систем је
успостављен у две СКН
(обучено 32 запослених); у 52
СКН имплементирана је
апликација за централно
одржавање ДКП-а (обухваћено
1.127 КО, обучено 1.194
запослених); унапређење
квалитета података катастра
непокретности започето је у
4.521 КО (завршено у 593 КО);
успешно су реализовани
планирани циљеви на решавању
заосталих предмета по жалбама
на првостепено решење.

11

971.519.208,43
РСД

Да

Услед проблема у
обезбеђивању и
повезивању
неопходних и ажурних
података из
различитих извора, као
и услед више таласа
заразне болести
COVID-19 успорене су
активности на развоју
прототипа система за
масовну процену
вредности
непокретности.
План од 3.000 КО за
које је извршена
контрола и
унапређење квалитета
податак није испуњен
из разлога што је
првобитни циљ
пројекта био само
унапређење квалитета
података, али је
пројекат измењен у
смислу миграције
просторних података
(података ДКП-а) у
централну базу и
израду и
имплементацију
апликације за
одржавање података
ДКП-а у централној
бази података.
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Назив органа државне
управе

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2. Директор

Јован Воркапић

3. Делокруг

На основу члана 34. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 128/20), Републичка
дирекција за имовину Републике Србије води јединствену евиденцију непокретности у јавној
својини и евиденцију одређених покретних ствари у својини Републике Србије у складу са законом
и другим прописом и обавља, у складу са законом, стручне послове и послове државне управе који
се односе на: прибављање ствари у својину Републике Србије; располагање стварима у својини
Републике Србије (давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине
на другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде, размена, отуђење ствари, заснивање
хипотеке на непокретностима, улагање у капитал, залагање покретних ствари); управљање
стварима у својини Републике Србије које користи и стварима у својини Републике Србије за које
није одређен корисник или носилац права коришћења, укључујући и осигурање тих ствари;
спровођење мера заштите својине Републике Србије путем надзора; располагање имовином
Републике Србије у иностранству, утврђивање постојања и важења правног основа за коришћење
ствари у својини Републике Србије, расподелу на коришћење службених зграда, односно
пословних просторија, прибављање, управљање и располагање стамбеним зградама, становима и
гаражама у својини Републике Србије; евиденцију поклона у државној својини; упис права својине
и права коришћења на непокретностима у својини Републике Србије у јавну евиденцију о
непокретностима и правима на њима, старање о финансијској реализацији уговора о располагању
стварима у својини Републике Србије, као и друге послове одређене законом. Надзор над радом
Републичке дирекција за имовину Републике Србије врши Министарство финансија

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

/

НАРАТИВ
Републичка дирекција за имовину Републике Србије (у даљем тексту: Дирекција), остварила је активности планиране за 2021. годину,као и оне које нису биле обухваћене
Планом рада Владе за 2021. годину, и то:
У извештајном периоду наплаћени су приходи и примања у износу од 2.825.226.915,46 динара и то:
-104.255.738,20 динара по основу издавања у закуп непокретности бивше Државне заједнице Србија и Црна Гора (пословни простор, станови, гараже), откупа станова, као и
отплате стамбеног зајма;
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-248.226.181,82 динара по основу издавања у закуп осталог пословног простора, (пословним банкама и другим правним лицима на територији Републике Србије);
-1.728.297,52 динара по основу издавања у закуп осталог пословног простора,(Дипос);
-6.396.304,69 динара по основу издавања у закуп станова по Одлуци Владе за лица која су била у војном комплексу ,,Делиградска“ у Београду;
-5.178.244,51 динара по основу издавања у закуп пословног простора чији је корисник Министарство одбране, односно Војска РС;
-655.552.922,51 динара по основу продаје непокретности у државној својини;
-716.468.541,43 динара по основу отуђења непокретности у јавној својини Републике Србије, чији је корисник Министарство одбране, а у поступку реализације Мастер плана;
-81.447.202,23 динара од продаје станова, у складу са Уредбом о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној
својини („Службени гласник РС“, број 102/10). У периоду од ступања Уредбе на снагу закључно са 31.12.2020. године, укупно је закључено 612 уговора, са роком отплате од
20 година, а у целости је откупљено 113 уговора;
-18.690.709,11 динара од продаје станова, у складу са Уредбом о решавању стамбених потреба куповином станова изграђених средствима за реализацију Националног
инвестиционог плана („Службени гласник РС“, бр. 82/06, 96/06, 99/06). Укупан број закључених уговора, у периоду од ступања Уредбе на снагу закључно са 31.12.2021. године,
је 112 уговора, са роком отплате од 20 година, с тим да су четири уговора реализована у целости;
-6.024.004,94 динара, по основу примања од продаје покретних ствари, у складу са Уредбом о поступању са одређеним стварима у државној својини („Службени гласник“,
бр.98/10 и 51/11);
-858.094.242,10 динара, примања од продаје грађевинског земљишта у складу са Уредбом о условима, начину и поступку отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини Републике Србије, односно аутономне покрајине („Службени гласник РС“, број 67/11);
-122.102.170,80 динара, по основу закупa грађевинског земљишта у складу са Уредбом о условима, начину и поступку отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини Републике Србије, односно аутономне покрајине („Службени гласник РС“, број 67/11), као и успостављања права службености. Закључно са 31.12.2021.године,
Дирекција је закључила укупно 22 уговора о закупу грађевинског земљишта са роком отплате од 50-99 година, с тим да су 3 уговора исплаћена у целости, пре уговореног рока,
односно у 2021. години на овај начин су исплаћена 2 уговора;
-1.062.355,60 динара по основу закупа покретних ствари.
Сагласно утврђеном делокругу рада Сектора за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије (у даљем тексту Сектор), у области вођења јединствене евиденције
о непокретностима у јавној својини у складу са Законом о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) и Уредбом о евиденцији
непокретности у јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 70/14, 19/15, 83/15 и 13/17), (у даљем тексту Уредба), увидом у Регистар непокретности у јавној својини, закључно
са 31.12.2021.године, евидентирано је укупно 519.526 јединицa непокретности. Током 2021. године евидентирано је 95.046 јединица непокретности, што представља 22% увећања
у односу на стање из 2020. године.
Закључно са 31.12.2021.године, укупно 2691 корисник се пријавиo у Регистар непокретности у јавној својини, односно током 2021. годинe пријавило се још 142 корисника, што
представља увећање око 5%.
Укупно 1516 корисника је пријавило да користи непокретности у јавној својини Републике Србије, 266 корисника да користи непокретности у јавној својини АП Војводине, а
1231. корисник да користи непокретности у јавној својини јединица локалних самоуправа.
Све активности у извештајном периоду, у циљу успостављања потпуне евиденције о непокретностима у јавној свијини биле су усмерене на координацију са корисницима,
пружањем упутстава поштом, мејлом или телефоном.
Републичка дирекција за имовину Републике Србије је успоставила географски информациони систем о просторним подацима у својини Републике Србије који обухвата попис
целокупне државне / јавне имовине, а све у циљу ефикаснијег, рационалнијег и свеобухватнијег управљања имовином Републике Србије. Подаци су у свему усклађени са
Републичким геодетским заводом са којим Републичка дирекција за имовину има и потписан уговор о размени података.
Током 2021. године, настављено је са подношењем захтева за упис права јавне својине Републике Србије на непокретностима које су стечене по сили закона (Закон о наслеђивању,
Закон о промету непокретности, Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о стечају и др.) и правним пословима. Наведени послови обухватају прибављање
и анализу неопходне правно релевантне документације, подношење захтева преко е-Шалтера, евентуално отклањање недостатака по захтеву надлежне службе за катастар
1438

непокретности, као и обавештење других сектора у Дирекцији о спроведеном упису ( достављање исправе о упису и пратеће документације) а ради даљег поступања у поступку
управљања и располагања предметном непокретношћу. У извештајном периоду започет је процес прибављања документације преко Сервисне магистрале органа. У 2021. години
поднето је 253 захтева за упис јавне својине на 1363 непокретности, што је за 20% више у односу на 2020. годину када је поднето 210 захтева.
У складу са одредбом члана 79а Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС, бр54/09...95/18) и члана 3. Правилника о садржају извештаја о структури и вредности
нефинансијске имовине, Дирекција је доставила Извештај о структури и вредности непокретне имовине у својини Републике Србије са пресеком стања 31.12.2020.године, исказан
на обрасцу СВИ 1-ЗБИР који је обухватио податке 1163 корисника, као и Извештај о структури и вредности покретне имовине у својини Републике Србије са пресеком стања
31.12.2020.године, исказан на обрасцу СВИ 2-ЗБИР који је обухватио 1278 корисника.
У Сектору за имовински поступак у 2021. години укупно је примљено предмета 1978, поступано је у 1752 предмета, од ког броја је решено 1130. а допуна је тражена за 622.
предмета. Такође, поступано је у 1002 предмета из ранијих година, од ког броја је решено 629 а допуна је тражена за 373 предмета. Закључено је 235 уговора и анекса уговора
који се односе на располагање стварима у јавној својини. У извештајном периоду Влада је донела 326 Закључака из делокруга рада овог Сектора. У току 2021. године у раду
Сектора за имовински поступак тражена је контрола стања и коришћења непокретности у државној својини у 113 предмета и иста је спроведена у 110 предмета, с чим у вези су
предузете одговарајуће потребне даље мере и радње.
Такође током 2021. године, Државном правобранилаштву, као законском заступнику Републике Србије, поднето је 32. захтева за предузимање даљих мера и радњи у циљу
заштите имовинских права и интереса Републике Србије, уз учешће у 236. предмета у поступцима који су већ у току пред надлежним правосудним и управним органима.
Дирекција је наставила поступање у реaлизацији Закључка Владе 05 број: 436-7103/2020-1 од 18. септембра 2020. године, којим је Влада одлучила да се у циљу јачања пореске
културе и подизања свести грађана и привреде о значају сузбијања сиве економије организује Наградна игра „Узми рачун и победи 2020ˮ која је организована у два круга: „Узми
рачун и победи 2020 - први кругˮ и „Узми рачун и победи 2020 - други кругˮ, који је реализован почетком 2021. године, с тим да укупан Фонд добитка у другом кругу је износио
675.026,72 евра и 41.623.390,80 динара. У том смислу припремљен је предлог закључака о отуђењу 6. станова и 30. аутомобила марке Fiat 500 L који су чинили укупан наградни
фонд Наградне игре „Узми рачун и победи 2020 - други кругˮ и са добитницима станова и аутомобила у другом кругу наградне игре закључено је 6. уговора о поклону станова
и 30. уговора о поклону аутомобила и предузете активности на реализацији истих.
Такође, Влада је, донела Закључак 05 број: 436-3151/2021 од 08. априла 2021. године, којим је одлучила да се у циљу јачања пореске културе и подизања свести грађана и
привреде о значају сузбијања сиве економије организује Наградна игра „Узми рачун и победи 2021ˮ која је организована у два круга: „Узми рачун и победи 2021 - први кругˮ и
„Узми рачун и победи 2021 - други кругˮ. С тим у вези придузете су активности у циљу доношења закључака о прибављању 16. станова и 60. путничких аутомобила средње
класе марке FIAT 500L 1,4 95 KS. Правилима наградне игре утврђено је да вредност наградног фонда првог круга износи 1.398.075,81 евра, а вредност наградног фонда другог
круга износи 1.398.075,81 евра. С тим у вези, припремљено је и закључено 16. уговора о поклону стана и 60. уговора о поклону аутомобила са добитницима станова и аутомобила
и предузете активности у вези реализације истих.
На основу Закључака Владе о прибављању станова у својину Републике Србије за потребе Комесаријата за избеглице и миграције, намењених решавању стамбених потреба
избеглица на територији јединица локалне самоуправе, у оквиру реализације Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица у Републици Србији, прибављен је 81 стан,
а закључено 26. уговора о прибављању станова, за које је исплаћена купопродајна цена у складу са Споразумом о донацији за Потпројекат 7 и Потпројекат 9 који су закључени
између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе.
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, те је у 2021. години, након претходно проведених поступака прикупљања писмених понуда, и одлуке о избору најповољнијих
понуђача закључено 12. уговора и остварен приход од укупно 3.414.887,75 евра.
Такође, у циљу прибављања неопходних средстава за подстицање и подршку реформе и функционисање система одбране Србије, закључена су два уговора о преносу својине
локалним самоуправама, чиме ће се остварити приход од укупно 504.809,75 евра.
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Везано за обезбеђивање одговарајућег простора за рад државних органа треба напоменути да је Влада донела одлуку да се у својину Републике Србије за потребе Министарства
финансија – Пореске управе прибави непокретност - административни објекат „Б“ – Зграда пореске управе, спратности По+Пр+4+Пс, пројектоване БРГП 21.332,70 m2, односно
пројектоване БГП 27.467,00 m2, која се гради на кп 10362/1 КО Земун, од власника и инвеститора Грађевинске дирекције Србије д.о.о., Београд, уз накнаду од 1.526,50 евра по
m2, што за пројектовану БГП 27.467,00 m2 износи 41.928.353,00 евра без ПДВ-а, а са урачунатим порезом на додатну вредност укупно износи 50.314.023,60 евра, те да је
планиран завршетак изградње за крај маја 2023. године.
Такође, извршено је прибављање непокретности у својину Републике Србије, за потребе Комесаријата за избеглице и миграције, у поступку продаје имовине стечајног дужника
Привредног друштва за угоститељство, туризам и услуге „Врање“ доо Врање у стечају, непокретности које чине мотел-зграде туризма, нето површине 1.773,22 м2 и нето
површине 335,75 м2, пословне зграде нето површине 38,16 м2, зграде техничких услуга, нето површине 17 м2 и земљишта на тој парцели 4.80.12 ха, које непокретности су
Комесаријату биле неопходне ради успостављања прихватног центра за мигранте и тражиоце азила. Наведени поступак реализован je закључењем уговора о купопродаји чиме
је обезбеђен неопходан простор за кориснике прихватног центра за мигранте и тражиоце азила.
За потребе обезбеђења новог простора за рад Клиничко болничког центра Земун, Влада је, на основу акта који је припремио овај Сектор, одлучила да се у својину Републике
Србије, прибави непосредном погодбом од власника Самостана сестара милосрдница „Светог Винка Паулског“, непокретност која се налази у Београду, општина Земун, у ул.
Градски парк бр.8, коју чини зграда здравства бр.1, корисне површине 2.678 м2, спратности Пo+Пр+2+ПК, и земљиште које чини кат. парц. бр. 1313/3 КО Земун, укупне
површине 1.499 м2, по укупној купопродајној цени у износу од 2.700.000 евра.
За потребе Ваздухопловне академије Београд, која је у систему образовања Министарства просвете науке и технолошког развоја, прибављене су у својину Републике Србије
покретне и непокретне ствари СМАТСА Ваздухопловна академија у Вршцу, чија је вредност 10.598.310,68 евра, која ће се иплатити у 10. годишњих рата преко ресорног
министарства, с тим да је и право управљања пренето на Ваздухопловну академију у Београду.
Дирекција је предузела и стручне послове везано за реализацију пројекта изградње Спортско рекреативног центра СД „Раднички“ у Београду, у ком смислу је Влада донела
Закључак о рушењу постојећих и изградњи новог спортског центра спратности 2По+Су+П+3,са мултифункционалном двораном капацитета 1025 гледалаца, спортским теренима
и вежбаоницама, канцеларијским простором, пратећим садржајима и подземном гаражом укупне бруто површине 18753,75 м2 од чега надземне БРГП 11849,88 м2, у ул. Војводе
Шупљикца бр. 31, с тим да инвеститорска права у име Републике Србије врши Канцеларија за управљање јавним улагањима.
Током ове године настављене су и активности који се односе на прибављање и отуђење возила и опреме веће вредности за потребе државних органа, као и одређивање корисника
покретних ствари у ком смислу је на предлог Дирекције донет велики број закључака Владе.
Настављаени су започети поступци за закључивање уговора о купопродаји и стицању сусвојине на стану у складу са одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Сл.
Гласник РС", бр. 104/16 I 9/20-др. закон) којим су уређени односи везани за коришћење станова у јавној својини на основу права стеченог по претходним прописима односно
Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини, тако да је по истом основу у координацији и
сарадањи са месно надлежним јавнобележничким канцеларијама током 2021. године закључено и оверено 17 уговора.
У извештајном периоду учествовали смо активно у Посебној радној групи за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о становању и одржавању зграда, посебно у
оквиру фокус група „управљање и одржавање стамбених зграда“ и „правне несигурности“, чији је рад на изради Нацрта закона окончан и исти иде у даљу процедуру.
У овом периоду закључен је уговор о давању на коришћење станова без накнаде, на одређено време, на период од 5 (пет) година, са могућношћу продужења рока, Акционарском
друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, ради расељавања породица из железничких објеката у циљу
изградње, реконструкције и модернизације двоколосечне пруге на релацији Београд-Нови Сад- Суботица– државна граница. У истом контексту, за потребе расељавања пружена
је помоћ и „Коридорима Србије“ давањем станова на коришћење, до завршетка радова на инфраструктурним пројектима од значаја.
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Настављене су активности везане за реализацију и закључење Уговора о купопродаји станова прибављених средствима за реализацију Националног инвестиционог плана, који
су закључком Владе опредељени државним органима ради решавања стамбених потреба запослених у истим, са запосленима који су у складу са правоснажним и коначним
одлукама тих органа остварили право на куповину.
Током 2021. године су настављене активности око достављања захтева везаних за откуп станова као и потребне документације Министарству финансија у складу са Законом о
становању и одржавању зграда и закључењем анекса Уговора о стамбеном зајму, као и уговора о закупу на основу одлука Владе Републике Србије - Комисије за стамбена питања
и расподелу службених зграда и пословних просторија којима је дата сагласност за пренос права закупа, и по основу донетих решења судова, а у вези предмета које је ова
Дирекција преузела у складу са чланом 5. раније важеће Уредбе о положају појединих институција бивше Србије и Црне Горе и служби Савета министра.
Везано за реализацију Закључка Владе којим је прихваћена Информација о гаражама и гаражним местима бивше државне заједнице Србије и Црна Гора, које су припале
Републици Србији по територијалном принципу, предузете су даље активности на реализацији истог Закључка Владе, у циљу уређења имовинско - правних односа са постојећим
корисницима односно закупцима гаража као и са њиховим правним следбеницима, закључењем одговарајућих уговора и уређењем других имовинско-правних питања.
У извештајном периоду предузете су даље активности у сарадњи са Државним правобранилаштвом ради окончања судских поступака и поступака који се воде пред другим
органима, против бесправно усељених лица у станове, пословне просторе, гараже и гаражна места ради утврђивања права коришћења, утврђивања права својине и др, како би
се након испражњења и примопредаје, односно уласка у посед станова вршило даље располагање истим применом одредаба Закона о јавној својини.
Такође, овај Сектор је у извештајном периоду учествовао у давању мишљења на нацрте законских и подзаконских аката којима се регулише област располагања непокретностима
у јавној својини Републике Србије, као и у другим правним областима, који регулишу имовинско-правну проблематику.
У току 2021. године, примљено је у рад Сектора за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по сили закона 801. предмета, обрађено је 642 предмета и
решено 367, а допуна је затражена у 275 предмета. Такође, поступано је у 2406 предмета из ранијих година од ког броја је решено 1254 предмета, а у осталима је тражена допуна,
што указује да је овај Сектор обрадио укупно 3048. предмета.
У периоду за који се подноси извештај, Влада је донела укупно 100 закључaкa, и то у поступцима из делокруга овог сектора донела 85 закључакa о различитим видовима
располагања имовином у јавној својини Републике Србије, међу којима је највећи број закључака чији је предмет отуђење ствари у јавној својини РС стечених по сили закона,
затим следе закључци о давању у закуп, преносу права јавне својине на јединице локалне самоуправе, одређивање Републике Србије као корисника непокретности и 15 закључка
Владе – Комисија за стамбена питања и распоред службених зграда и пословних просторија државним органима и посебним организацијама којима је распоредила на коришћење
службене зграде и пословне просторије. Посебно указујем да је у извештајном периоду располагано непокретностима у вишеструко већем броју него у ранијим годинама,
обзиром да је највећи број закључака Владе чији предмет отуђење непокретности садржао спискове већег броја непокретности.Реализацијом донетих закључака Владе, у
поступцима јавног оглашавања чији предмет је отуђење непокретности остварен је приход у износу од 5. 392,877 еура.
У претходном једногодишњем периоду и даље су настављени поступци поновног обраћања локалним самоуправама у складу са Уредбом о поступању са одређеним стварима
у државној својини („Службени гласник РС“, бр. 98/10и 51/2011), а ради утврђивања и идентификације имовине стечајних дужника која је на основу решења Привредних
судова, прешла у својину Републике Србије, при чему треба нагласити да и даље постоји одређена опструкција органа локалне самоуправе која се огледа како у непоступању по
наведеним захтевима, (нпр. Град Београд), упркос чињеницама до којих Дирекција долази путем сарадње са другим органима, и обавештењима од стране трећих лица.
Такође су настављени започети поступци ради закључивања уговора са локалним самоуправама о регулисању међусобних односа везаних за преузимање и привремено чување
непокретности у јавној својини Републике Србије и то у највећем броју случајева за непокретности стечене по основу Закона о наслеђивању, обзирам да у складу са истим РС
стиче својину протеком рока од 10 година од момента отварања наслеђа, а све у циљу обезбеђивања потреба социјално угоржених категорија.
Током 2021. године настављена је пракса да се, у складу са чланом 8. Закона о јавној својини, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на даљу надлежност и
поступање, достављају сва решења надлежних органа о стицању у државну својину непокретности које чине пољопривредно и шумско земљиште.
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Интензивиран је поступак контроле коришћења и стања у коме се налазе непокретности које су дате на привремено чување и управљање локалним самоуправама, као и других
непокретности стечених у својину Републике Србије по сили закона. С тим у вези покренуто 121. поступака контроле коришћења.
Предузете су даље активности у сарадњи са Државним правобранилаштвом, у циљу окончања судских поступака, (утврђивања права својине Републике Србије, исељења
бесправно усељених лица и др...) и поступака који се воде пред другим државним органима, и то у 113. предмета, а поднето је 39. захтева ради покретања поступака у циљу
заштите имовинских права и интереса Републике Србије.
Поред изнетог, овај Сектор је у наведеном периоду имао учешће у давању мишљења на предлоге закључака других државних органа пре свега Министарства спољних послова,
Министарства привреде.
Посебно указујем да је у извештајном периоду обрађено и 2406 предмета из ранијих година, а што је довело је до тога да су током 2021. године, највећим делом обрађивани
предмети из ранијих година, а не из текуће године.
Након сагледавања свих изнетих чињеница везано за рад Сектора за управљање и располагање имовином у државној својини стеченој по сили закона у 2021. години, сматрамо
да су од велике важности предстојеће измене Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини.
У Сектору за грађевинско земљиште у извештајном периоду углавном су обрађивани захтеви који се односе на располагање грађевинским земљиштем у јавној својини РС путем
продаје,давања у закуп и успостављање права службености, решавање по захтевима физичких и правних лица, у складу са Законом о планирању и изградњи, као и одређени
број захтева везано за заштиту имовинских права и интереса Републике Србије и давања мишљења на предлоге закључака других државних органа и организација. Обрађено је
1518. предмета из 2021. године , као и 2186. предмета из ранијих година, а од тог броја обрађених предмета решено је 1485. предмета. Закључено је 109. уговора из надлежности
овог Сектора, иницирано и урађено 130. Закључака Владе, од чега 66. по предметима из извештајне године, а 64, чији је основ у предметима из ранијих година. Реализовано је
63. Закључка, као и 63. Закључака из делокруга послова земљишта, чији је основ у предметима из ранијих година. У погледу захтева за заштиту имовинских права и интереса
Републике Србије, са аспекта надлежности овог Сектора, иницирано је 125. поступака пред Државним правобранилаштвом.
Сагласно утврђеном делокругу рада Сектора за управљање друмским граничним и пограничним прелазима, у области изградње, уређења, опремања и текућег одржавања
друмских граничних и пограничних прелаза, закључно са 31.12.2021.године, Сектор је учествовао у реализацији уговора на основу 21. Закључка Владe прибављајући одређене
ствари (покретне и непокретне) за потребе граничних прелаза; инвеститорска права, у име и за рачуна Републике Србије, за извођење радова на реконструкцији и изградњи
ГПа(Хоргош) , спроводећи и одређујући корисника непокретности по акту Владе, између осталог, спроведен је поступак за израду урбанистичких пројеката за изградњу објеката
туристичко-комерцијалног садржаја , укључујући и станице за пуњење електричних аутомобила на граничним прелазима (Хоргош и Батровци) .
У току 2021. године, реализовано је 16. уговора за одржавање објеката на граничним прелазима који подразумевају грађевинско-занатске, машинске, електро и друге услуге које
се односе на одржавање опреме и добара.
Радови на изградњи комплекса граничног прелаза Бајина Башта завршени су, а радови на изградњи II фазе комплекса граничног прелаза Котроман, у односу на планирану
динамику, завршени су 90%. Такође, од капиталних пројеката за потребе ГП Нештин, закључен је уговор за израду техничке документације, и у току су активности за добијање
локацијских услова, док је за изградњу ГП Ђердап 2(Кусјак), закључен уговор за израду техничке документације и такође, се очекују локацијски услови.
Све активности обављене у претходној години, као и очекиване у наредној, усмерене су на побољшање услова рада на граничним прелазима, сарадњи са свим корисницима
прелаза (Управи за граничну контролу, Управи царина и инспекцијским службама), у циљу достизања стандарда опремања и рада прописаног законом о граничној контроли и
подзаконским актима.
У извештајном периоду Дирекција је спровела 44. поступака Јавних набавки, у већини отворених поступака. Дирекција је спровела један јавни конкурс за пријем лица на
упражњена радна места у Дирекцији и успешно окончала пријемом три (3) државна службеника и једног ( 1 ) државног службеника на положају. У овом периоду Дирекцију је
напустило шест (6) службеника, по различитим основима( споразумом, једностраним раскидом, пензија, преузимање), тако да је укупан број запослених са 31.12.2021. године
на неодређено износио 86 од утврђених 114 државних службеника. Приметан је већи број одлива кадрова и немогућност попуњавања упражњених радних места (у моменту
израде овог извештаја број запослених на неодређено је 85).
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Дирекција је у склопу реформе јавне управе предузела је све неопходне мере и активности за припрему на унапређењу организационих и функционалних подсистема јавне
управе – оптимизација, децентрализација, унапређење управљања јавним политикама, развој еУправе, подизање квалитета пружања јавних услуга, успостављање усклађеног
јавно-службеничког система заснованог на заслугама и унапређење управљања људским ресурсима, унапређење управљања јавним финансијама и веће транспарентности у раду
органа.
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документ/НПАА

Образложење

V
/

По плану
(да/не)
VI
Да

/

Да

/

VII
/
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3.

Закључак Број: 46-229/2021
од 14. јануара 2021. године

4.

Закључак Број: 464-230/2021
од 14. јануара 2021. године

5.

Закључак Број: 46-234/2021
од 14. јануара 2021. године

72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05-

Влада је одлучила да се
Министарство правде-Управа за
извршење кривичних санкција
одреди за корисника покретних
ствари које чине три апарата за
заваривање.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
непокретности у својини
Републике Србије војни
комплекс „Стражевица З-1823“
код Крушевца дају у закуп
непосредном погодбом.АД
„Прва искра-наменска
производња“.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
Основни суд у Врбасу одреди за
корисника путничког моторног
возила.

/

/

Да

/
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6.

Закључак Број: 46-225/2021
од 14. јануара 2021. године

7.

Закључак Број: 46-227/2021
од 14. јануара 2021. године

8.

Закључак Број: 464-27/2021
од 14. јануара 2021. године

исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 100. тачка бб)
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14
145/14, 83/18, 37/19-

Влада је одлучила да се
Министарство правде – Управа
за извршење кривичних
санкција одреди за корисника
покретних ствари.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
Прекршајни суд у Новом Саду
одреди за корисника једног
телевизора.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, по праву прече
куповине, путем непосредне
погодбе, земљиште у корист
Друштва за промет и услуге
„Holliday“.

/

/

Да

/

1445

9.

Закључак Број: 464-32/2021
од 14. јануара 2021. године

др. Закони и 9/20) ,
члан 9. став 3. и члан
11. Уредбе о условима,
начину и поступку
располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 100. тачка бб)
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14
145/14, 83/18, 37/19др. Закони и 9/20) ,
члан 9. став 3. и члан
11. Уредбе о условима,
начину и поступку
располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05-

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, по праву прече
куповине, путем непосредне
погодбе, земљиште у корист
Војислава Пантелића из
Обреновца.

/

/

Да

/
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10. Закључак Број: 464-232/2021-1
од 14. јануара 2021. године

11. Закључак Број: 464-482/2021
од 21. јануара 2021. године

12. Закључак Број: 464-508/2021
од 21. јануара 2021. године

исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 1.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14
145/14, 83/18, 31/19,
37/19-др закон и 9/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став 2. и члан
31. став 1. Закона о
јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16-

Усваја се измена Мастер плана
располагања непокретностима
на територији Републике
Србије које нису неопходне за
функционисање Војске Србије.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да отуђи
грађевинско земљиште у јавној
својини Републике Србије и то
кат.парц. број 5206/7 КО
Неменикуће, у корист СПЦПравославне епархије
шумадијске,црквене општине
Неменикуће.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се отуђе,
без накнаде у својини
Републике Србије, који чини
наградни фонд наградне игре“
Узми рачун и победи 2020други круг“, а које чине шест

/

/

Да

/

1447

13. Закључак Број: 46-523/2021
од 21. јануара 2021. године

14. Закључак Број: 46-724/2021
од 28. јануара 2021. године

15. Закључак Број: 46-724/2021
од 28. јануара 2021. године

др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник

станова у Београду и 30
путничких аутомобила.

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства
финансија – Управе за игру на
срећу прибави опрема –
софтверски модули.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
ваздухоплов – хеликтопер
досадашњег корисника
Министарства унутрашњих
послова, отуђи из јавне својине
Републике Србије, путем
продаје у поступку
међународног јавног
оглашавања.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
Прекршајни суд у Београду

/

/

Да

/

1448

16. Закључак Број:46-11412/2020-1
од 28. јануара 2021. године

17. Закључак Број: 46-31/2021-1
од 28. јануара 2021. године

РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).

одреди за корисника три
телевизора.

Влада је одлучила да се
Министарство правде одреди за
корисника путничког моторног
возила.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
Министарство правде одреди за
корисника путничког моторног
возила.

/

/

Да

/
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18. Закључак Број: 360-690/2021
од 28. јануара 2021. године

19. Закључак Број: 360-719/2021
од 28. јануара 2021. године

Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20),члана 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони) и
члана 10. Став 1. тачка
1) прибављања и
отуђења
непокретности Уредбе
о условима
непосредном погодбом
и давање у закуп
ствари у јавној
својини, односно
прибављања и
уступања
искоришћавања других
имовинских права, као
и поступцима јавног
надметања и
прикупљања писмених
понуда („Службени
гласник РС“, број
16/18)
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади

Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије, а коју чини
стан број 7, у ул. Краљице
Наталије бр. 45, да у закуп
Православном пастирском
саветодавном центруАрхиепископије БеоградскоКарловачке.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије,
отуђе два стана у Београду, у
ул. Косте Главинића бр, 20 у
корист најповољнијег понуђача.

/

/

Да

/

1450

20. Закључак Број: 361-726/2021
од 28. јануара 2021. године

21. Закључак Број: 361-723/2021-1
од 28. јануара 2021. године

22. Закључак Број: 464-560/2021
од 28. јануара 2021. године

(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и

Влада је одлучила да се
Министарство
културе
и
информисања,
за
потребе
Меморијалног центра „Старо
сајмиште“, одреди , без накнаде
за корисника непокретности у
својини Републике Србије, на
локацији Нови Београд-Старо
сајмиште.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се део
непокретности
у
својини
Републике Србије, корисника
Дирекције за мере и драгоцене
метале, да на коришћење
Средњебанатском
управном
округу.

/

/

Да

/

У Закључку Владе 05 Број: 46412076/2016-1 од 15.децембра
2016.
године,
у
Списку
непокретности, који чини његов
саставни
део,
брише
се
непокретност означена под
редним бројем 103.

/

/

Да

/
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23. Закључак Број: 464-755/2021
од 28. јануара 2021. године

153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 12. и
члана 100. став 1.
тачка 4) и става 6.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14,
145/14 , 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20),
члана 20. став 2.
Уредбе о условима,
начину и поступку под
којима се грађевинско
земљиште у јавној
својини може отуђити
или дати у закуп по
цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) 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,

Влада је одлучила да се прибави
у јавну својину Републике
Србије, непосредном погодбом,
без накнаде, непокретност коју
чини грађевинско земљиште
уписано у ЛН број 2754 КО
Земун преносом права јавне
својине, са града Београда на
Републику Србију.

/

/

Да

/
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24. Закључак Број: 464-721/2021
од 28. јануара 2021. године

25. Закључак Број: 46-982/2021
од 4. фебруара 2021. године

26. Закључак Број: 46-909/2021
од 4. фебруара 2021. године

72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 18. став 2. Закона
о претварању права
коришћења у право
својине на
грађевинском
земљишту уз накнаду
Србије („Службени
гласник РС“, бр. 64/45
и 9/20) и члан 43 став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18- др. Закони)
На основу члана 27.
став 2. Закона о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члана
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. ст. 1. и 2., а у
вези са чланом 31а
Закона о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан

Влада је одлучила да се
грађевинско земљиште у
својини Републике Србије,
корисника Фудбалског клуба
„Раднички“, да у закуп
непосредном погодбом.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
путничка моторна возила у
својини Републике Србије, чији
је корисник Основни суд у
Јагодини отуђе из својине
Републике Србије.

/

/

Да

/

Закључак Владе 05 Број: 4612363/16 оф+д 29. децембра
2016. године и 05 Број: 463306/2019 од 4. априла 2019.
године, ставља се ван снаге.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
путничко моторно возило, чији
је
корисник
Републичка
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27. Закључак Број: 46-977/2021
од 4. фебруара 2021. године

28. Закључак Број: 361-978/2021
од 4. фебруара 2021. године

43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став 1. Закона
о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18), члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони) и
члан 10. став 1.
тачка11) Уредбе о
условима прибављања
и отуђења
непокретности

Дирекција за имовину, отуђи у
корист најповољнијег понуђача,
по купопродајној цени умањеној
на 80% од почетне процењене
вредности.

Влада је одлучила да се Више
јавно тужилаштво у Крушевцу
одреди за корисника покретних
ствари.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
непокретности
у
својини
Републике Србије, коју чини део
простора, у приземљу пословне
зграде на граничном прелазу
Градина, у ул. Градина број 52,
да
у закуп
непосредном
погодбом предузећу „Телеком
Србија“.

/

/

Да

/
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29. Закључак Број: 46-61/2021-1
од 4. фебруара 2021. године

30. Закључак Број: 464-915/2021
од 4. фебруара 2021. године

непосредном погодбом
и давања у закуп
ствари у јавној
својини, односно
прибављања и
уступања
искоришћених других
имовинских права, као
и поступцима јавног
надметања и
прикупљања писмених
понуда („Службени
гласник РС“, број
16/18).
Члан 27. став 1. Закона
о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став 1. Закона
о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
покретне ствари.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да Република
Србија,
као
власник
непокретности
у
Владимирцима, улица Нова 1 да
у закуп.

/

/

Да

/
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31. Закључак Број: 464-980/2021
од 4. фебруара 2021. године

32. Закључак Број: 464-980/2021
од 4. фебруара 2021. године

33. Закључак Број: 464-911/2021
од 4. фебруара 2021. године

2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став. 1. и члан
31а ст.1. и 2. Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1. и
члана 31а ст.1. и 2
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 12. и
члана 100. став 1.
тачка 4) и става 6.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 број: 464-3508/2020 од
7. маја 2020. године.
Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
непокретности које се налазе у
месту Ечка, улица Бањалучка
број 20.

/

/

Да

/

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 број: 464-3708/2020 од
14. маја 2020. године.
Влада је одлучила да
се из
својине
Републике Србије
отуђе непокретности које се
налазе у Београду, Булевар
Војводе Мишића бр. 31.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се отуђи из
јавне својине Републике Србије,
преносом
јавне
својине
Републике Србије, у јавну
својину
града
Панчева,
непосредном погодбом, без
накнаде,
грађевинско

/

/

Да

/
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34. Закључак Број: 464-1158/2021
од 4. фебруара 2021. године

35. Закључак Број: 464-1187/2021
од 4. фебруара 2021. године

42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14,
145/14 , 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20),
члана 20. став 2.
Уредбе о условима,
начину и поступку под
којима се грађевинско
земљиште у јавној
својини може отуђити
или дати у закуп по
цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)

Члан 27. став 1. Закона
о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.

земљиште, и то кат.парц. број
9639/5 КО Панчево.

Даје
се
сагласност
Акционораском друштву за
управљање јавном железничком
инфраструктуром
„Инфраструктура
железнице
србије“, Београд, да у име
Републике
Србије,
врши
инвеститорска
права
на
изградњи објекта Станичне
зграде и паркинг места
на
локацији „Београд центар“.
Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
сувласнички
удео

/

/

Да

/

/

/

Да

/
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36. Закључак Број: 360-1196/2021
од 11. фебруара 2021. године

37. Закључак Број:46-11367/2020-1
од 11. фебруара 2021. године

72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став 1. Закона
о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члана
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14-

непокретности у Београду, ул.
Облаковска 11.

Влада је одлучила да у својину
Републике Србије, за потребе
Комесаријата за избеглице и
миграције, након спроведеног
поступка прикупљања писмених
понуда
прибави
стан
у
Сремској Митровици, у улици
Ђуре Даничића бр. 47 од Јеле
Бундало

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
путничко моторно возило, чији
је корисник Агенција за
управљање лукама, отуђи из
својине Републике Србије.

/

/

Да

/
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38. Закључак Број: 46-1261/2021
од 11. фебруара 2021. године

39. Закључак Број: 46-1017/2021
од 11. фебруара 2021. године

40. Закључак Број: 46-1155/2021
од 11. фебруара 2021. године

УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став 2.
Закона о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став 1., а у
вези са чланом 33. став
2. Закона о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе
Министарства
финансија
прибави
друго
имовинско право које чине
Лиценце за техничку подршку
за Централизовани платформу
за слање.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
Повереник за информације од
јавног значаја и заштиту
података о личности одреди за
корисника пет телевизора.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
покретне ствари.

/

/

Да

/
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41. Закључак Број: 46-1156/2021
од 11. фебруара 2021. године

42. Закључак Број: 46-1184/2021
од 11. фебруара 2021. године

43. Закључак Број: 46-1188/2021
од 11. фебруара 2021. године

43. став 3. Закона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став. 1. и члан
31а ст.1. и 2 Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став 1. Закона
о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 26. став 1. тачка
2), члана 27. став 1. и
члана 34. Закона о

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 Број: 46-4437/2020 од
4. јула 2020. године.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се Виши
суд у Београду одреди за
корисника
једног
лаптоп
рачунара.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
Република Србија одреди за
корисника покретних ствари.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
покретне ствари.
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44. Закључак Број: 464-1340/2021
од 11. фебруара 2021. године

45. Закључак Број: 464-1189/2021
од 11. фебруара 2021. године

46. Закључак Број: 464-1191/2021
од 11. фебруара 2021. године

јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 43. став 3. Зкона
о Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став 1.
Закона о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став 1. Закона
о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.

Влада је сагласна да се на
локацији на Новом Београду, на
земљишту које чине кат. парц.
бр. 807/2 и 810/3 обе КО Нови
Београд, изгради Одбојкашки
тренажни центар.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
непокретности у Пироту.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
непокретности које се налазе у
Бечеју.

/

/

Да

/
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47. Закључак Број: 464-1192/2021
од 11. фебруара 2021. године

48. Закључак Број: 361-11254/2021
од 18. фебруара 2021. године

72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став 1. Закона
о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14-

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
непокретности у Пландишту.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
непокретност
у
својини
Републике
Србије,
корисника,Министарства
унутрашњих послова, и то:
пословни простор, који се
налази
у
ул.
Пуковника
Миленка Павловића бр. 7. да у
закуп, на неодређено време.

/

/

Да

/
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49. Закључак Број: 46411414/2020-1 од 18. фебруара
2021. године

50. Закључак Број: 464-1195/2021
од 18. фебруара 2021. године

51. Закључак Број: 464-1345/2021
од 18. фебруара 2021. године

УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став. 1. и члан
31а ст.1. и 2 Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став 2. Закона
о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади

Ставља се ван снаге закључак 05
Број 464-6398/2020 од 13.
августа 2020. године.
Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност у Крагујевцу.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се граду
Београду, а за потребе градске
општине Младеновац, дају на
коришћење непокретности у
својини Републике Србије,
корисника Основног суда у
Младеновцу у ул. Јанка Катића
бр. 6.

/

/

Да

/

Вада је одлучила да се
Републички завод за социјалну
заштиту, одреди за носиоца
права коришћења на делу
непокретности у својини
Републике Србије, који чини
пословни простор у Београду, у
ул. Теразије број 34.

/

/

Да

/
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52. Закључак Број: 464-1343/2021
од 18. фебруара 2021. године

53. Закључак Број: 46-1659/2021
од 26. фебруара 2021. године

54. Закључак Број: 46-1645/2021
од 26. фебруара 2021. године

(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и

Влада је одлучила да се
Институт за ратарство и
повртарство,
одреди
за
корисника непокретности у
својини Републике Србије, коју
чини објекат број 29, постојећи
на кат.парц, број 3823/1 КО
Ченеј.

/

/

Да

/

Влада је одлучила је одлучила
да се у својину Републике
Србије, за потребе Управе за
трезор прибави опрема за
управљање редовима-редомати.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе за трезор,
прибаве добра – Унапређење
сигурности информационих
система.

/

/

Да

/
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55. Закључак Број: 46-1851/2021
од 4. марта 2021. године

56. Закључак Број: 46-1637/2021
од 4. марта 2021. године

57. Закључак Број: 46-1853/2021
од 4. марта 2021. године

153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16-

Влада је одлучила да се Управа
за извршење кривичних
санкција одреди за корисника
путницког моторног возила.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се возило
које користи Виши суд у Новом
Саду, отуђи из јавне својине
Републике Србије.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потрбе Канцеларије за
информационе технологије и

/

/

Да

/
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58. Закључак Број: 464-1698/2021
од 4. марта 2021. године

59. Закључак Број: 464-1898/2021
од 4. марта 2021. године

др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 86.став 1, члана
99. став 12. и члан 100.
став 1. тачка 4) и става
6. Закона о планирању
и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14 ,
83/18, 31/19 и 37/19др.закон и 9/20), чл. 8.
и 21. Уредбе о
условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може

елктронску управу, прибаве
лиценце.

Влада је одлучила да се
Железничко техничка школа из
Београда, одреди за носиоца
права коришћења на
непокретности у својини
Републике Србије, у ул Здравка
Челара 14.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
грађевинско земљиште у јавној
својини Републике Србије, и то
кат.парц. број 450/1, кат.парц.
број 449/3 све у КО Савски
Венац дају у закуп привредном
друштву „Београд на води“.

/

/

Да

/
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отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
60. Закључак Број: 464-1636/2021
од 4. марта 2021. године

Члан 9. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14 ,
83/18, 31/19 и 37/19др.закон и 9/20), члана
9. став 1. Уредбе о
условима, начину и
поступку под којима
се грађевинско
земљиште у јавној
својини може отуђити
или дати у закуп по
цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине
или без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности

Влада је одлучила да се отуђи
грађевинско земљиште у јавној
својини Републике Србије, и то
кат.парц. број 2764/1 КО
Вождовац у корист „ИРИСМЕГА“.

/

/

Да

/
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(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др
закони).
61. Закључак Број: 360-1840/2021
од 4. марта 2021. године

62. Закључак Број: 46-1767/2021
од 4. марта 2021. године

Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
непокретности у ул. Стевана
Мусића број 5.

/

/

Да

/

У Закључку владе 05 Број: 4643945/2016 од 15. априла 2016.
године, у тачки 1. речи:“Fiat
Doblo 1,6V“.брише се.

/

/

Да

/
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63. Закључак Број: 464-1808/2021
од 4. марта 2021. године

64. Закључак Број: 361-1850/2021
од 4. марта 2021. године

65. Закључак Број: 46-727/2021
од 4. марта 2021. године

Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност у Београд коју
чине двособан стан број 78, у
ул. Тадеуша Кошћушког број
64.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да Република
Србија,ступим на место
закуподавца на непокретности у
ул Загребачка бр. 1 у Суботици.

/

/

Да

/

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 Број: 46-4558/2019 од
9. маја 2019. године.

/

/

Да

/
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66. Закључак Број: 46-1635/2021
од 4. марта 2021. године

67. Закључак Број: 46-1658/2021
од 4. марта 2021. године

68. Закључак Број: 46-1846/2021
од 4. марта 2021. године

72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05-

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Канцеларије за
информационе технологије и
електронску управу прибави
опрема.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Канцеларије за
информационе технологије и
електронску управу прибави
опрема.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Авио службе Владе
прибави шест теретних возила.

/

/

Да

/
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69. Закључак Број: 46-1848/2021
од 4. марта 2021. године

70. Закључак Број: 46-1861/2021
од 4. марта 2021. године

71. Закључак Број: 464-1847/2021
од 4. марта 2021. године

исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади

Влада је одлучила да се
Клиничком центру Ниш да на
коришћење путничко возило.

/

/

Да

/

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 Број: 464-8065/2020 од
15. октобра 2020. године.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да пренесе
право својине Републике Србије
у својину Града Суботице, без
накнаде, непокретности на
кат.парц. бр. 6042 КО Доњи
град

/

/

Да

/
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72. Закључак Број: 46-1859/2021
од 4. марта 2021. године

73. Закључак Број: 464-1634/2021
од 4. марта 2021. године

74. Закључак Број: 464-1809/2021
од 4. марта 2021. године

(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 18. став 2. Закона
о претварању права
коришћења у право
својине на
грађевинском
земљишту уз накнаду
(„Службени гласник
РС“, бр. 64/15 и 9/20) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 18. став 2. Закона
о претварању права
коришћења у право
својине на
грађевинском
земљишту уз накнаду

Влада је одлучила да Управа за
заједничке послове
републичких органа спроведе
поступак јавне набавке лизинга
добара.

/

/

Да

Влада је одлучила да се
грађевинско земљиште у
својини Републике Србије, кат
парц број 3802 КО Нови
Београд да у закуп
,,Energoprojekt Visogradnja“.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
грађевинско земљиште у
својини Републике Србије, кат
парц број 3801 КО Нови
Београд да у закуп
,,Energoprojekt Visogradnja“.

/

/

Да

/

/
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75. Закључак Број: 46-2216/2021
од 11. марта 2021. године

76. Закључак Број: 464-2094/2021
од 11. марта 2021. године

77. Закључак Број: 464-1897/2021
од 11. марта 2021. године

(„Службени гласник
РС“, бр. 64/15 и 9/20) и
члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 100. став 1.
тачка 3), а у вези са
чланом 70. став 19.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14
145/14, 83/18, 37/19др. Закони и 9/20) ,

У Закључку Владе 05 Број: 461859/2021 од 4. марта 2021.
године, у тачки 4. речи:“у
износу од 144.696.000,00
динара“ замењују се речима: „ у
износу од 114.496.000,00
динара“.

/

/

Да

/

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 Број: 464-5880/2019-1
од 27. јуна 2019. године.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, путем непосредне
погодбе, грађевинско земљиште
у корист Билаловиц Ромеа.

/

/

Да

/

1473

78. Закључак Број: 464-1986/2021
од 11. марта 2021. године

члан 9. став 3. Уредбе
о условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 100. став 1. тачка
3), а у вези са чланом
70. став 19. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18, 37/19-др.
Закони и 9/20) , члан 9.
став 3. Уредбе о
условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, путем непосредне
погодбе, грађевинско земљиште
у корист Костић Зорана.

/

/

Да

/

1474

79. Закључак Број: 464-2315/2021
од 18. марта 2021. године

80. Закључак Број: 46-2255/2021
од 18. марта 2021. године

81. Закључак Број: 46-2211/2021
од 18. марта 2021. године

65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност коју чуни
двособан стан број 14 у ул.
Максима Горког 5А.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе за трезор,
прибави опрема-Систем за
беспрекидно напајање.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе за трезор,
прибави опрема-Решење за
заштиту база на мрежном
нивоу.

/

/

Да

/
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82. Закључак Број: 464-2313/2021
од 18. марта 2021. године

83. Закључак Број: 464-2356/2021
од 18. марта 2021. године

РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 100. став 1. тачка
3), а у вези са чланом
70. став 19. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18, 37/19-др.
Закони и 9/20) , члан 9.
став 3. Уредбе о
условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) , члан 20. став
2. Уредбе о условима,

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, путем непосредне
погодбе, грађевинско земљиште
у корист Савић Манде.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
прибави у јавну својину
Републике Србије,
непокретност Зграда здравства
преносом права јавне својине
града Београда у јавну својину
Републике Србије.

/

/

Да

/

1476

84. Закључак Број: 464-2360/2021
од 18. марта 2021. године

начину и поступку под
којима се грађевинско
земљиште у јавној
својини може отуђити
или дати у закуп по
цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и
члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 12. и
члан 100. став 1. тачка
4) и става 6. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14 ,
83/18, 31/19 и 37/19др.закон и 9/20), члан
20. став 2. Уредбе о
условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може
отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,

Влада је одлучила да се
прибави у јавну својину
Републике Србије, непосредном
погодбом, без накнаде,
грађевинско земљиште у циљу
реализације пројекта изградње
фабрике за производњу
кинеских вакцина.

/

/

Да

/

1477

85. Закључак Број: 360-2494/2021
од 25. марта 2021. године

86. Закључак Број: 46-2395/2021
од 25. марта 2021. године

односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије за
потребе Комесаријате за
избеглице и миграције, прибави
стан у улици Миодрага
Петровића-Чкаља бр. 12.

/

/

Да

/

Влда је одлучила да се КБЦ
Земун-Болница за гинекологију
и акушерство, одреди за
корисника једног телевизора.

/

/

Да

/

1478

87. Закључак Број: 46-2396/2021
од 25. марта 2021. године

88. Закључак Број: 46-2357/2021
од 25. марта 2021. године

89. Закључак Број: 46-2398/2021
од 25. марта 2021. године

72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1. и
члана 31а ст.1. и 2
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник

Влада је одлучила да се Виши
суд у Новом Саду одреди за
корисника пет телевизора.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
епокретности у Зајечару у ул.
Сарајевска бр. 42.

/

/

Да

/

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 Број: 360-2900/2020 од
30. априла 2020. године.
Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије, коју чини
стан у Београду, у ул. Проте
Матеје бр. 51.

/

/

Да

/
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90. Закључак Број: 46-2495/2021
од 25. марта 2021. године

91. Закључак Број: 46-2397/2021
од 25. марта 2021. године

92. Закључак Број: 46-2498/2021
од 25. марта 2021. године

РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе за сарадњу са
дијаспором и Србима у
региону, прибави једно
путничко возило.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се Управа
за извршење кривичних
санкција, одреди за корисника
путничких возила.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
одреди за корисника путничког
моторног возила

/

/

Да

/
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93. Закључак Број: 46-2591/2021
од 25. марта 2021. године

94. Закључак Број: 46-2588/2021
од 25. марта 2021. године

95. Закључак Број: 360-2816/2021
од 1. aприла 2021. године

став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
44. расходована путничка
моторна возила.

/

/

Да

/

Влада је сагласна са
прибављањем у својину
Републике Србије за потребе
Министарства државне управе
и локалне самоуправе, опреме
веће вредности.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност коју чини стан
број 19. у ул. Краљице Наталије
бр. 40.

/

/

Да

/
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96. Закључак Број: 361-2616/2021
од 1. aприла 2021. године

97. Закључак Број: 46-2598/2021
од 1. aприла 2021. године

98. Закључак Број: 46-2600/2021
од 1. aприла 2021. године

113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,

Влада је одлучила да се
пословни простор, у својини
Републике Србије, који је
означен бр. 2, који се налази у
Суботици Трг цара Јована
Ненада бр. 11 отуђи из својине
Републике Србије.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
Министарство унутрашњих
послова-Сектор за ванредне
ситуације одреди за корисника
путничког моторног возила.

/

/

Да

/

Влада је сагласна да се пренесе
право својине града Ниша на
покретним стварима на

/

/

Да

/
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99. Закључак Број: 46-2848/2021
од 1. aприла 2021. године

100. Закључак Број: 46-2819/2021
од 1. aприла 2021. године

88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1. и члан
31а ст. 1. и 2. Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).

Републику Србију за потребе
Полицијске управе Ниш.

Влада је одлучила да се прибаве
у својину Републике Србије,
непокретности које користи
Клинички центар Србије.

/

/

Да

/

Закључак Владе 05 Број:464118/2018 од 4. маја 2018 и 05
Број: 46-10048/2019 од 10.
октобра 2019. године стављају
се ван снаге,
Влада је одлучила да се
покретне ствари стечене у
својину Републике Србије отуђе
по цени умањеној на 80%.

/

/

Да

/
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101. Закључак Број: 46-2843/2021
од 1. aприла 2021. године

102. Закључак Број: 46-2818/2021
од 1. aприла 2021. године

103. Закључак Број: 46-2845/2021
од 1. aприла 2021. године

Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени
гласник
РС“,
бр.
72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени
гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Герентолошког центра
Србије, прибави уређај за
складиштење и чување
података.

/

/

Да

/

У Закључку Владе 05 Број: 467660/2018 од 28. августа 2018.
године и 05 Број 46-7485/2019
од 25. јула 2019. године, тачка
1. мења се и гласи:
„Влада је одлучила да се из
својиине Републике Србије
отуђе покретне ствари-возила
Севернобанатског управног
округа.“

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства спољних
послова, прибаве покретне
ствари – информатичка опрема.

/

/

Да

/

1484

104. Закључак Број: 46-2847/2021
од 1. aприла 2021. године

105. Закључак Број: 464-2817/2021
од 1. aприла 2021. године

106. Закључак Број: 464-2985/2021
од 1. aприла 2021. године

72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 12.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14,
145/14 ,83/18, 31/19и
37/19-др.закон и 9/20),
члан 8. и члана 21. став

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства
трговине, туризма и
телекомуникације прибави
опрема веће вредности.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се Завод
за унапређење образовања и
васпитања, одреди за носиоца
права коришћења на
непокретности у својини
Републике Србије, коју чине
објекти у Београду у ул. Драже
Павловића бр. 15.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, непосредном погодбом,
без накнаде, у својину „SMP
Automotive Inerior modules“.

/

/

Да

/

1485

107. Закључак Број: 46-2873/2021
од 8. aприла 2021. године

108. Закључак Број: 464-3118/2021
од 8. aприла 2021. године

2. Уредбе о условима,
начину и поступку под
којима се грађевинско
земљиште у јавној
својини може отуђити
или дати у закуп по
цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1. и
члан 31а ст. 1. и 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,

Влада је одлучила да се
монтажно-демонтажни објекат
који се налази на граничном
прелазу Бајина Башта да на
коришћење општини Бајина
Башта

/

/

Да

/

Закључак Владе 05 Број: 4647705/2020 од 08. октобра 2020.
године ставља се ван снаге.
Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе

/

/

Да

/

1486

109. Закључак Број: 464-2358/2021
од 8. aприла 2021. године

110. Закључак Број: 464-3116/2021
од 8. aприла 2021. године

88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1. и члан
31а ст. 1. и 2. Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1. и
члан 31а ст. 1. и 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).

непокретности у Нишу, по цени
умањеној на 80%.

Закључак Владе 05 Број: 4642042/2020 од 5. марта 2020.
године и 05 Број 464-6747/2020
од 27. августа 2020. године
ставља се ван снаге.
Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
непокретности у Бајмоку, по
цени умањеној на 80%.

/

/

Да

/

Закључак Владе 05 Број: 46410856/2020 од 24. децембра
2020. године ставља се ван
снаге.
Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
непокретности у Крушевцу, по
цени умањеној на 60%.

/

/

Да

/
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111. Закључак Број: 464-3122/2021
од 8. aприла 2021. године

112. Закључак Број: 46-2906/2021
од 8. aприла 2021. године

113. Закључак Број: 464-2995/2021
од 8. aприла 2021. године

Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 12. и
члан 100. став 1. тачка
4) и става 6. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14 ,
83/18, 31/19 и 37/19др.закон и 9/20), члана
20. став 2. Уредбе о

Влада је одлучила да пренесе
право својине Републике Србије
у својину града Београда, без
накнаде, на непокретностима
које се налазе у Младеновцу, у
ул. Краља Петра Првог.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства
финансија прибави опремаСофтвер за имплементацију
финансијског управљања и
контроле,

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, преносом у јавну
својину града Београда
грађевинско земљиште и то
кат.парц. број 5452/12 КО Нови
Београд.

/

/

Да

/
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114. Закључак Број: 360-3397/2021
од 15. aприла 2021. године

115. Закључак Број: 361-3395/2021
од 15. aприла 2021. године

условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може
отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Комесаријата за
избеглице и миграције, прибаве
два стана у Сомбору.

/

/

Да

/

У Закључку Владе 05 Број: 3616143/2015 од 8. јуна 2015.
године, у тачки 1. алинеја 16.
брише се.

/

/

Да

/
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116. Закључак Број: 361-3363/2021
од 15. aприла 2021. године

117. Закључак Број: 46-3399/2021
од 15. aприла 2021. године

118. Закључак Број: 46-3386/2021
од 15. aприла 2021. године

113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 21. став. 1. и члан
27. став 1. Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник

Влада је одлучила да се део
објекта Главне железничке
станице у Београду, да на
коришћење, без накнаде, на
неодређено време, Предузећу за
изградњу железничког чвора
Београд.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Севернобанатског
управног округа, прибави једно
путничко возило.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потебе Управе за трезор

/

/

Да

/
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119. Закључак Број: 46-3394/2021
од 15. aприла 2021. године

120. Закључак Број: 46-3405/2021
од 15. aприла 2021. године

РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).

прибави опрема коју чини
Систем за управљање
пословима.

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе за извршење
кривичних санкција прибави 30
специјалних возила.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије за
потребе Центра за истраживање
несрећа у саобраћају прибави
једно путничко возило.

/

/

Да

/
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121. Закључак Број: 46-3298/2021
од 15. aприла 2021. године

122. Закључак Број: 464-3357/2021
од 15. aприла 2021. године

123. Закључак Број: 46-3387/2021
од 15. aприла 2021. године

Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
На основу члана 27.
став. 2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,

Влада је сагласна са
прибављањем покретних ствари
у својину Републике Србије,
путем поклана, за Канцеларију
за информационе технологије.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да пренес
право својине Републике Србије
на непокретностима за потребе
Јавног комуналног предузећа
„Погребно Суботица“.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе за трезор
прибави опрема.

/

/

Да

/
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124. Закључак Број: 46-3398/2021
од 15. aприла 2021. године

125. Закључак Број: 46-3371/2021
од 15. aприла 2021. године

126. Закључак Број: 464-3402/20211
од 15. aприла 2021.
године

127. Закључак Број: 46-3429/2021
од 15. aприла 2021. године

72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 12. и
члан 100. став 1. тачка
4) и става 6. Закона о
планирању и изградњи

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Канцеларије за
информационе технологије и
електронску управу прибави
опрема.

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Канцеларије за
информационе технологије и
електронску управу прибави
опрема.

/

/

Да

/

Овлашћује се Комесаријат за
избеглице и миграције да, у име
Републике
Србије,
откупи
продајну документацију, уплати
депозит и учествује у поступку
продаје
имовине
стечајног
дужника „Врање“ д.о.о.
Влада је одлучила да се прибави
у јавну својину Републике
Србије , непосредном погодбом,
без накнаде – грађевинског

/

/

Да

/

/

/

Да

/

/
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128. Закључак Број: 360-3493/2021
од 22. aприла 2021. године

(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14 ,
83/18, 31/19 и 37/19др.закон и 9/20), члан
20. став 2. Уредбе о
условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може
отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,

земљиште, преносом права јавне
својине са града Новог Сада у
јавну својину Републике Србије,
у циљу изградње болнице.

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије за
потребе Комесаријата за
избеглице и миграције, прибави
стан у Шиду.

/

/

Да

/

1494

129. Закључак Број: 46-3687/2021
од 22. aприла 2021. године

130. Закључак Број: 46-3685/2021
од 22. aприла 2021. године

131. Закључак Број: 464-3743/2021
од 22. aприла 2021. године

65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1. и члан
29. став 4. Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе формирања дела
наградног фонда игре под
називом „Узми рачун и победи
2021“, прибаве непокретности
које чине 16. станова у
Београду.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе формирања дела
наградног фонда игре под
називом „Узми рачун и победи
2021“, прибаве покретне ствари
које чине 60. путничких
аутомобила.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Комесаријата за
избеглице и миграције прибаве
непокретности на кат.парц.
10453/1 КО Врање 1.

/

/

Да

/
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132. Закључак Број: 464-3512/2021
од 22. aприла 2021. године

133. Закључак Број: 361-3622/2021
од 22. aприла 2021. године

134. Закључак Број: 46-3500/2021
од 22. aприла 2021. године

(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27.став.2. Закона
о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,

Влада је одлучила да се
Полицијска управа у Зајечару
одреди за корисника
непокретности у Књажевцу у
ул. Војводе Степе број 2

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се део
пословног простора у својини
Републике Србије, корисника
Дома ученика средњих школа у
Ужицу, да на коришћење граду
Ужицу.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
Дирекција за управљање
одузетом имовином одреди за
корисника моторног возила.

/

/

Да

/
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135. Закључак Број: 46-3497/2021
од 22. aприла 2021. године

136. Закључак Број: 361-3496/2021
од 22. aприла 2021. године

137. Закључак Број: 361-3494/2021
од 22. aприла 2021. године

113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,

Влада је одлучила да се Управа
за заједничке послове
републичких органа одреди за
корисника моторног возила.

/

/

Да

Влада је одлучила да
Република Србија ступи на
место града Београда, као
закуподавца пословних
просторија које се налазе у
објекту у ул Његошева бр. 1.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије, корисника
Јавног предузећа за склоништа,

/

/

Да

/

/
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138. Закључак Број: 46-3620/2021
од 22. aприла 2021. године

139. Закључак Број: 46-3501/2021
од 22. aприла 2021. године

140. Закључак Број: 46-3502/2021
од 22. aприла 2021. године

88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини

дају на коришћење, без накнаде,
Државној ревизорској
институцији.

Влада је одлучила да се
Прекршајни суд у Зајечару
одреди за корисника путничког
моторног возила.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Кабинета министра без
портфеља задуженог за
иновације и технолошки развој,
прибави једно путничко
моторно возило.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за

/

/

Да

/
1498

141. Закључак Број: 46-3511/2021
од 22. aприла 2021. године

142. Закључак Број: 46-3467/2021
од 22. aприла 2021. године

(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).

потребе Пореске управе,
прибави опрема веће вредности.

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе граничних прелаза,
прибаве покретне ствари – 19.
конторолних кабина.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја, прибави опрема коју
чини софтверски модул за
проширење функционалности
(ЈИСП).

/

/

Да

/

1499

143. Закључак Број: 46-3512/2021
од 22. aприла 2021. године

144. Закључак Број: 464-3760/2021
од 22. aприла 2021. године

Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 12. и
члан 100. став 1. тачка
4) и става 6. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14 ,
83/18, 31/19 и 37/19др.закон и 9/20), члан
20. став 2. Уредбе о
условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може
отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана

Влада је одлучила да се
Министарство унутрашњих
послова, за потребе Полицијске
управе у Зајечару, одреди за
корисника непокретности у
Књажевцу у ул. Војводе Степе
број 2.

/

/

Да

Влада је одлучила да се
прибаве, у јавну својину
Републике Србије, грађевинско
земљиште, непосредном
погодбом, без накнаде, од града
Београда.

/

/

Да

/

/

1500

145. Закључак Број: 464-3688/2021
од 22. aприла 2021. године

146. Закључак Број: 464-3453/2021
од 22. aприла 2021. године

43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 100. тачка бб)
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14
145/14, 83/18, 37/19др. Закони и 9/20) ,
члан 9. став 3. и члан
11. Уредбе о условима,
начину и поступку
располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члан 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 100. Став 1.
тачка 3), а у вези са
чланом 70. став 19. и
чланом 105. став 3.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, по праву прече
куповине, путем непосредне
погодбе, непокретност коју
чини део кат.парц. број 16355/1
КО Земун, у корист ,,АИК
БАНКЕ“.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, путем непосредне
погодбе, кат.парц. број 449/10
КО Бања Ковиљача, у корист
„ETERNAL GLORY“

/

/

Да

/

1501

147. Закључак Број: 46-62/2021-1
од 28. aприла 2021. године

148. Закључак Број: 464-3776/2021
од 28. aприла 2021. године

УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14
145/14, 83/18, 37/19др. Закони и 9/20) ,
члан 9. Уредбе о
условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
покретна ствар, коју чини
монтажни објекат.

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност у Куману, ул.
Георги Димитрова бр. 25, коју
чини породична стамбена
зграда.

/

/

/

Да

/

Да

/

1502

149. Закључак Број: 351-3977/2021
од 28. aприла 2021. године

150. Закључак Број: 46-3660/2021
од 28. aприла 2021. године

151. Закључак Број: 46-3655/2021
од 28. aприла 2021. године

113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2, а у
вези са чланом 29. став
2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије
прибави непокретност путем
реконструкције таванског
простора објекта постојећег на
кат.парц. бр. 204/3 и 207/1 КО
Јајинци, за потребе Центра за
секвенцирање генома и
биоинформатику при
Институту за молекуларну
генетику и генетско
инжењерство.

/

/

Да

/

У Закључку Владе 05 Број: 464553/2019-1 од 9. маја 2019.
године, у тачки 1. алинеја
друга,трећа и четврта бришу се.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе представништва

/

/

Да

/

1503

152. Закључак Број: 464-3761/2021
од 28. aприла 2021. године

РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 12. и
члана 100. став 1.
тачка 4) и става 6.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14,
145/14 , 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20),
члана 20. став 2.
Уредбе о условима,
начину и поступку под
којима се грађевинско
земљиште у јавној
својини може отуђити
или дати у закуп по
цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана
43 став 3. Закона о
Влади („Службени

Републике Србије, Амбасаде у
Бакуу,Азербејџанска
Република, прибави једно
путничко моторно возило.

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије земљиште, преносом
права јавне својине Републике
Србије у јавну својину
Општине Кучево.

/

/

Да

/

1504

153. Закључак Број: 464-4075/2021
од 6. маја 2021. године

154. Закључак Број: 46-4077/2021
од 6. маја 2021. године

155. Закључак Број: 464-4092/2021
од 6. маја 2021. године

гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.

Влада јее одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност и то војни
комплекс „КП 759/1 КО
Петровац на Млави“ у корист
најповољнијег понуђача.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
Министарство правде – Управа
за извршење кривичних
санкција одреди за корисника
моторног возила.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије, које чине део
војног комплекса „Велики
Мокри Луг“, дају на коришћење
без накнаде, Народном
позоришту у Београду.

/

Да

/

/
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156. Закључак Број: 464-4076/2021
од 6. маја 2021. године

157. Закључак Број: 46-3625/2021
од 6. маја 2021. године

158. Закључак Број: 46-4023/2021
од 6. маја 2021. године

став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност, коју чини
гаражно место број 85, у ул
Милутина Миланковића 34.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
Министарство унутрашњих
послова – Сектор за ванредне
ситуације одреди за корисника
пет телевизора.

/

/

Да

/

Влада је сагласна са
прибављањем у својину
Републике Србије путничког
моторног возила, на основу
Уговора о поклону.

/

/

Да

/
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159. Закључак Број: 46-3899/2021
од 6. маја 2021. године

160. Закључак Број: 46-3978/2021
од 6. маја 2021. године

161. Закључак Број: 46-3983/2021
од 6. маја 2021. године

113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,

Влада је одлучила да се Јавном
водопривредном предузећу
„Србијаводе“ дају на
коришћење, без накнаде, четири
путничка возила.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
пет путничких моторних
возила, чији су корисници
дипломатско-конзуларна
представништва Републике
Србије.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се пренесе
право својине Републике Србије
у својину града Суботице, без
накнаде, на непокретности која

/

/

Да

/
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162. Закључак Број: 361-4082/2021
од 6. маја 2021. године

163. Закључак Број: 361-4030/2021
од 6. маја 2021. године

164. Закључак Број: 361-4028/2021
од 6. маја 2021. године

88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини

се налази у Суботици, у ул Трг
Јакаба и Комара број 3.

Влада је одлучила да се
непокретности у својини
Републике Србије, корисника
Јавног предузећа за склоништа,
а коју чини склониште које се
налази у Земуну у ул.
Севастократора Бранка бр. 3, да
на коришћење Републичкој
дирекцији за имовину
Републике Србије.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
непокретности у својини
Републике Србије, корисника
Јавног предузећа за склоништа,
а коју чине склоништа у Нишу
и Бору, дају на коришћење
Министарству унутрашњих
послова, Сектору за ванредне
ситуације.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
непокретности у својини

/

/

Да

/
1508

165. Закључак Број: 361-4079/2021
од 6. маја 2021. године

166. Закључак Број: 46-3918/2021
од 6. маја 2021. године

(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).

Републике Србије, корисника
Јавног предузећа за склоништа,
а коју чине склоништа у Новом
Саду, дају на коришћење
Министарству унутрашњих
послова, Полицијској управи
Нови Сад.

Влада је одлучила да се
непокретности у својини
Републике Србије, корисника
Јавног предузећа за склоништа,
а коју чини склониште које се
налази у ул. Миријевски
булевар бр. 74 ц, да на
коришћење Републичком
геодетском заводу.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе опремања граничних
прелаза, прибаве покретне
ствари-аутоматске рампе.

/

/

Да

/

1509

167. Закључак Број: 46-4063/2021
од 6. маја 2021. године

168. Закључак Број: 46-4165/2021-1
од 6. мај 2021. године

169. Закључак Број: 46-4068/2021
од 6. маја 2021. године

Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
На основу члана 27.
став. 2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе за трезор
прибави опрема – Система за
пословно извештавање.

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Пореске управе,
прибави опрема систем за ефискализацију.

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства
грађевинарста,саобраћаја и
инфрастурктуре-Дирекције за
водне путеве, прибави тернеско
моторно возило.

/

/

/

/

Да

/

Да

/

Да

/

1510

170. Закључак Број: 464-4088/2021
од 6. маја 2021. године

171. Закључак Број: 46-3980/2021
од 6. маја 2021. године

172. Закључак Број: 351-4066/2021
од 6. маја 2021. године

173. Закључак Број: 464-3880/2021
од 6. маја 2021. године

72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 19. став1.тачка 3)
и члана 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 12. и
члана 100. став 1.

Усваја се измена Мастер плана
располагања непокретностима
на територији Републике
Србије, које нису неопходне за
функционисање Војске Србије,
за војни комплекс „Лаћарак
стрелиште“ у Сремској
Митровици.

/

/

Да

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе „Србија Воза“ прибаве
три електромоторна воза.

/

/

Да

/

Влада је сагласна да Исламска
заједница Србије Ријасет, у име
и за рачун Републике Србије,
као власника објекта и
земљишта врши инвеститорска
права ради рестаурације објекта
Бајракли џамији у Београду, у
ул Господар Јевремова бр. 11.
Влада је одлучила да се
прибави, непосредном

/

/

Да

/

Да

/

/

/

/

1511

174. Закључак Број: 464-4164/2021
од 6. маја 2021. године

тачка 4) и става 6.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14,
145/14 , 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20),
члан 20. став 2. Уредбе
о условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може
отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 99. став 12. и
члана 100. став 1.
тачка 4) и става 6.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14,

погодбом, без накнаде, право
јавне својине града Београда, у
јавну својину Републике Србије
на грађевинском земљишту.

Влада је одлучила да се
прибави у јавну својину
Републике Србије, непосредном
погодбом, без накнаде,
грађевинско земљиште и то
кат.парц. број 20329/9 КО
Савски Венац, преносом права
јавне својине са града Београда
на Републику Србију.

/

/

Да

/

1512

175. Закључак Број: 464-4164/2021
од 6. маја 2021. године

145/14 , 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20),
члана 20. став 2.
Уредбе о условима,
начину и поступку под
којима се грађевинско
земљиште у јавној
својини може отуђити
или дати у закуп по
цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 100. став 1. тачка
3), а у вези са чланом
70. став 19. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18, 37/19-др.
Закони и 9/20) , члана
9. став 3. Уредбе о
условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, путем непосредне
погодбе, непокретност коју
чини кат.парц број 2067/7 КО
Лазарица.

/

/

Да

/

1513

176. Закључак Број: 464-4067/2021
од 6. маја 2021. године

177. Закључак Број: 464-4064/2021
од 6. маја 2021. године

својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 100. став 1. тачка
3), а у вези са чланом
70. став 19. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18, 37/19-др.
Закони и 9/20) , члана
9. став 3. Уредбе о
условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 100. став 1. тачка
3), а у вези са чланом

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, путем непосредне
погодбе, непокретност коју
чини кат.парц број 229/1 КО
Словац.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике

/

/

Да

/
1514

178. Закључак Број: 360-4201/2021
од 12. маја 2021. године

70. став 19. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18, 37/19-др.
Закони и 9/20) , члана
9. став 3. Уредбе о
условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).

Србије, путем непосредне
погодбе, непокретност коју
чини кат.парц број 3405 КО
Куршумлија.

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије за
потребе Комесаријата за
избеглице и миграције, прибави
стан у ул.Светосавска бр. 11.

/

/

Да

/
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179. Закључак Број: 464-4198/2021
од 12. маја 2021. године

180. Закључак Број: 464-4185/2021
од 12. маја 2021. године

181. Закључак Број: 351-4336/2021
од 12. маа 2021. године

Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1. и
члана 29. став 4.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 Број:464-2086/2020 од
5. марта 2020. године.
Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије, коју чини
гаража у ул. Лацковићева бр. 1
у Београду отуђи из својине
Републике Србије.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
прибаве у јавну својину
Републике Србије, непосредном
погодбом, путем купопродаје
грађевинског земљишта у циљу
изградње болнице у Новом
Саду.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије од
власника и инвеститора
Грађевинске дирекције Србије,
прибави непокреност у
изградњи на кат.парц, 10362/1
КО Земун.

/

/

Да

/

1516

182. Закључак Број: 46-4335/2021
од 12. маја 2021. године

183. Закључак Број: 46-4209/2021
од 12. мај 2021. године

184. Закључак Број: 46-4334/2021
од 12. маја 2021. године

65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
На основу члана 27.
став. 2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе за трезор,
прибави опрема- Систем за
праћење извршења буџета
јединица локалне самоуправе.

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Канцеларије за
информационе технологије и
електронску управу прибаве
лиценце за WAF

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потебе Националне академије за
јавну управу, прибави опрема.

/

/

/

/

Да

/

Да

/

Да

/

1517

185. Закључак Број: 46-4207/2021
од 12. маја 2021. године

186. Закључак Број: 464-4325/2021
од 12. маја 2021. године

187. Закључак Број: 464-4338/2021
од 12. маја 2021. године

РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 12. и
члана 100. став 1.
тачка 4) и става 6.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе царина прибаве
лиценце.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије
прибави имовина – непокретне
ствари са правом својине и
правом коришћења SMATSA.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
прибави, у јавну својину
Републике Србије, непосредном
погодбом, без накнаде,
грађевинско земљиште
преносом права јавне својине са
града Ваљева, на Републику
Србију.

/

/

Да

/

1518

188. Закључак Број: 464-4206/2021
од 12. маја 2021. године

42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14,
145/14 , 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20),
члан 20. став 2. Уредбе
о условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може
отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 100. став 1. тачка
3), а у вези са чланом
70. став 19. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18, 37/19-др.
Закони и 9/20) , члана
9. став 3. Уредбе о
условима, начину и
поступку располагања
грађевинским

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, путем непосредне
погодбе, непокретност коју
чини кат.парц. број 1468/8 КО
Рибница у корист Ђорђа
Терзића.

/

/

Да

/

1519

189. Закључак Број: 360-4424/2021
од 20. маја 2021. године

190. Закључак Број: 360-4600/2021
од 20. маја 2021. године

земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Комесаријата за
избеглице имиграције, прибави
стан у ул Жичка бр. 7.

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Комесаријата за
избеглице имиграције, прибави
стан у ул Ужичка бр. 33.

/

/

/

Да

/

Да

/

1520

191. Закључак Број: 351-4596/2021
од 20. маја 2021. године

192. Закључак Број: 360-4603/2021
од 20. маја 2021. године

193. Закључак Број: 361-4503/2021
од 20. маја 2021. године

Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Завода за јавно здравље
Чачак, прибави непокретност у
ул Веселина Миликића бр. 7.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије за
потребе Комесаријата за
избеглице и миграције, прибави
стан у ул Стрелишна бр. 10.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије, држаоца
Министарства унутрашњих
послова, коју чини део простора
у ул Љермотова бр. 12а да у
закуп.

/

Да

/

/

1521

194. Закључак Број: 46-4422/2021
од 20. маја 2021. године

195. Закључак Број: 46-4426/2021
од 20. маја 2021. године

196. Закључак Број: 46-4425/2021
од 20. маја 2021. године

72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05-

Влада је одлучила да се у
својину Републику Србије, за
потребе Министарства спољних
послова, прибави осам
моторних возила.

/

Влада је одлучила да се
Заштитник грађана, одреди за
корисника једног моторног
возила.

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе царина прибави
25. моторних возила средње
класе.

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

1522

197. Закључак Број: 46-4427/2021
од 20. маја 2021. године

198. Закључак Број: 46-4423/2021
од 20. маја 2021. године

199. Закључак Број: 46-4432/2021
од 20. маја 2021. године

исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади

Влада је сагласна са давањем на
коришћење моторног возила за
потребе Дома здравља „Др
Никола Џамић“

/

Влада је одлучила да се у
својину републике Србије, за
потребе Управе за заједничке
послове републичких органа
прибави опрема за
штампшарије.

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе за заштиту
биља прибави 14. теретних
возила.

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/
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200. Закључак Број: 46-4602/2021
од 20. маја 2021. године

201. Закључак Број: 464-4723/2021
од 20. маја 2021. године

202. Закључак Број: 46-4500/2021
од 20. маја 2021. године

(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства за рад,
запошљавање, борачка и
социјална питања прибави 22.
путничка возила.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије, Војна
академија дају у закуп
Факултету безбедности
универзитета у Београду.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Геолошког завода
Србије, прибаве покретне
ствари.

/

/

Да

/

1524

203. Закључак Број: 46-4605/2021
од 20. маја 2021. године

204. Закључак Број: 464-4457/2021
од 20. маја 2021. године

153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 100. став 1. тачка
3), а у вези са чланом
70. став 19. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18, 37/19-др.
Закони и 9/20) , члан 9.
став 3. Уредбе о
условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства
финансија прибаве покретне
ствари.

/

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, грађевинско земљиште
које чини кат.парц. број 2840/2
КО Топла у корист Хотела
„Опленац“.

/

/

/

Да

/

Да

/

1525

205. Закључак Број: 464-4593/2021
од 20. маја 2021. године

206. Закључак Број: 360-4801/2021
од 27. маја 2021. године

56/16,59/16-исправка и
7/17) и члан 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 100. став 1. тачка
3), а у вези са чланом
70. став 19. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18, 37/19-др.
Закони и 9/20) , члан 9.
став 3. Уредбе о
условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члан 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16-

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, грађевинско земљиште
које чини кат.парц. број 9825/2
КО Ужице у корист Влада
Мутавџића.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност коју чини стан, у
Београду у ул. Др Ивана Рибара
бр. 52.

/

/

Да

/

1526

207. Закључак Број: 361-4843/2021
од 27. маја 2021. године

др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20),члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони), а у
вези са чл. 19,20 и 21
Уредбе о условима
прибављања и отуђења
непокретности Уредбе
о условима
непосредном погодбом
и давање у закуп
ствари у јавној
својини, односно
прибављања и
уступања
искоришћавања других
имовинских права, као
и поступцима јавног
надметања и
прикупљања писмених
понуда („Службени
гласник РС“, број
16/18)
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,

Влада је одлучила да
Република Србија ступи на
место закуподавца стана број 1
у ул Шандора Петефија број 22
у Суботици.

/

/

Да

/

1527

208. Закључак Број: 46-4962/2021-1
од 27. маја 2021. године

209. Закључак Број: 46-4883/2021
од 27. маја 2021. године

210. Закључак Број: 46-4878/2021
од 27. маја 2021. године

72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05-

Усваја се измена Мастер плана
располагањем непокретностима
на територији Републике
Србије које нису неопходне за
функционисање Војске Србије.

/

/

Да

/

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 Број: 46-5539/2016 од
17. јуна 2016. године.
Влада је одлучила да се
Полицијска станица у
Младеновцу одреди за
корисника моторног возила.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
Заштитник грађана одреди за
корисника моторног возила.

/

/

Да

/

1528

211. Закључак Број:46-4881/2021
од 27. маја 2021. године

212. Закључак Број:46-4880/2021
од 27. маја 2021. године

213. Закључак Број:360-4844/2021
од 27. маја 2021. године

исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2. и
члана 31. став 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије за
потребе Управе за трезор
прбаве покретне ствари –
Мрежна опрема.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије за
потребе Управе за трезор
прибави опрема-Унапређење
инфраструктуре Дата центра.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
без накнаде, три стана у
Ваљеву, на локацији „Вујић
Венац“.

/

/

Да

/

1529

214. Закључак Број:351-4988/2021
од 27. маја 2021. године

215. Закључак Број:351-5202/2021
од 3. јуна 2021. године

216. Закључак Број:361-4960/2021
од 3. јуна 2021. године

став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).

Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади

Влада је сагласна да
Републички завод за заштиту
споменика културе,Београд, са
седиштем у улици Радослава
Грујића бр. 11, у име и за рачун
Републике Србије, врши
инвеститорска права на
реализацији Капиталног
пројекта „Истраживање,
заштита и презентација
археолошког налазишта Бело
брдо у Винчи“:
У Закључку Владе 05 Број: 3518062/2020-1 од 15. октобра
2020. године, тачка 6. мења се и
гласи:
„Средства потребна за за
реализцију пројекта рушења и
уклањања непокретност из
тачке 2. овог закључка,
обезбеђена су средства текуће
буџетске резерве за 2020.
годину.

/

/

Да

/

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
непокретности у Бајиној Башти.

/

/

Да

/

1530

217. Закључак Број:46-5027/2021
од 3. јуна 2021. године

218. Закључак Број:46-5225/2021
од 3. јуна 2021. године

219. Закључак Број:46-5226/2021
од 3. јуна 2021. године

(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Комесаријата за
избеглице и миграције, прибаве
четири теренска возила.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства
финансија прибави Видео
конференцијски систем

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства
финансија прибави
Корпоративни телефонски
систем

/

/

Да

/
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220. Закључак Број:46-5199/2021
од 3. јуна 2021. године

221. Закључак Број:464-5288/2021
од 3. јуна 2021. године

222. Закључак Број:46-5205/2021
од 11. јуна 2021. године

153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16-

Влада је одлучила да се за
потребе управе за Ветерину
прибави 21. путничко моторно
возило.

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Клиничко болничког
центра Земун, прибави
непокретност у ул. Градски
парк бр. 8.

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Дирекције за мере и
драгоцене метале, прибаве
покретне ствари.

/

/

/

/

Да

/

Да

/

Да

/
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223. Закључак Број:46-5479/2021
од 11. јуна 2021. године

224. Закључак Број:46-5284/2021
од 11. јуна 2021. године

225. Закључак Број:46-5281/2021
од 11. јуна 2021. године

др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Канцеларије за
информационе технологије и
електронску управу, прибаве
два HSM уређаја.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Канцеларије за
информационе технологије и
електронску управу, прибави
Платформа А1.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Канцеларије за

/

/

Да

/
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226. Закључак Број:46-5428/2021
од 11. јуна 2021. године

227. Закључак Број:464-5280/2021
од 11. јуна 2021. године

РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).

информационе технологије и
електронску управу, прибави
систем липа.

Влада је одлучила да се Виши
суд у нишу, одреди за
корисника пет телевизора.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност у Шапцу, ул.
Кнеза Лазара бр. 8, коју чини
пословни простор.

/

/

Да

/

1534

228. Закључак Број:351-5431/2021
од 11. јуна 2021. године

229. Закључак Број:361-5277/2021
од 11. јуна 2021. године

230. Закључак Број:361-5290/2021
од 11. јуна 2021. године

Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,

Влада је одлучила да се пренесе
право својине Републике Србије
у својину града Чачка, без
накнаде, земљиште.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се Градски
завод за хитну медицинску
помоћ, одреди за носиоца права
коришћења на непокретности у
својини Републике Србије, коју
чини објекат у Београду, у л.
Краља Петра бр. 10

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије, носиоца
права коришћења Јавног
предузећа „Пошта Србије“, а
коју чини пословни простор
који се налази у Крагујевцу, да
на коришћење без накнаде
Државној ревизорској
институцији.

/

/

Да

/

1535

231. Закључак Број:361-5289/2021
од 11. јуна 2021. године

232. Закључак Број:46-5286/2021
од 11. јуна 2021. године

233. Закључак Број:46-5278/2021
од 11. јуна 2021. године

72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05-

Влада је сагласна да се
непокретност у својини
Републике Србије на којим град
Крагујевац има право
коришћења, дају на коришћење
Академији струковних студија
Шумадија.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Геолошког завода
Србије, прибаве два теренска
моторна возила,

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства здравља
прибави 16. моторних возила.

/

/

Да

/

1536

234. Закључак Број:46-5287/2021
од 11. јуна 2021. године

235. Закључак Број:46-5198/2021
од 11. јуна 2021. године

236. Закључак Број:46-5201/2021
од 11. јуна 2021. године

исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Државне ревизорске
институције прибави опрема –
Сервер.

/

Влада је одлучила да се четири
службена путничка моторна
возила у својини Републике
Србије отуђе.

/

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 Број: 46-5608/2019 од
13. јуна 2019. године.
Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
покретне ствари-возила.

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

1537

237. Закључак Број:46-5429/2021
од 11. јуна 2021. године

238. Закључак Број:46-5430/2021
од 11. јуна 2021. године

239. Закључак Број:46-5203/2021
од 11. јуна 2021. године

(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и

Влада је одлучила да се за
корисника опреме веће
вредности, која је у својини
Републике Србије, одреди
Министарсто за људска и
мањинска права и друштвени
дијалог.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потебе Управе царина прибави
опрема – топлотна пумпа.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
Основни суд у Лебану, одреди
за корисника путничког
моторног возила.

/

/

Да

/

1538

240. Закључак Број:361-5504/2021-1
од 11. јуна 2021. године

241. Закључак Број:464-5486/2021
од 11. јуна 2021. године

153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 12. и
члана 100. став 1.
тачка 4) Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14 ,
83/18, 31/19 и 37/19др.закон и 9/20), члан
20. став 2. Уредбе о
условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може
отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,

Влада је одлучила да се без
накнаде пренесе право својине
Републике Србије у својину
Аутономне покрајине
Војводине непокретности коју
чини стамбена зграда у
Крчедину у ул. Главна бр. 55

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
непосредном погодбом, без
накнаде отуђи из јавне својине
Републике Србије грађевинско
земљиште преносом права јавне
својине са Републике Србије на
општину Ада.

/

/

Да

/

1539

242. Закључак Број:464-5279/2021
од 11. јуна 2021. године

односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члан
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 100. став 1. тачка
3), а у вези са чланом
70. став 19. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18, 37/19-др.
Закони и 9/20) , члан 9.
став 3. Уредбе о
условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члан 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије путем непосредне
погодбе грађевинско земљиште
у корист Ђукић Радоја.

/

/

Да

/

1540

243. Закључак Број:464-5285/2021
од 11. јуна 2021. године

244. Закључак Број:464-6731/2021
од 24. јуна 2021. године

245. Закључак Број:46-5921/2021
од 24. јуна 2021. године

72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 100. став 1. тачка
3), а у вези са чланом
70. став 19. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18, 37/19-др.
Закони и 9/20) , члан 9.
став 3. Уредбе о
условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члан 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 43. став 3. Зкона
о Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије путем непосредне
погодбе грађевинско земљиште
у корист Ђукић Радоја.

/

/

Да

Усваја се текст Анекса Уговора
о размени непокретности,
закљученог између Републике
Србије и НИС.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
Министарство правде одреди за
корисника путничког моторног
возила.

/

/

Да

/

/

1541

246. Закључак Број:464-5864/2021
од 24. јуна 2021. године

247. Закључак Број:360-5922/2021
од 24. јуна 2021. године

88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
непокретности у Прахову,
„Село“.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије за
потребе Комесаријата за
избеглице и миграције, након
спроведеног поступка
прикупљања писмених понуда,
прибави стан у Новом Саду у
улици Рачког.

/

/

Да

/

1542

248. Закључак Број:351-5933/2021
од 24. јуна 2021. године

249. Закључак Број:46-5919/2021
од 24. јуна 2021. године

250. Закључак Број:46-5920/2021
од 24. јуна 2021. године

Члан 27. став. 1.и
члана 44.став 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 Број: 351-12854/2019
од 20. децембра 20019. године.
Влада је одлучила да се у
капитал Јавног предузећа
„Електропривреда Србије“
унесе право својине на
кат.парц. број 2309/16 КО Нови
Београд.

/

Влада је одлучила да се Служба
за борбу против организованог
криминала одреди за корисника
путничког моторног возила.

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије
прибави једно путничко
моторно возило за потребе
Казнено-поправног завода у
Сремској Митровици.

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

1543

251. Закључак Број:46-5990/2021
од 24. јуна 2021. године

252. Закључак Број:46-5935/2021
од 24. јуна 2021. године

253. Закључак Број:46-5862/2021
од 24. јуна 2021. године

65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник

Влада је одлучила са де у
својину Републике Србије за
потребе Управе за трезор
прибави опрема коју чини
Систем јавних финансија.

/

/

Да

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије за
потребе Управе царина, путем
донације прибави опрема.

/

/

Да

/

У Закључку владе 05 Број: 4611200/2018 од 22. новембра
2018. године, у тачки 1. додаје
се став 2. који гласи:
„На возилу из става 1. ове
тачке.Министарство правде –
Управа за извршење кривичних
санкција као корисник, може
вршити испитивања,

/

/

Да

/

/

1544

254. Закључак Број:46-5772/2021
од 24. јуна 2021. године

255. Закључак Број:46-5863/2021
од 24. јуна 2021. године

256. Закључак Број:46-4590/2021-1
од 24. јуна 2021. године

РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.

хомологацију и регистрацију
возила.“

Прихвата се пренос јавне
својине, без накнаде, из својине
Аутономне покрајине
Војводина у својину Републике
Србије, на непокретностима
које су уписане у ЛН бр. 196
КО Грабово.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се четири
моторна возила у својини
Републике Србије, чији је
корисник Амбасада Републике
Србије у Њу Делхију,
Република Индија, отуђе као
секундарна сировина.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину републике Србије, за
потребе Министарства државне
управе и локалне самоуправе,
прибави пет моторних возила.

/

/

Да

/

1545

257. Закључак Број:404-5897/2021
од 24. јуна 2021. године

258. Закључак Број: 361-6161/2021
од 1. јула 2021. године

259. Закључак Број: 464-6163/2021
од 1. јула 2021. године

став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
На основу члана 27.
став 1. Закона о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члана
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
На основу члана 27.
став 1. Закона о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе детаљног прегледа
возила на гранчном прелазу
Бајина Башта прибави једна
електрична аутодизалица.

/

Влада је сагласна да се
непокретности које чине
пословни простор у Београду у
ул. Катанићева 14-16, да на
коришћење Канцеларији за
информационе технологије и
електронску управу.

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност у општини
Лучани, које чини објекат на
кат.парц.бр. 452 КО Дучаловић.

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

1546

260. Закључак Број: 46-6107/2021
од 1. јула 2021. године

261. Закључак Број: 464-6568/2021
од 9. јула 2021. године

16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члана
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став 1. Закона
о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став. 1. и члан
29. став 1. Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони

Влада је одлучила да се Виши
суд у Новом Саду одреди за
корисника путничког моторног
возила

/

Влада је одлучила да се
прибави у јавну својину
Републике Србије, непосредном
погодбом, путем купопродаје,
непокретност – шумско
земљиште, које чини, кат.парц.
број 1557/43 КО Браљина.

/

/

/

Да

/

Да

/

1547

262. Закључак Број: 464-6243/2021
од 9. јула 2021. године

263. Закључак Број: 464-6475/2021
од 9. јула 2021. године

264. Закључак Број: 464-6380/20211од 9. јула 2021. године

Члан 27. став 1. Закона
о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 27. став 2. Закона
о јавној
својини(„Службени
гласник РС“, бр.
72/11,88/13,105/14,104/
16др.закон,108/16,113/17,
95/18 и 153/20) и члан
43. став 3. Зкона о
Влади („Службени
глас РС“, 55/05,71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/1
2-УС,72/12,7/14УС,44/14 и 30/18др.закон)
Члан 100. став 1.
тачка 3), а у вези са
чланом 70. став 19.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14
145/14, 83/18,31/19,

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
непокретности у Обреновцу, на
потесу Дућковац.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се без
накнаде пренесе право јавне
својине Републике Србије у
својину града Новог Сада на
непокретностима, које чине
саставни део просторно
културно-историјске целине
Старо језгро Новог Сада.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, путем непосредне
погодбе, непокретност коју
чини кат.парц број 2659/11 КО
Љиг.

/

/

Да

/

1548

265. Закључак Број: 464-6243/2021
од 9. јула 2021. године

266. Закључак Број:360-6885/2021
од 23. јула 2021. године

37/19-др. Закон, 9/20 и
52/21) , члан 9. став 3.
Уредбе о условима,
начину и поступку
располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 99. став 1.Закона
о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14
145/14, 83/18,
31/19,37/19-др закон,
9/20 и 52/21) и члан 43
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,

Влада је одлучила да се отуђи
неизграђено грађевинско
земљиште у јавној својини
Републике Србије у
Адашевцима.

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије за
потребе Комесаријата за
избеглице и миграције, прибави
21. стан у Убу.

/

/

/

Да

/

Да

/
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267. Закључак Број:360-6862/2021
од 23. јула 2021. године

268. Закључак Број:351-6887/2021
од 23. јула 2021. године

269. Закључак Број:464-6932/2021
од 23. јула 2021. године

113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2, а у
вези са чланом 29. став
2, Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, коју
чини стан у Београду, у ул.
Палмира Тољатија бр. 14, отуђи
из својине Републике Србије у
корист најповољнијег понуђача.

/

/

Да

/

У Закљчку Владе 05 Број: 3512316/2018 од 16. мрта 2018.
године. Тачка 1. мења се и
гласи:
„Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, а за
потребе Министарства
финансија – Управе царина
прибави непокретност путем
изградње комплекса царинске
испоставе при граничном
прелазу Градина“.

/

/

Да

/

Овлашћује се Друштво са
ограниченом одговорношћу
Railway City , да у циљу

/

/

Да

/
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270. Закључак Број:464-6736/2021
од 23. јула 2021. године

271. Закључак Број:464-6476/2021
од 23. јула 2021. године

РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1. и члан
29. став 1. Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони) и
члан 2.ст.1. и 2. Уредбе
о условима
прибављања и отуђења
непокретности
непосредном погодбом
и давања у закуп
ствари у јавној

стварања услова за изградњу
објекта „БЕОГРАД ЦЕНТАР“,
у име Републике Србије,
предузима све радње“.
Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност у Новом Саду, у
ул. Железничка бр. 9

/

Влада је одлучила да отуђи, из
јавне својине Републике Србије,
у корист најповољнијег
понуђача, непокретности
уписане у ЛН бр. 11381 КО
Кикинда.

/

/

/

Да

/

Да

/

1551

272. Закључак Број:464-6792/2021
од 23. јула 2021. године

273. Закључак Број:464-6797/2021
од 23. јула 2021. године

својини, односно
прибављања и
уступања
искоришћавања других
имовинских права, као
и поступцима јавног
надметања и
прикупљања писмених
понуда („Службени
гласник РС“, број
16/18).
Члан 100. став 1. тачка
6б) Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18,31/19, 37/19-др.
Закони, 9/20 и 52/21) ,
члан 9. став 3. и члан
11. Уредбе о условима,
начину и поступку
располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 100. став 1.
тачка 6б) Закона о
планирању и изградњи

Влада је одлучила да се отуђе
из јавне својине Републике
Србије, по праву прече
куповине, непосредном
погодбом, кат.парц. број 750
КО Нови Пазар

/

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, по праву прече

/

/

/

Да

/

Да

/

1552

274. Закључак Број:464-6733/2021
од 23. јула 2021. године

(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18,31/19, 37/19-др.
Закони, 9/20 и 52/21) ,
члан 9. став 3. и члан
11. Уредбе о условима,
начину и поступку
располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 99. став 12. и
члан 100. став 1. тачка
4) и става 6. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14 ,
83/18, 31/19 и 37/19др.закон,9/20 и 52/21),
члан 20. став 2. Уредбе
о условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може

куповине, путем непосредне
погодбе, непокретност кат.парц.
број 749 КО Нови Пазар.

У Закључку Владе 05 Број: 4648156/2018 од 6. септембра 2018.
године, после тачке2. додаје се
тачка 2а, која гласи:
„ Влада је сагласна да град
Крагујевац, у име Републике
Србије, о свом трошку, а у циљу
обезбеђења
услава
за
функционисање
војног
комплекса
„Др.
Михајла
Илића“.

/

/

Да

/

1553

275. Закључак Број:464-7101/2021
од 29. јула 2021. године

276. Закључак Број:464-7102/2021
од 29. јула 2021. године

отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17, 30/18 и 53/21) и
члана 43 став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
непокретности у Великој
Плани, у ул. Вите Цветковића.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
општини Темерин дају на
коришћење, непокретности у
Темерину у ул. Новосадска бр.
348

/

/

Да

/

1554

277. Закључак Број:351-7212/2021
од 29. јула 2021. године

278. Закључак Број:464-7078/2021
од 29. јула 2021. године

279. Закључак Број:46-7238/2021
од 5. августа 2021. године

РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 100. став 1. тачка
3), а у вези са чланом
70. став 19. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18, 37/19-др.
Закони и 9/20) , члан 9.
став 3. Уредбе о
условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини

Влада је сагласна са изградњом
пословног објекта за потребе
Министарства унутрашњих
послова- Полицијске испоставе
Стари Град у Новом Саду у ул
Радничка број 32

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије грађевинско земљиште
које чини катастарска парцела
број 5995 КО Ниш-Бубањ у
корист Предузећа „ВИТАМИЛ“
доо Ниш.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се Управа
за извршење кривичних

/

/

Да

/
1555

280. Закључак Број:464-7240/2021
од 5. августа 2021. године

281. Закључак Број:464-7236/2021
од 5. августа 2021. године

(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).

санкција одреди за корисника
прикључног моторног возила.

Влада је одлучила да се Управа
за заједничке послове
републичких органа одреди за
корисника непокретности у
својини Републике Србије који
чини објекат у Београду, у
улици Толстојева број 2-

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
епокретност, гаражно место
број 58, у ул Милутина
Миланковића број 34

/

/

Да

/

1556

282. Закључак Број:361-7235/2021
од 5. августа 2021. године

283. Закључак Број:46-7367/2021
од 5. августа 2021. године

284. Закључак Број:361-7237/2021
од 5. августа 2021. године

285. Закључак Број:361-7239/2021
од 5. августа 2021. године

Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 19. став 1. тачка
1), члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16-

Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије, корисника
Јавног предузећа за склоништа,
а коју чини склониште у Новом
Саду у ул. Сунчани кеј бр. 31 да
на коришћење без накнаде
Основном суду у Новом Саду.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарство
финансија прибави опрема –
Клима уређаји.

/

/

Да

/

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 Број: 361-8556/2018 од
20. септембра 2018. године.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се за
корисника објекта у својини
Републике Србије који је
означен бр. 11, који се налази у
Београду у Булевару Патријарха
Павла бр. 9. одреди Управа за

/

/

Да

/
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286. Закључак Број:46-7655/2021
од 26. августа 2021. године

287. Закључак Број:46-7847/2021
од 26. августа 2021. године

288. Закључак Број:46-7438/2021
од 26. августа 2021. године

др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник

заједничке послове
републичких органа.

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства
финансија прибави опрема коју
чине виртуелизациони сервер
ТИП 1.

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства
финансија прибави опремалиценце за додатне модуле за
надоградњу система Е-фактура

/

Влада је одлучила да се
Министарство правде одреди за

/

/

/

/

Да

/

Да

/

Да

/
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РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).

корисника покретних ствари
које чине четири телевизора.

Влада је одлучила да се у
својини Републике Србије, за
потребе Министарства
финансија прибави опреме.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе за трезор
прибави опрема веће вредности.

/

/

Да

/
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291. Закључак Број:46-7657/2021-1
од 26. августа 2021. године

292. Закључак Број:351-7467/2021
од 26. августа 2021. године

293. Закључак Број:464-7644/2021
од 26. августа 2021. године

Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,

Влада је сагласна са
прибављањем покретних
ставари у својину Републике
Србије, за потрбе Министарства
пољопривреде,шумарства и
водопривреде.

/

Влада је одлучила да се изведу
радови на санацији и
реконструкцији непокретности
у државној својини коју чини
зграда Факултета ликовних
уметности у Београду, у ул.
Кнез Михаилова бр. 53-55 и
Париска бр. 16

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
непокретности у Пребрези,
општина Блаце.

/

/

/

/

Да

/

Да

/

Да

/
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294. Закључак Број:464-7473/2021
од 26. августа 2021. године

295. Закључак Број:464-7471/2021
од 26. августа 2021. године

296. Закључак Број:464-7799/2021
од 26. августа 2021. године

72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05-

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност у Ваљеву, у ул.
Владике Николаја бб.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
непокретности у Кукујевцима, у
ул. Десанке Максимовић бр. 65

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност у Зрењанину, ул.
Др Емила Гаврила бр. 27.

/

Да

/

/
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297. Закључак Број:464-7593/2021
од 26. августа 2021. године

298. Закључак Број:464-7640/2021
од 26. августа 2021. године

исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 10.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14,
145/14 , 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон,9/20 и
52/21), члан 16. Уредбе
о условима, начину и
поступку под којима
се грађевинско
земљиште у јавној
својини може отуђити
или дати у закуп по
цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине
или без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17,30/18 и 53/21) и
члана 43 став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др
закони).
Члан 86.став 1, члан
99. став 12. и члан 100.
став 1. тачка 4) и става

Даје се предходна сагласност
општини Кучево,за отуђење
грађевинског земљишта и то
катастарцке парцеле број 5619/2
КО Кучево 1.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се ,
непосредном погодбом, без
накнаде, отуђи из јавне својине

/

/

Да

/

1562

299. Закључак Број:464-7478/2021
од 26. августа 2021. године

6. Закона о планирању
и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14 ,
83/18, 31/19 и 37/19др.закон и 9/20), чл. 8.
и 21. Уредбе о
условима, начину и
поступку под којима
се грађевинско
земљиште у јавној
својини може отуђити
или дати у закуп по
цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине
или без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18-др
закони).

Републике Србије,
непокретност коју чини
грађевинско земљиште и то
кат.парц. бр. 931/1 КО
Лазаревац.

Члан 100. став 1. тачка
бб) Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, по праву прече
куповине, путем непосредне
погодбе, непокретности које
чини грађевинско земљиште

/

/

Да

/
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300. Закључак Број:464-7468/2021
од 26. августа 2021. године

УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18,31/19, 37/19-др.
Закон, 9/20 и 52/21) ,
члан 9. став 3. Уредбе
о условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члан 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 100. став 1. тачка
3), а у вези са чланом
70. став 19. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18,31/19, 37/19-др.
Закон, 9/20 и 52/21) ,
члан 9. став 3. Уредбе
о условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став 3.

кат.парц. број 2221/1 КО
Буковик.

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, путем непосредне
погодбе,непокретност коју чини
кат.парц. број 3049 КО Борча.

/

/

Да

/
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301. Закључак Број:464-7642/2021
од 26. августа 2021. године

302. Закључак Број:464-7372/2021
од 26. августа 2021. године

Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 100. став 1.
тачка 3), а у вези са
чланом 70. став 19.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14
145/14, 83/18,31/19,
37/19-др. Закон, 9/20 и
52/21) , члана 9. став 3.
Уредбе о условима,
начину и поступку
располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члан 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 100. став 1. тачка
2) Закона о планирању
и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, по праву прече
куповине, путем непосредне
погодбе, непокретности које
чини грађевинско земљиште
кат.парц. број 22 КО
Куршумлија.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, путем непосредне
погодбе,непокретност коју чини
кат.парц. број 1539/3 КО
Обреновац.

/

/

Да

/
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од 2. септембра 2021. године

304. Закључак Број:46-8014/2021
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24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18,31/19, 37/19-др.
Закон, 9/20 и 52/21) ,
члан 9. став 3. Уредбе
о условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије за
потребе Министарства
финансија прибави опрема
софтверске лиценце.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије за
потребе Министарства
финансија прибави опрема лиценце

/

/

Да

/

1566

305. Закључак Број:464-7843/2021
од 2. септембра 2021. године

306. Закључак Број:464-8108/2021
од 2. септембра 2021. године

113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 100. став 1. тачка
бб) Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18,31/19, 37/19-др.
Закон, 9/20 и 52/21) ,
члан 9. став 3. Уредбе
о условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 26. Закона о
тајности података
(„Службени
гласникРС“, број
104/09) и члана 43 став
3. Закона о Влади

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, путем непосредне
погодбе,непокретност коју чини
кат.парц. број 1458/30 КО
Јабланица.

/

/

Да

/

Опозива се ознака степена и
врсте тајности на Закључку
Владе СП 05 Број: 00-386/20212 од 31. августа 2021. године.

/

/

Да

/

1567

307. Закључак Број:464-8217/2021
од 9. септембра 2021. године

308. Закључак Број:464-8107/2021
од 9. септембра 2021. године

(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 100. став 1. тачка
3), а у вези са чланом
70. став 19. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18,31/19, 37/19-др.
Закон, 9/20 и 52/21) ,
члан 9. став 3. Уредбе
о условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1. и члан
29. став 4. Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, путем непосредне
погодбе, кат.парц. број 435/1
КО Нови Пазар.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, путем непосредне
погодбе, непокретност коју
чини грађевинско земљиште и
то: кат,парц. Број 2166 КО
Банатска Топола.

/

/

Да

/
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309. Закључак Број:464-8214/2021
од 9. септембра 2021. године

310. Закључак Број:46-8066/2021
од 9. септембра 2021. године

153/20). члаа 9. став 3.
Уредбе о условима,
начину и поступку
располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
покретне ствари.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе за заједничке
послове републичких органа,
прибави опрема веће вредности,
телефонска централа у ул
Немањина 11 и Кнеза Милоша
20.

/

/

Да

/
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311. Закључак Број:464-8211/2021
од 9. септембра 2021. године

312. Закључак Број:46-8065/2021
од 9. септембра 2021. године

313. Закључак Број:46-8197/2021
од 9. септембра 2021. године

РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност у Суботици, ул.
Цара Душана бр.5.

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја прибави софтверско
решење за потребе Регистра
уџбеника.

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе за извршење
кривичних санкција- Казнено
поправни завод у Сремској
Митровици, прибави
праволинијска кантерица.

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/
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314. Закључак Број:46-8063/2021
од 9. септембра 2021. године

315. Закључак Број:46-8064/2021
од 9. септембра 2021. године

316. Закључак Број:46-8265/2021
од 9. септембра 2021. године

став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,

Влада је сагласна са
прибављањем два моторна
возила у својину Републике
Србије, за потребе
Министарства заштите животне
средине.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе за заједничке
послове републичких органа
прибави опрема – модуларних
чилера за објекат у ул. Краља
Милана бр. 36.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе за трезор,
прибаве софтверски алати.

/

/

Да

/

1571

317. Закључак Број:464-8215/2021
од 9. септембра 2021. године

318. Закључак Број:464-8110/2021
од 9. септембра 2021. године

113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16
,113/17 и 95/18), члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС ,44/14 И
30/80-др. закон), а у
вези са чл. 19,20. и 21.
Уредбе о условима
прибављања и отуђења
непокретности
непосредном погодбом
и давање у закуп
ствари у јавној
својини, односно
прибављања и
уступања
искоришћавања других
имовинских права, као
и поступцима јавног
надметања и
прикупљања писмених
понуда („Службени
гласник РС“, број
16/18).
Члан 99. став 12. и
члан 100. став 1. тачка

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност коју чини стан у
Београду, у ул. Мајке Јевросиме
бр. 38.

/

Влада је одлучила, да се
непосредном погодбом, без

/

/

/

Да

/

Да

/
1572

319. Закључак Број:464-8316/2021
од 16. септембра 2021. године

4) Закона о планирању
и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14 ,
83/18, 31/19 и 37/19др.закон и 9/20), члан
20. став 2. Уредбе о
условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може
отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник

накнаде, отуђе из јавне својине
Републике Србије,
непокретности које чине
грађевинско земљиште у КО
Копаоник, преносом права јавне
својине са Републике Србије на
општину Рашка.

Влада је сагласна да се
непокретности у својини
општине Кула, у ул. Лењинова
бб, пренесу у својину
Републике Србије, за потребе
Министарства унутрашњих
послова, без накнаде.

/

/

Да

/

1573

320. Закључак Број:46-8470/2021
од 16. септембра 2021. године

321. Закључак Број:464-8454/2021-2
од 16. септембра 2021. године

РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
На основу члана 27.
став. 2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 12. и
члан 100. став 1. тачка
4) и став 6. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14 ,
83/18, 31/19 и 37/19др.закон и 9/20), члан
20. став 2. Уредбе о
условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може
отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије,
прибави јарбол за потребе
подизања и ношења државне
заставе Републике Србије на
граничном прелазу Градина

/

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србијее грађевинско земљиште
и то кат.парц број 540/73 КО
Нови Сад преносом права јавне
својине са Републике Србије у
јавну својину града Новог Сада
ради изградње спортског
центра.

/

/

/

Да

/

Да

/

1574

322. Закључак Број:464-8463/2021
од 16. септембра 2021. године

поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 99. став 12. и
члан 100. став 1. тачка
4) и став 6. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14 ,
83/18, 31/19 и 37/19др.закон и 9/20), члан
20. став 2. Уредбе о
условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може
отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,

Влада је одлучила да се
прибави у јавну својину
Републике Србије, непосредном
погодбом, без накнаде, градско
грађевинско земљиште које
чине кат. парц. бр. 3824 КО
Петроварадин, преносом јавне
својине са града Новог Сада у
јавну својину Републике
Србије, у циљу изградње
паркинга у оквиру болнице.

/

/

Да

/
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323. Закључак Број:46-8671/2021
од 21. септембра 2021. године

324. Закључак Број:46-8679/2021
од 21. септембра 2021. године

325. Закључак Број:46-8585/2021
од 21. септембра 2021. године

71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Републичког
хидрометеоролошког Завода
прибаве шест теретних возила.

/

Влада је сагласна са
прибављањем у својину
Републике Србије, за потребе
Канцеларије за информационе
технологије и електронску
управу, покретне ствари.

/

Влада је сагласна са
прибављањем у својину
Републике Србије 36. моторних
возила.

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/
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326. Закључак Број:46-8587/2021
од 21. септембра 2021. године

327. Закључак Број:46-8672/2021
од 21. септембра 2021. године

328. Закључак Број:464-8674/2021
од 21. септембра 2021. године

(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и

Влада је одлучила да се
покретне ствари, које чине осам
телевизора, дају на коришћење,
без накнаде Клиничко
болничком центру „Звездара“.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
одреди за корисника два
путничка возила

/

/

Да

/

У Закључку владе 05 Број; 464472/2017-2 од 24. јануара 2017.
године и 05 Број: 464-5006/2018
од 31. маја 2018. године , у
тачки 1. речи: „на одређено
време на период од три године
са могућношћу продужења рока

/

/

Да

/

1577

329. Закључак Број:46-8720/2021
од 21. септембра 2021. године

330. Закључак Број:46-8714/2021
од 21. септембра 2021. године

331. Закључак Број:46-8589/2021
од 21. септембра 2021. године

153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16-

коришћења“ замењују се
речима: „на одређено време на
период од пет година, од 24.
јануара 2017. године до 24.
јануара 2022 године.“

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе за заједничке
послове републичких органа,
прибави опрема за
холтикултуру Економија
Смедерево.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе за заједничке
послове републичких органа,
прибави опрема за Економију
Смедерево.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се без
накнаде пренесе право својине
Републике Србије, у својину
јединица локалне самоуправе
покретне ствари.

/

/

Да

/

1578

332. Закључак Број:46-8586/2021
од 21. септембра 2021. године

333. Закључак Број:351-8578/2021
од 21. септембра 2021. године

334. Закључак Број:464-8488/2021
од 21. септембра 2021. године

др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 100. став 1. тачка
3), а у вези са чланом
70. став 19 Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
једно возило које користи
Поверник за заштиту
равноправности.

/

/

Да

/

Влада је сагласна да
„Електродистрибуција Србије“
у име и за рачун Републике
Србије, врши инвеститорска
права на изградњи МБ
трафостанице „Брана“ на кат.
парц. бр, 7010/20 и 7028, обе у
КО Чајетина.
Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, путем непосредне
погодбе, кат.парц. број 2557 КО
Луково у корист Степановић
Драгоја

/

/

Да

/

/

/

Да

/

1579

335. Закључак Број:360-8942/2021
од 30. септембра 2021. године

336. Закључак Број:361-8843/2021
од 30. септембра 2021. године

83/18,31/19 и 37/19 –
др. Закон,9/20 и 52/21)
, члан 9. став 3. Уредбе
о условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члан 17. став 1.
и члана 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.

У Закључку Владе 05 Број: 3606885/2021 од 23. јула 2021.
године у тачки 1. подтачка 20)
мења се и гласи:
„20) трособан стан број
посебног дела 30, корисне
површине 69 м2 , евиденциони
број 33, у ул Свете Поповића к.
бр. 4 у Убу“.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се из јавне
својине Републике Србије,
отуђе непокретности у
Куршумлији, у ул. 7. јула 2Б.

/

/

Да

/

1580

337. Закључак Број:464-8844/2021
од 30. септембра 2021. године

338. Закључак Број:46-8827/2021
од 30. септембра 2021. године

339. Закључак Број:464-8824/2021
од 30. септембра 2021. године

став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 12. и
члана 100. став 1.
тачка 4) и став 6.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност која се налази у
Суботици, Трг Јакаба и Комора
бр. 18.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
Основни суд у Новом Саду
одреди за корисника путничког
моторног возила.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се отуђе
из јавне својине Републике
Србије, непокретност које чини
грађевинско земљиште,
преносом права јавне својине са

/

Да

/

/

1581

340. Закључак Број:464-8823/2021
од 30. септембра 2021. године

81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14,
145/14 , 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20),
члан 20. став 2. Уредбе
о условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може
отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 99. став 12. и
члана 100. став 1.
тачка 4) и став 6.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14,
145/14 , 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20),
члан 20. став 2. Уредбе
о условима, начину и

Републике Србије на град Нови
Сад,без накнде.

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије непокретност коју чини
грађевинско
земљиште, преносом права
јавне својине са Републике
Србије на град Нови Сад

/

/

Да

/

1582

341. Закључак Број:464-7631/2021
од 1. октобра 2021. године

342. Закључак Број:360-8992/2021
од 7. октобра 2021. године

поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може
отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и

Влада је одлучила да се
Министарству културе и
информисања, а за потребе
Народног музеја у Београду
дају на коришћење на одређено
време, на период од једне
године, без накнаде,
непокретности у својини
Републике Србије, кое чине
војни комплекс „Рузвелтова 39“
у Београду.

/

У Закључку Владе 05 Број: 36010686/2020 од 24. децембра
2020. године, у тачки1.
подтачка 4): „ по укупној
вредности од 5.732.880,00
динара, која је нижа од укупно
процењене тржишне вредности

/

/

/

Да

/

Да

/
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343. Закључак Број:361-9225/2021
од 14. октобра 2021. године

344. Закључак Број:464-9346/2021
од 14. октобра 2021. године

153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 56. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20), члан 43. став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони) и
члан 10. став 1. тачка
1) Уредбе о условима
прибављања и отуђења
непокретности
непосредном погодбом
и давања у закуп
ствари у јавној својини
, односно прибављања
и уступања
искоришћавања других
имовинских права, као
и поступцима јавног
надметања и
прикупљања писмених
понуда („Службени
гласникРС“, број
16/18).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник

у износу до 5.856.810,00
динара“ замењује се речима:“
по укупној вредности од
3.821.920,00 динара, која је
нижа од укупно процењене
тржишне вредности у износу до
4.082.740,00 динара“
Влада је одлучила да се
непокретности у својини
Републике Србије, корисника
Министарства одбране, коју
чини пословни простор у
Београду, у ул. Љутице Богдана
бр. 2 да у закуп непосредном
погодбом на одређено време на
период од пет година, уз
могућност продужења,
Удружењу „Хуманитарна
организација Срби за Србе из
Београд.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе

/

/

Да

/

1584

345. Закључак Број:464-9292/2021
од 14. октобра 2021. године

346. Закључак Број:464-9254/2021
од 14. октобра 2021. године

РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 100. став 1. тачка
3), а у вези са чланом
70. став 18. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18,31/19, 37/19-др.
Закон, 9/20 и 52/21) ,
члан 9. став 3. Уредбе
о условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 99. став 19. и
члан 100. став 1. тачка

непокретности у Доњем
Душнику, општина Гаџин Хан.

У Закључку Владе 05 Број: 464643/2020 од 30. јануара 2020.
године, у тачки 1. став.1. мења
се и гласи:
„Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, путем непосредне
погодбе, непокретностграђевинско земљиште“.

/

Влада је одлучила да се
прибави у јавну својину

/

/

/

Да

/

Да

/
1585

347. Закључак Број:351-9536/2021
од 21. октобра 2021. године

1) Закона о планирању
и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19-др
закон, 9/20 и 52/21),
члана 20. став 2.
Уредбе о условима,
начину и поступку под
којима се грађевинско
земљиште у јавној
својини може отуђити
или дати у закуп по
цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17, 30/18 и 53/21) и
члана 17. став 1 и
члана 43 став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.

Републике Србије, без накнаде,
непокретност и то кат.парц.
број 1508/77 КО Савски венац.

Влада је одлучила да се
непокретности које се налазе у
Апатину, у ул Кружни насип,
отуђе из јавне својине
Републике Србије.

/

/

Да

/

1586

348. Закључак Број:46-9450/2021
од 21. октобра 2021. године

349. Закључак Број:46-9448/2021
од 21. октобра 2021. године

350. Закључак Број:361-9527/2021
од 21. октобра 2021. године

став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,

Влада је одлучила да се
Основни суд у Ивањици одреди
за корисника путничког
моторног возила.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се,,
Српском савезу за рекреативни
спорт особа са инвалидитетом“,
дају на коришћење два
телевизора.

/

/

Да

/

У Закључку Владе 05 Број: 361273/2020 од 17. јануара 2020.
године и 05 Број: 36167711/2020 од 27. августа 2020,
године, тачка 2. ставља се ван
снаге.

/

/

Да

/

1587

351. Закључак Број:46-9654/2021
од 21. октобра 2021. године

352. Закључак Број:46-9451/2021
од 21. октобра 2021. године

353. Закључак Број:464-9724/2021
од 21. октобра 2021. године

113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 12.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Кабинета министра без
портфеља задуженог за
инвестиције и технолошки
развој, прибаве покретне
ствари.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја прибаве покретне
ствари.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, непосредном погодбом,
без накнаде, непокретност коју

/

Да

/

/

1588

354. Закључак Број:351-9534/2021
од 21. октобра 2021. године

355. Закључак Број:351-9531/2021
од 21. октобра 2021. године

81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14,
145/14 ,83/18, 31/19и
37/19-др.закон, 9/20 и
52/21), члан 8. и 21.
став 2. Уредбе о
условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може
отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 43 став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 43 став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,

чини кат.парц. број 16156/7 КО
Ниш Бубањ, ради привођења
земљишта планираној намени.

Влада је сагласна да Заводу за
заштиту споменика културе
града Београда, у име и за рачун
Републике Србије, врши
инвеститорска права, ради
извођења радова на санацији и
реконструкцији на културном
добру Гробље ослободилаца
Београда.
Влада је сагласна да средња
пољопривредна школа са домом
ученика Шабац, у име и за
рачун Републике Србије врши

/

/

Да

/

/

/

Да

/

1589

356. Закључак Број:46-9675/2021
од 27. октобра 2021. године

357. Закључак Број:361-9691/2021
од 27. октобра 2021. године

358. Закључак Број:46-9662/2021
од 27. октобра 2021. године

65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник

инвеститорска права на
изградњи спортске сале.
Влада је одлучила да се
Прекршајни суд у Сремској
Митровици одреди за
корисника путничког моторног
возила.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се део
непокретности у својини
Републике Србије, корисника
Министарства правде које чине
пословне просторије у
Крагујевцу, у улици Слободе
бб, дају у закуп као јединствена
целина, на одређено време, на
период од пет година.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Канцеларије за
информационе технологије и
електронску управу прибави
опрема и софтвери.

/

/

Да

/

1590

359. Закључак Број:46-9664/2021
од 27. октобра 2021. године

360. Закључак Број:46-9665/2021
од 27. октобра 2021. године

361. Закључак Број:464-9666/2021
од 27. октобра 2021. године

РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 100. став 1. тачка
2), а у вези са чланом
68. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
покретне ствари – возила, која
користи Основни суд у Шапцу.

/

Влада је одлучила да се за
потребе Министарства
финансија – Управе царина.
Путем донације од стране
Министарства спољних послова
Сједињених Америчких Држава
- Америчке амбасаде у Београду
прибави видео-ендископ.

/

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, путем непосредне
погодбе, непокретност коју
чини катастарска парцела број
5507/23 КО Батајница, у корист
„TROPIC RIBARSTVO“.

/

/

/

/

Да

/

Да

/

Да

/

1591

362. Закључак Број:351-9936/2021
од 3. новембра 2021. године

363. Закључак Број:360-9939/2021
од 3. новембра 2021. године

УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18,31/19 и 37/19 –
др. Закон,9/20 и 52/21)
, члана 9. став 3.
Уредбе о условима,
начину и поступку
располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,

Влада је сагласна да се изведу
радови на инвестиционом
одржавању, објеката у оквиру
комплекса граничног прелаза
Градина, на државној граници
између Републике Србије и
Републике Бугарске.

/

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност коју чини стан
број 16, у ул. Димитрија
Туцовића бр. 2 у Мајданпеку.

/

/

Да

Да

/

/
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364. Закључак Број:361-10069/2021
од 3. новембра 2021. године

365. Закључак Број:361-10072/2021
од 3. новембра 2021. године

366. Закључак Број:46-9941/2021
од 3. новембра 2021. године

113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,

Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије, објекат у
Београду, у ул. Обилићев венац
2, да на коришћење
Националном савету ромске
националне мањине.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије коју чини
пословни простор, у ул.
Обилићев венац бр. 2, да у
закуп, на одређено време, на
период од пет година.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
Основни суд у Пожеги одреди
за корисника путничког
моторног возила.

/

/

Да

/
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367. Закључак Број:464-9937/2021
од 3. новембра 2021. године

368. Закључак Број:464-9942/2021
од 3. новембра 2021. године

88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
сувласнички удео на
непокретности у Суботици, ул.
Средња бр. 15.

/

/

Да

/

У Закључку Владе 05 Број: 4646243/2021 од 9. јула 2021
године, тачка 1. мења се и
гласи:
„1. Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
непокретности у Обреновцу, на
потесу Дућковац“

/

/

Да

/
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369. Закључак Број:464-10015/2021
од 3. новембра 2021. године

370. Закључак Број:361-9965/2021
од 3. новембра 2021. године

371. Закључак Број:46-9947/2021
од 3. новембра 2021. године

Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
На основу члана 27.
став. 2. Закона о јавној
својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,

Ставља се ван снаге закључак
Владе 05 Број: 464-7817/2016 од
5. септембра 2016. године.

/

/

Да

/

Ставља се ван снаге закључак
Владе 05 Број: 361-5290/2021 од
11. јуна 2021. године.
Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије, носиоца
права коришћења Јавног
предузећа „Пошта Србије“, а
коју чини пословни простор у
Крагујевцу, у ул. Краља Петра
Првог бр. 28, да на коришћење,
Државној ревизорској
институцији, на одређено
време, на период од једне
године.
Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја, прибави 4.480 лиценци.

/

/

Да

/

Да

/

/

/
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372. Закључак Број:351-9938/2021
од 3. новембра 2021. године

373. Закључак Број:464-10160/2021
од 3. новембра 2021. године

374. Закључак Број:464-9940/2021
од 3. новембра 2021. године

72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони
Члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони

Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16
,113/17 и 95/18), члан
43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС ,44/14 И
30/80-др. закон), а у
вези са чл. 19,20. и 21.
Уредбе о условима
прибављања и отуђења
непокретности
непосредном погодбом
и давање у закуп
ствари у јавној
својини, односно
прибављања и

Влада је сагласна да
Електродистрибуција Србије, у
име и за рачун Републике
Србије, врши инвеститорска
права на изградњи прикључка
на ДСЕЕ.

/

/

Да

/

Утврђује се престанак права
коришћења Градске општине
Сурчин, као уписаног
корисника на кат.парц.
4172/1,4712/2,4713/2,4756,4757/
2,4761/2,4761/3,4763,4753 и
4764 КО Сурчин, а све у циљу
реализације Пројекта изградње
Националног фудбалског
стадиона.
Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
непокретности, у Суботици, у
ул. Лошињска.

/

/

Да

/

/

/

Да

/

1596

375. Закључак Број:46-10356/2021
од 10. новембра 2021. године

376. Закључак Број:464-10210/2021
од 10. новембра 2021. године

377. Закључак Број:464-10213/2021
од 10. новембра 2021. године

уступања
искоришћавања других
имовинских права, као
и поступцима јавног
надметања и
прикупљања писмених
понуда („Службени
гласник РС“, број
16/18).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства
финансија, прибави опрема за
софтверско решење за
детекцију и извештавање о
ризичним трансакцијама.

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
део непокретности које се
налазе у Трнави.

/

Задужује се Републичка
дирекција за имовину
Републике Србије да спроведе
поступак јавне набавке за

/

/

/

/

Да

/

Да

/

Да

/

1597

378. Закључак Број:464-10366/2021
од 10. новембара 2021. године

379. Закључак Број:464-10215/2021
од 10. новембра 2021. године

88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1, а у
вези са чл. 11,19 и 41
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).

израду урбанистичких
пројеката за изградњу објекта
на граничном прелазу Хоргош и
Батровци.

Влада је одлучила да се
општини Босилеград пренесе
право својине, без накнаде, на
непокретностима и покретним
стварима у својини Републике
Србије.

/

Влада је сагласна да се пренесе
право коришћења, односно
својство корисника
„Електромрежа Србије“ на
непокретностима.

/

/

/

Да

/

Да

/

1598

380. Закључак Број:464-10216/2021
од 10. новембра 2021. године

381. Закључак Број: 464-10204/2021
од 10. новембра 2021. године

382. Закључак Број: 464-10200/2021
од 10. новембра 2021. године

Члан 27. став. 1 и члан
31а ст. 1. и 2 Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1 и
члана 31а ст. 1. и 2
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1 и члан
31а ст. 1. и 2 Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 Број: 464-2358/2021 од
8. априла 2021. године.
Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност у Бајмоку, у ул
Трумбићева бр. 23 у корист
најповољнијег понуђача.

/

/

Да

/

Ставља се ван снаге Закључака
Владе 05 Број: 464-6736/2021 од
23. јула 2021. године.
Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност која се налази у
Новом Саду, ул. Железничка
бр. 9.

/

/

Да

/

Ставља се ван снаге Закључака
Владе 05 Број: 464-8215/2021 од
9. септембра 2021. године.
Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
непокретност коју чини стан у
Београду, у ул. Мајке јевросиме
бр. 38.

/

Да

/

/
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383. Закључак Број: 464-10203/2021
од 10. новембра 2021. године

384. Закључак Број: 464-10199/2021
од 10. новембра 2021. године

385. Закључак Број: 360-10214/2021
од 10. новембра 2021. године

РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1 и члан
31а ст. 1. и 2 Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1 и члан
31а ст. 1. и 2 Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1 и члан
31а ст. 1. и 2 Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16-

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 Број: 464-1191/2021 од
11. септембра 2021. године.
Влада је одлучила да се из јавне
својине Републике Србије отуђи
непокретност која се налази у
Бечеју, насељу Радичевић, у ул.
ЈНА број 70.

/

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 Број: 464-7470/2021 од
26. августа 2021. године.
Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије у Суботици,
ул, Суботичка бр. 5, отуђи у
корист најповољнијег понуђача.

/

У Закључаку Владе 05 Број:
360-982/2020 од 6. фебруара
2020. године, у тачки 1. алинеја
прва брише се.
Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи

/

/

/

/

Да

/

Да

/

Да

/

1600

386. Закључак Број: 464-10207/2021
од 10. новембар 2021. године

387. Закључак Број: 464-10202/2021
од 10. новембра 2021. године

др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1 и
члана 31а ст. 1. и 2
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1 и члан
31а ст. 1. и 2 Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).

непокретност коју чини стан у
Београду, у Булевару деспота
Стефана бр. 122.

Ставља се ван снаге Закључака
Владе 05 Број: 464-8211/2021 од
9. септембра 2021. године.
Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије у Суботици,
ул. Цара Душана бр. 5, отуђи у
корист најповољнијег понуђача.

/

/

Да

/

Ставља се ван снаге Закључака
Владе 05 Број: 464-1192/2021 од
11. фебруара 2021. године.
Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије у Пландишту
отуђи у корист најповољнијег
понуђача.

/

/

Да

/

1601

388. Закључак Број: 464-10198/2021
од 10. новембра 2021. године

389. Закључак Број: 464-10205/2021
од 10. новембра 2021. године

390. Закључак Број: 464-10212/2021
од 10. новембра 2021. године

Члан 27. став. 1 и члан
31а ст. 1. и 2 Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1 и члан
31а ст. 1. и 2 Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05-

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 Број: 464-7644/2021 од
26. августа 2021. године.
Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије у Пребрези
општина Пландиште отуђи у
корист најповољнијег понуђача.

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
непокретности у Доњој Речици
(општина Прокупље)

/

Ставља се ван снаге Закључака
Владе 05 Број: 464-6163/2020-1
од 1. јула 2021. године.
Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије у
Дучиловићима, општина
Лучани отуђи у корист
најповољнијег понуђача.

/

/

/

/

Да

/

Да

/

Да

/

1602

391. Закључак Број: 464-10217/2021
од 10. новембра 2021. године

392. Закључак Број:464-10206/2021
од 10. новембра 2021. године

393. Закључак Број:46-10201/2021
од 10. новембра 2021. године

исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1 и члан
31а ст. 1. и 2 Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1 и члан
31а ст. 1. и 2 Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 Број: 464-11414/20201 од 18. фебруара 2021. године.
Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије у Крагујевцу
отуђи у корист најповољнијег
понуђача.

/

/

Да

/

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 Број: 464-5864/2021 од
24. јун 2021. године.
Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
непокретност у Прахову.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
превозно средство у својини
Републике Србије, које користи
Борски Управни округ отуђи из
својине Републике Србије.

7

/

Да

/

1603

394. Закључак Број:46-10208/2021
од 10. новембра 2021. године

395. Закључак Број:46-10315/2021
од 10. новембра 2021. године

396. Закључак Број:46-10345/2021
од 10. новембра 2021. године

и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16-

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе граничног прелаза
Стразимировци, прибаве
покретне ствари.

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе за изврршење
кривичних санкција прибави
опрема веће вредности.

/

Влада је сагласна са
прибављањем у својину
Републике Србије, за потребе
Амбасаде Републике Србије у
Дамску, возила.

/

/

/

/

Да

/

Да

/

Да

/

1604

397. Закључак Број:46-10393/2021
од 10. новембра 2021. године

398. Закључак Број:46-10354/2021
од 10. новембра 2021. године

399. Закључак Број:464-10469/2021
од 18. новембра 2021. године

др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1 и
члана 31а ст. 1. и 2
Закона о јавној својини

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе за игре на срећу
прибави опрема.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства
финансија прибави опрема.

/

/

Да

/

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 Број: 464-7671/2021 од
26. августа 2021. године.

/

Да

1605

400. Закључак Број:464-10466/2021
од 18. новембра 2021. године

401. Закључак Број:46-10471/2021
од 18. новембра 2021. године

(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1 и
члана 31а ст. 1. и 2
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,

Влада је сагласна да се из јавне
својине Републике Србије отуђи
непокретности у Крагујевцу, у
ул. Десанке Максимовић бр. 65.

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 Број: 464-1189/2021 од
11. фебруара 2021. године.
Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђе
непокретности које се налазе у
Пироту, насеље Нишор.

/

Влада је сагласна са
прибављањем у својину
Републике Србије покретних
ствари – опреме путем
донације, за потреба
Канцеларије за информационе
технологије и електронску
управу.

/

/

/

Да

/

Да

/

1606

402. Закључак Број:46-10525/2021
од 18. новембра 2021. године

403. Закључак Број:46-10526/2021
од 18. новембра 2021. године

404. Закључак Број:46-10532/2021
од 18. новембра 2021. године

72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05-

У Закључку Владе 05 Број: 464423/2021 од 20. маја 2021.
године, тачка 1. мења се и
гласи:
Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе за заједничке
послове републичких органа,
прибави опрема за штампарије.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства здравља
прибави опрема.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
Министарство унутрашњих
послова – Управа
криминалистичке полиције
одреди за корисника теретног
моторног возила.

/

/

Да

/

1607

405. Закључак Број:46-10559/2021
од 18. новембра 2021. године

406. Закључак Број:464-10472/2021
од 18. новембра 2021. године

407. Закључак Број:464-10533/2021
од 18. новембра 2021. године

исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 4.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 100. став 1. тачка
бб) Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,

Влада је одлучила да се
Основни суд у Сурдулици
одреди за корисника путничког
моторног возила.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се заснује
хипотека другог реда на
непокретностима у својини
Републике Србије, носиоца
права коришћења Специјалне
болнице за лечење и
рехабилитацију „Меркур“,
Врњачка Бања.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, по праву прече
куповине, путем непосредне
погодбе, непокретност –
грађевинско земљиште , кат.
парц. број 9981 КО Ниш
„Црвени крст“, у корист
„MONICOM“.

/

Да

/

/

1608

408. Закључак Број:46-10747/2021
од 25. новембра 2021. године

409. Закључак Број:464-10935/2021
од 25. новембра 2021. године

83/18,31/19 и 37/19 –
др. Закон,9/20 и 52/21)
, члан 9. став 3. Уредбе
о условима, начину и
поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члан 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.и члан
29. став 4. Закона о
јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20),
члан 99. став. 19
Закона о планирању и
изградњи изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,

Влада је сагласна да
Републичка дирекција за робне
резерве и „Нафтна индустрија
Србије“, закључе Уговор о
разграничењу имовине на
локацији Стовариште у
Младеновцу.
Влада је одлучила да се
прибави у јавну својину
Републике Србије, непосредном
погодбом, путем купопродаје,
непокретност – грађевинско
земљиште, које чине кат.парц
број 4606/16 и кат.парц. 4606/18
КО Чачак, у својину д.о.о.
„Словас“ Чачак.

/

/

Да

/

/

/

Да

/

1609

410. Закључак Број:464-10844/2021
од 25. новембра 2021. године

83/18,31/19 и 37/19 –
др. Закон,9/20 и 52/21)
и члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 12. и
члан 100. став 1. тачка
4) и став 6. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14 ,
83/18, 31/19 и 37/19др.закон и 9/20), члана
20. став 2. Уредбе о
условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може
отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члан
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,

Влада је одлучила да се
прибави, у јавну својину
Реопублике Србије,
непосредном погодбом, без
накнаде, грађевинско земљиште
и то кат.парц. број 2048/1 КО
Винча, преносом јавне својине
града Београда на Републику
Србију.

/

/

Да

/

1610

411. Закључак Број:46411001/20211 од 30. новембра
2021. године

412. Закључак Број:360-11081/2021
од 2. децембра 2021. године

413. Закључак Број:464-11077/2021
од 2. децембра 2021. године

72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05-

Влада је одлучила да се из јавне
својине Републике Србије отуђи
непокретност – грађевинско
земљиште кат.парц. бр. 1072/1
КО Обреновац.

/

/

Да

/

У Закључку Владе 05 Број: 360982/2020 од 6. фебруара 2020.
године, у тачки 1, алинеја друга
ставља се ван снаге.
Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије, коју чини
стан у Београду, у ул. Палмира
Тољатија бр. 40, отуђи из јавне
својине Републике Србије.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије, коју чини
стан у Београду, у ул. Милоја
Закића бр. 10, отуђи из јавне
својине Републике Србије.

/

Да

7

/

1611

414. Закључак Број:464-11076/2021
од 2. децембра 2021. године

415. Закључак Број:46-10990/2021
од 2. децембра 2021. године

416. Закључак Број:46-11003/2021
од 2. децембра 2021. године

исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади

Влада је одлучила да се
непокретност коју чини
градско-школска спортска
дворана у Новој Вароши, да на
коришћење општини Нова
Варош.

/

Влада је одлучила да се два
путничка моторна возила у
својини Републике Србије,
корисника Републичке агенције
за мирно решавање радних
спорова, отуђе из својине
Републике Србије.

/

Влада је одлучила да Управа за
заједничке послове
републичких органа, преузме
јединствени систем одржавања
објекта ДАТА центра у
Крагујевцу.

/

/

/

/

Да

/

Да

/

Да

/

1612

417. Закључак Број:46-10990/2021
од 2. децембра 2021. године

418. Закључак Број:46-11003/2021
од 2. децембра 2021. године

419. Закључак Број:46-8067/2021
од 2. децембра 2021. године

(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)

Влада је одлучила да се два
путничка моторна возила у
својини Републике Србије,
корисника Републичке агенције
за мирно решавање спорова,
отуђи из јевне својине
Републике Србије.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да Управа за
заједничке послове
републичких органа, преузме
јединствен систем одржавања
објекта секундарног Државног
центра за управљање и чување
података у Крагујевцу.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Управе царина прибави
опрема.

/

/

Да

/

1613

420. Закључак Број:464-11002/2021
од 2. децембра 2021. године

421. Закључак Број:464-10994/2021
од 2. децембра 2021. године

и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 12. и
члан 100. став 1. тачка
4) и став 6. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14 ,
83/18, 31/19 и 37/19др.закон и 9/20), члан
20. став 2. Уредбе о
условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може
отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,

Влада је одлучила да се пренесе
право својине Републике Србије
у својину општине Велико
Градиште, без накнаде,
непокретност у ул Пере
Металца.

/

Влада је одлучила да се
прибави у јавну својину
Републике Србије, непосредном
погодбом, без накнаде,
грађевинско земљиште кат.
парц. број 10480/3 КО
Крагујевац, преносом права
јавне својине Града Крагујевца,
у јавну својину Републике
Србије.

/

/

/

Да

/

Да

/

1614

422. Закључак Број:464-11084/2021
од 2. децембра 2021. године

односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члан
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 99. став 12. и
члана 100. став 1.
тачка 4) и став 6.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14,
145/14 , 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20),
члан 20. став 2. Уредбе
о условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може
отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, градско грађевинско
земљиште, које чини кат.парц
број 67/1 КО Књажевац,
преносом права јавне својине
Републике Србије на општину
Књажевац.

/

/

Да

/

1615

423. Закључак Број:464-11077/2021
од 2. децембра 2021. године

424. Закључак Број:360-110811/2021
од 2. децембра 2021. године

425. Закључак Број:46-11308/2021
од 9. децембра 2021. године

43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,

Влада је одлучила да се
непокретности у својини
Републике Србије, коју чини
стан у Београду, у ул. Милоја
Закића бр. 10, отуђи у корист
најповољнијег понуђача.

У Закључку Владе 05 Број: 360982/2020 од 6. фебруара 2020.
године, у тачки 1. алинеја друга
ставља се ван снаге.
Влада је одлучила да се
непокретност у својини
ТРепублике србије, коју чини
стан у Београду, у ул. Палмира
Тољатија бр. 40, отуђи у корист
најповољнијег понуђача.

/

Влада је одлучила да се
Министарство правде-Управа за
извршење кривичних санкција
одреди за корисника путничког
моторног возила.

/

/

/

Да

/

Да

/

1616

426. Закључак Број:464-11425/2021
од 9. децембра 2021. године

427. Закључак Број:464-11013/2021
од 9. децембра 2021. године

428. Закључак Број:46-11560/2021
од 9. децембра 2021. године

113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
брод-потисница „Никола“.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се
непокретност у својини
Републике Србије, корисника
Министарства одбране, дају у
закуп, непосредном погодбом
Контроли летења Србије и Црне
Горе.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства
просвете, науке и технолошког

/

/

Да

/

1617

429. Закључак Број:46-11556/2021
од 9. децембра 2021. године

430. Закључак Број:46-11393/2021
од 9. децембра 2021. године

431. Закључак Број:464-11347/2021
од 9. децембра 2021. године

88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члана 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 12. и
члана 100. став 1.

развоја, прибави софтверски
систем за интерактивну
комуникацију.

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја, прибаве лиценце за
штампу.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се 20
путничких моторних возила,
корисника Министарства
пољопривреде, шумарства и
водопривреде, отуђе из својине
Републике Србије.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике

/

/

Да

/
1618

432. Закључак Број:46-11558/2021
од 9. децембра 2021. године

тачка 4) и став 6.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14,
145/14 , 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20),
члан 20. став 2. Уредбе
о условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може
отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17 и 30/18) и члана
43 став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник

Србије, непокретност коју чини
грађевинско земљиште, и то
кат.парц. број 2457/4, кат.парц
број 2457/10, кат.парц. број
2457/12 и кат.парц број 2457/14
КО Копаоник, преносом права
јавне својине Републике Србије
на општину Рашка.

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја, прибаве покретне
ствари.

/

/

Да

/

1619

433. Закључак Број:46-11557/2021
од 9. децембра 2021. године

434. Закључак Број:464113098/2021 од 9. децембра
2021. године

435. Закључак Број:464-11351/2021
од 9. децембра 2021. године

РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. ст. 1. и 2.
Закона о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14,
145/14 , 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон и 9/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 12. и
члан 100. став 1. тачка
4) и став 6. Закона о
планирању и изградњи

Влада је одлучила да се у
својину Републике Србије, за
потребе Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја, прибаве лиценце за
софтверски систем.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се отуђи
неизграђено грађевинско
земљиште у јавној својини
Републике Србије и то кат.парц.
број 2411 КО Усије и кат.парц.
број 256/3 КО Прибој.

/

/

Да

/

Влада је одлучила да се отуђи
из јавне својине Републике
Србије, грађевинско земљиште

/

Да

/

/

1620

436. Закључак Број:351-11710/2021
од 16. децембра 2021. године

437. Закључак Број:361-11709/2021
од 16. децембра 2021. године

(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19-др
закон, 9/20 и 52/21),
члан 20. став 2. Уредбе
о условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може
отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17, 30/18 и 53/21) и
члана 17. став 1 и
члана 43 став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 2.
Закона о јавној својини

и то кат.парц. број 12931/2 КО
Темерин.

Влада је сагласна да Јавно
предузеће „Србијагас“, Нови
Сад, у име и за рачун Републике
Србије, врши инвеститорска
права на изградњи
индивидуалног гасног
прикључка дуж кат.парц. бр.
2644/7 и 2644/17 обе у КО
Ћуприја.
Влада је одлучила да се
Републички геодетски завод

/

/

Да

/

/

/

Да

/
1621

438. Закључак Број:464-11779/2021
од 16. децембра 2021. године

(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 99. став 12. и
члан 100. став 1. тачка
4) и став 6. Закона о
планирању и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19-др
закон, 9/20 и 52/21),
члан 20. став 2. Уредбе
о условима, начину и
поступку под којима се
грађевинско земљиште
у јавној својини може
отуђити или дати у
закуп по цени мањој од
тржишне цене,
односно закупнине или
без накнаде, као и
услове, начин и
поступак размене
непокретности
(„Службени гласник
РС“, бр. 61/15, 88/15,
46/17, 30/18 и 53/21) и
члана 43 став 3. Закона
о Влади („Службени

одреди за корисника објекта у
Пироту, ул. Српских владара
број 124А

Влада је одлучила да се,
непосредном погодбом, без
накнаде прибави у јавну
својину Републике Србије,
непокретност коју чини
грађевинско земљиште и то
кат.парц. број 1872 КО Ваљево

/

/

Да

/

1622

439. Закључак Број:46-7647/2021-1
од 23. децембра 2021. године

440. Закључак Број:464-11994/2021
од 23. децембра 2021. године

441. Закључак Број:464113937/2021 од 23. децембра
2021. године

гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 43 став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 99. став 1 Закона
о планирању и
изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19,
37/19-др закон, 9/20 и
52/21) и члана 43 став
3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и
30/18-др закони).
Члан 100. став 1. тачка
2) Закона о планирању
и изградњи
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 145/14,
83/18, 37/19-др.
Закони и 9/20) , члан 9.
став 3. Уредбе о
условима, начину и

Усваја се Нацрт анекса I
Споразума о решавању
имовинско правних односа на
непокретности у комплексу ТС
110/35/6 КВ Севојно.

/

Влада је одлучила да се отуђи
грађевинско земљиште у јавној
својини Републике Србије, у то:
кат.парц број 2481/6 КО
Косјерић.

/

Влада је одлучила да се отуђи
из својине Републике Србије,
путем непосредне погодбе,
грађевинско земљиште, које
чини катастарска парцела број
13517/22 КО Чукарица.

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

1623

442. Закључак Број:46-12281/2021
од 29. децембра 2021. године

443. Закључак Број:46-12283/2021
од 29. децембра 2021. године

поступку располагања
грађевинским
земљиштем у јавној
својини Републике
Србије („Службени
гласник РС“, бр.
56/16,59/16-исправка и
7/17) и члана 43 став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС , 44/14
и 30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1. и
члана 31а ст.1. и 2
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17 и 95/18 и
153/20) и члана 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).
Члан 27. став. 1.
Закона о јавној својини
(„Службени гласник
РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16др. закони, 108/16 ,
113/17, 95/18 и 153/20)
и члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,

Ставља се ван снаге Закључак
Владе 05 Број: 46-62/2021-1 од
28. априла 2021. године.
Влада је одлучила да се
покретне ствари у својини
Републике Србије отуђе из
својине Републике Србије.

7

/

Да

/

Влада је одлучила да се из
својине Републике Србије отуђи
сувласнички удео
непокретности у Зајечару, у ул.
Николе Пашића 83/Б.

/

/

Да

/

1624

65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС 44/14 и
30/18-др.закони).

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.
1.ПА1.

1.ПА2
1.ПА3
1.ПА4
1.ПК1
1.ПК2
1.ПК3
1.ПК4
1.ПК5

Назив

Резултат
Износ
остварења/
извршења

шифра извора
финансирања
I
Евиденција, управљање и располагање
јавном својином
Евидентирање, упис права својине и других
стварних права на непокретностима и
успостављање јавне својине

II
/

Управљање, располагање и заштита
државне имовине
Административна подршка раду Дирекције

/

Управљање, друмским, граничним и
пограничним прелазима
Изградња граничног прелаза Бајина Башта
Изградња граничног прелаза Котроман
2фаза
Изградња граничног прелаза Кусјак
Изградња граничног прелаза Нештин
Наградна игра "Узми рачун и победи 2021"

III
01

Референтни
документ

По
плану
(Да/Не)

Образложење

IV
/

V
Да

VI
/

3.294.160.888,11

/

/

/
Да

01

37.108.198,08

01

985.899.513,48

01

46.532.371,65
1.755.474.352,68

/
/

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/
/

Да
Да
Да

/
/

01
/
/

01
01

49.616.149,15
75.000.000

/
/
/

01
01
01

9.470.520
11.998.800
323.060.983,07

/

У циљу сузбијања
сиве економије Влада
РС је организовала
наградну игру „Узми
рачун и победи 2021.“
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе

ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ

2. Директор

Бојан Гламочлија

3. Делокруг

На основу члана 35. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 128/2020), Центар за
разминирање обавља стручне послове у области хуманитарног разминирања који се односе на:
усклађивање хуманитарног 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
настрадалим 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.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

/

НАРАТИВ
Земљиште у Србији је загађено касетном муницијом, минама, авионским бомбама – ракетама и другим неексплодираним убојитим средствима (НУС).
Подаци о локацијама и њиховим површинама наведени у извештају односе се на земљиште које је у цивилној употреби.
Ризик од мина и НУС-а и предузете активности.
Касетна муниција: На територији Србије на крају 2020. касетна муниција се налазила на површини од око 2.100.000 м2 и то у општинама Бујановац, Ниш, Рашка, Тутин, Ужице и Сјеница.
У 2021. години реализованo je 8 пројекaта чишћења касетне муниције укупне површине 877.738 м2 и 1 пројекат техничког извиђања површине 515.000 м2. Услед сложене епидемиолошке
ситуације изазване коронавирусом и немогућности извођења радова на терену 2020, од ових 9 реализованих пројеката, 4 пројекта су из Плана рада за 2020. годину. За 6 пројеката су, преко
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ITF Међународне фондације за јачање безбедности људи, обезбеђена средства из донације САД. Средства за два пројекта обезбеђена су преко Међународне организације за цивилну одбрану
(ICDO) из програма помоћи Руске Федерације, док је 1 пројекат финансиран од стране „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш.
На територији Србије на крају 2021. г. касетна муниција се налазила на површини од око 900.000 м2 и то у Бујановцу, Тутину, Ужицу.
Мине: На територији Србије на крају 2020. мине су се налазиле на површини од 856.030 м2 и то у Бујановцу, као и новооткривена површина за коју се сумња да је загађена групама мина у
Бујановцу, која ће у предстојећем периоду бити предмет извиђања и утврђивања величине.
Влада Србије издвојила је средства из буџета за операције разминирања и у 2021. године и, уз расположива донаторска средства у 2021. години (донација САД и Р Кореје преко ITF
Међународне фондације за јачање безбедности људи ), у Бујановцу је реализован пројекaт разминирања површине 294.230 м2. Такође, пројекат за разминирање трасе далековода 10 кV и
110 kV на територији општине Бујановац реализован је у 2021. години. За овај пројекат, преко ITF-а, обезбеђена су средства из донације САД.
На територији Србије на крају 2021. мине су се налазиле на површини од 561.800 м2 и то у Бујановцу, као и новооткривена површина за коју се сумња да је загађена групама мина у Бујановцу,
која ће у предстојећем периоду бити предмет извиђања и утврђивања величине.
НУС: На територији Србије на крају 2020.г. НУС се налазио на површини од око 18.500.000 м2 у Параћину, Краљеву, Врању, Лесковцу.
Пројекат за разминирање НУС са локације „Параћин -9“, површине 532.700 м2, због недостатка донаторских средстава пребачен је у План рада за 2022. годину. За 4 пројекта која
су реализована у Врању, укупне површине 651.900 м 2, средства су обезбеђена преко Међународне организације за цивилну одбрану (ICDO) из програма помоћи Руске Федерације. На
захтев компаније ,,Слобода,, АД Чачак„ у којој је, услед експлозије и пожара јуна 2021. године, дошло до расипања НУС, ургентно су урађени пројекти чишћења неексплодираних
убојитих средстава.
На територији Србије на крају 2021.године, НУС се налазио на површини од око 17.600.000 м2 у Параћину, Краљеву, Врању, Лесковцу и Крагујевцу.
Авионске бомбе – ракете: На територији Србије на крају 2020. године било је око 150 локација за које се сумњало да су загађене авионским бомбама – ракетама из 1999. године.
Експлозивни остаци рата (ЕОР) - заостали ризик: У 2021. години, Центар је на захтев неколико привредних субјеката, ургентно извршио израду пројеката, који нису били по плану;
на захтев Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, урађен је пројекат за локацију некадашње зграде Ложионице у Београду, чиме је отклоњена опасност
коју ЕОР представља за кориснике земљишта и животну средину и стварању могућности за безбедно коришћење земљишта, као и инфраструктурни развој. На захтев Канцеларије
за локални економски развој и пројекте Града Ниша, урађен је пројекат који је допринео безбедном извођењу грађевинских радова на локацији у граду Нишу на коме се граде
станови. На захтев Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и ЈП „Путеви Србије“ урађен је пројекат којим се отклонила опасност коју ЕОР представља за
изградњу аутопута за Сарајево, деоница Сремска Рача – Кузмин. На захтев „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш, урађен је пројекат који ће омогућити реконструкцију „Аеродрома
Поникве“ и изградњу нових инфраструктурних објеката неопходних у условима преласка са војне на цивилну употребу. На свим поменутим пројектима наручилац је био инвеститор
радова, који је самостално спровео поступак јавне набавке за послове разминирања и изабрао извођача радова.
Унутрашњи водотокови: 12 локација на Дунаву и Сави (Мост Богојево – Ердут, Мост Бачка Паланка – Илок, Нови Сад 1 – узводно од моста Слобода, Нови Сад 2- низводно од
железничког моста, Лука Панчево, Далековод Ритопек – Иваново, Мост Смедерево – Ковин, Лука Прахово, Шабац, Обреновац 1 – у близини термоелектране, Обреновац 2 – у
близини фабрике Барич).1 локација са потопљеним немачким ратним бродови на којима су противбродске мине и други НУС (зона луке Прахово на Дунаву). У 2021. години, на
захтев компаније “DP WORLD“ а.д. урађен је пројекат чишћења неексплодираних убојитих средстава, који ће допринети безбедној изградњи и реконструкцији луке Нови Сад и
инфраструктурни развој.
Међународна сарадња: У 2021.години, представници Центра су учествовали на неколико међународних састанака и обука (услед пандемије коронавируса и ограничења у
путовањима неки су одржани у виртуелном формату), на којима су разматрана бројна питања из области разминирања, који су допринели, између осталог, презентовању ситуације
у вези са ЕОР и обезбеђењу донација за разминирање: 13.05. 2021.г., Центар за разминирање, у својим проширеним пословним капацитетима, односно наставним просторијама са
полигоном и тереном за обуку деминера, у Гроцкој, угостио је представнике Амбасаде САД и Европске команде специјалних снага САД (EUCOM) са седиштем у Штутгарту, СР
Немачка; 25-28.05.2021. г., у Москви, 4. међународна конференција о противминском деловању, у организацији руског Министарства одбране; 16- 18.06. 2021. г., у Новом
Винодолском, 17. међународни симпозијум “Противминско деловање 2021.”, у организацији МУП-а Хрватске и Хрватског центра за разминирање; 22-24.06.2021.г., у Женеви,
полугодишњи састанак држава чланица Отавске конвенције, учешће у виртуелном формату; 16 -27.08.2021. г. у Штансу, у Швајцарској, 70. глобална обука за нетехничко извиђање
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у оквиру Партнерства за мир, у организацији Женевског међународног центра за хуманитарно разминирање (GICHD); 7-9.9. 2021. г., у Сарајеву, у организацији „Intelligence-Sec“и
Федералне управе цивилне заштите БиХ, Семинар о разминирању и уклањању експлозивних средстава; 6-10. 9.2021. г., у Сарајеву, Регионална обука за техничко извиђање, у
организацији GICHD и уз партнерство Норвешке народне помоћи; 16. 09. 2021. г., у просторијама компаније “Слобода” АД, Чачак, у сарадњи са Центром, одржана је презентација
Саветодавног тима за управљање муницијом (АМАТ) GICHD, који је том приликом представио свој рад и могућности везано за акцидент који се догодио у јуну 2021. г. у компанији
“Слобода” АД, у Чачку; 25.10-19.11. 2021. г., Обука инструктора за спровођење обука уклањања експлозивних средстава ниво 1 (EOD level 1) и ниво 2 (EOD Level 2), у оквиру
сарадње Центра са Министарством одбране, уз финансијску подршку Делегације ЕУ у Београду; у организацији GICHD, 2-4.11.2021.г., у Женеви, 8. радионица противминске
технологије; 15-19.11.2021.г., у Хагу, годишњи састанак држава чланица Отавске конвенције, учешће у виртуелној форми; Током јула 2021. године, GICHD je посетио локације
загађене минама и експлозивним остацима рата у Србији у оквиру студије о тешком терену у домену противминског деловања, која се фокусира на земље на Балкану. Такође,
Центар је у јулу 2021. посетио и тим GICHD задужен за имплементацију система управљања информацијама у противминском деловању (IMSMA) у циљу процене потреба Центра
и Србије у овом сегменту. GICHD је у периоду 24. 11. – 01. 12. 2021. године, у сарадњи са Центром, организовао Регионалну обуку за управљање квалитетом у области разминирања
и противминске делатности, у Београду; 06.12-17.12.2021. г., онлајн обукa IMSMA Core у организацији GICHD; 15-21.12.2021., на позив Амбасаде Француске у Београду, посета
Француској ради учешћа на састанцима са надлежним организационим јединицама француског МУП-а и Жандармерије.
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

1ПК1

Назив

Резултат

I
Смањење простора
загађеног минама,
касетном
муницијом,
авионским бомбама ракетама и другим
неексплодираним
убојитим средствима
(НУС)
Пројекат
за
разминирање
са
локације «Кончуљ –
Далековод 1 и 2»,
општина Бујановац

II
Обављено извиђање на површини за
коју се сумњало да су се на њој
налазиле мине, касетна муниција и
други НУС, створени услови за израду
пројекaта за простор на коме је
потврђена загађеност, искључена
површина на простору на коме није
потврђена загађеност и разминирана очишћена површина
Створени
услови
за
повећање
безбедности људи, безбедну обраду
пољопривредног
земљишта,
одржавање и експлоатацију шума и
заштиту од пожара, као и испуњење
обавеза из Конвенције о забрани
употребе, складиштења, производње и
промета противпешадијских мина и о
њиховом
уништавању
(Отавска

шифра
извора
финанси
рања

Износ остварења/
извршења

01

III
49.293.500 РСД

05

1.083.118.392 РСД
(10.464.912 УСД)

05
01

/
30.884.000,00 РСД
(262.619,05 ЕУР)

Референтни
документ

По
плану
(Да/Не)

Образложење

IV
/

V
Дa

VI
/

/

Дa

/
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конвенција) разминирањем група
мина са површине од 294.230 м2

05

1ПК2.

Пројекат
за
разминирање
на
локацији "Параћин 9", општина Параћин

Створени
услови
за
повећање
безбедности људи, безбедну обраду
пољопривредног
земљишта,
одржавање и експлоатацију шума и
заштиту од пожара разминирањем чишћењем неексплодираних убојитих
средстава са локације "Параћин -9",
општина Параћин, на површини од
532.700 м2

05

1ПК.3.

Пројекат чишћења
касетне муниције са
локације"Аеродром
Ниш-5.фаза“, град
Ниш

Створени услови за повећање
безбедности људи, безбедно
одржавање и извођење
грађевинских радова, заштиту од
пожара, као и за допринос
безбедности ваздушног саобраћаја и
даљем развоју цивилног аеродрома
у Нишу разминирањем - чишћењем
касетне муниције са локације
"Аеродром Ниш -5.фаза", Ниш,
површина 84.750 м2

05

1ПК.4.

Пројекат за
разминирање -

Створени
услови
за
повећање
безбедности људи, безбедну обраду

05

18.928.080 РСД
(182.880 УСД)
/

/

Дa

95.259.620,835 РСД
(920.382,81 УСД)

/

Дa

Није реализован.
Уврштен је у План за
2022.годину и биће
реализован
по
обезбеђењу
донаторских средстава.
Првобитно је требало
да буде реализован на
основу Споразума о
сарадњи
Центра
и
Међународне
организације
за
цивилну
одбрану
(ICDO) за период 20192022.г,
којим
се
имплементира Програм
помоћи
Руске
Федерације Србији у
области хуманитарног
разминирања, али су на
изричит
захтев
донатора
–ICDOсредства преусмерена
на
финансирање
пројеката у Врању
/

35.190.000 РСД
(340.000 УСД)

/

Дa

/
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1ПК.5.

чишћење касетне
муниције са
локације "Сјеница Вапа", општина
Сјеница

пољопривредног
земљишта,
одржавање и експлоатацију шума и
заштиту од пожара разминирањем чишћењем касетне муниције са
локације "Сјеница - Вапа", општина
Сјеница, на површини од 338.416 м2

Међународна
сарадња

Одржано 5 мултилатералних и 10
билатералних
састанака
са
међународним фондацијама, као и са
представницима земаља донатора;
обезбеђене донације за реализацију
пројеката за разминирање - чишћење
простора за који се сумња да се на
њему налазе касетна муниција, мине и
други НУС
Створени
услови
за
повећање
безбедности
људи
уклањањем
авионске
бомбе
са
локације
"Крагујевац - обилазница"

01

805.000 РСД

/

Дa

/

05

/

/

Дa

Није реализован услед
недостатка донаторских
средстава, уврштен у
План рада за 2022.
годину

Створени услови за потврђивање
загађености површина за које се
сумњало да се на њима налази касетна
муниција, као и за повећање
безбедности људи, заштиту животне
средине и заштиту од пожара
обављањем техничког извиђања на
локацији "Понор", општина Тутин, на
површини од 515.000 м2
Створени
услови
за
повећање
безбедности људи, безбедну обраду
пољопривредног
земљишта,
одржавање и експлоатацију шума и
заштиту од пожара разминирањем чишћењем касетне муниције са
локације "Сјеница - Чедово", општина
Сјеница, на површини од 89.450 м2

05

53.302.500 РСД
(515.000 УСД)

/

Дa

/

05

9.315.000 РСД
(90.000 УСД)

/

Дa

/

1ПК.6.

Пројекат
за
уклањање авионске
бомбе са локације
"Крагујевацобилазница",
град
Крагујевац

1ПК.7.

Пројекат за
техничко извиђање
на локацији
"Понор", општина
Тутин

1ПК.8.

Пројекат за
разминирање чишћење касетне
муниције са
локације "СјеницаЧедово", општина
Сјеница

1630

1ПК.9.

Пројекат за
разминирање чишћење касетне
муниције са
локације "СјеницаЧедово 1", општина
Сјеница

05

7.762.500 РСД
(75.000 УСД)

/

Дa

/

Пројекат за
разминирање чишћење касетне
муниције са
локације "Боровац 3", општина
Бујановац

Створени
услови
за
повећање
безбедности људи, безбедну обраду
пољопривредног
земљишта,
одржавање и експлоатацију шума и
заштиту од пожара разминирањем чишћењем касетне муниције са
локације "Сјеница – Чедово 1",
општина Сјеница, на површини од
74.474 м2
Створени
услови
за
повећање
безбедности људи, безбедно брање
гљива
и
експлоатацију
шуме,
разминирањем - чишћењем касетне
муниције са локације "Боровац -3",
општина Бујановац, на површини од
101.968 м2

1ПК.10.

05

10.557.000 РСД
(102.000 УСД)

/

Дa

/

1.ПК11.

Пројекат за
разминирање –
чишћење касетне
муниције са
локације “Боровац –
4”, општина
Бујановац

Створени
услови
за
повећање
безбедности људи, безбедно брање
гљива
и
експлоатацију
шуме
разминирањем – чишћењем касетне
муниције са локације “Боровац -4”,
општина Бујановац, на површини од
108.961 м2

05

11.281.500 РСД
(109.000 УСД)

/

Дa

/

1ПК.12.

Пројекат за
разминирање трасе
далековода 10 кV
и 110 кV на
територији
општине
Бујановац

Створени
услови
за
повећање
безбедности људи и заштиту од
пожара,
омогућавање
обављања
послова на редовном одржавању
далековода који је део преносног
система и који је значајан за сигурност
напајања јужног дела Србије. Такође,
створени услови за испуњење обавеза
из Конвенције о забрани употребе,
складиштења, производње и промета
противпешадијских мина и о њиховом
уништавању (Отавска конвенција)
разминирањем
група
мина
са
површине од 298.700 м2

05

31.050.000 РСД
(300.000 УСД)

/

Дa

/
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1.ПК13.

Пројекат за
техничко извиђање
на локацији
"Ђорђевац",
општина Бујановац

1ПК.14.

Пројекат чишћења
касетне муниције са
локације"Аеродром
Ниш-7.фаза“, град
Ниш

1.ПК15.

Пројект за чишћење
од
експлозивних
остатака рата на
локацији
„Војно
складиште
1“,
Врање,

Створени услови за потврђивање или
одбацивање сумње да је површина која
обухвата пројекат загађена групама
мина и другим НУС и тиме створени и
услови за повећање безбедности
локалног становништва, безбедну
експлоатацију шума, испашу стоке и
брање гљива, који су основни извори
прихода
локалног
становништва.Такође,
створени
услови за испуњење обавеза из
Конвенције о забрани употребе,
складиштења, производње и промета
противпешадијских мина и о њиховом
уништавању (Отавска конвенција)
обављањем техничког извиђања на
површини од 390.300 м2
Створени
услови
за
повећање
безбедности
људи,
безбедно
одржавање и извођење грађевинских
радова, заштиту од пожара, као и за
допринос безбедности ваздушног
саобраћаја и даљем развоју цивилног
аеродрома у Нишу разминирањем чишћењем касетне муниције са
локације "Аеродром Ниш -7.фаза",
Ниш, површина
69.540 м2

05

05

Створени
услови
за
повећање
безбедности становника и стварање
могућности за безбедно коришћење
земљишта, експлоатацију шуме, као и
инфраструктурни
развој
разминирањем – чишћењем ЕОР са
локације „Војно складиште 1“, Врање,
на површини од 164.300 м2

05

/

Дa

Није реализован услед
недостатка донаторских
средстава, уврштен у
План рада за 2022.
годину.

77.731.812 РСД
(751.032 УСД)

/

Нe

Ургентно реализован на
захтев
компаније
„Аеродроми
Србије“
д.о.о. Ниш и финасиран
од стране Међународне
организације
за
цивилну
одбрану
(ICDO)

184.674.404,16 РСД
(1.784.293,76 УСД)

/

Нe

Донација из Програма
помоћи
Руске
Федерације Србији у
области хуманитарног
разминирања
преко
Међународне
организације
за
цивилну
одбрану
(ICDO)

/
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1ПК.16

Пројект за чишћење
од експлозивних
остатака рата на
локацији „Војно
складиште 2“,
Врање

Створени
услови
за
повећање
безбедности становника и стварање
могућности за безбедно коришћење
земљишта, експлоатацију шуме, као и
инфраструктурни
развој
разминирањем – чишћењем ЕОР са
локације „Војно складиште 2“, Врање,
на површини од 150.600 м2

05

169.275.504,42 РСД
(1.635.512,12 УСД)

/

Нe

1ПК.17.

Пројект за чишћење
од експлозивних
остатака рата на
локацији „Дубница“,
Врање

Створени
услови
за
повећање
безбедности становника и стварање
могућности за безбедно коришћење
земљишта, експлоатацију шуме, као и
инфраструктурни
развој
разминирањем – чишћењем ЕОР са
локације „Дубница“, Врање, на
површини од 170.600 м2

05

191.755.650,6 РСД
(1.852.711,60 УСД)

/

Нe

1.ПК18.

Пројект за чишћење
од експлозивних
остатака рата на
локацији „Катун 2“,
Врање

Створени
услови
за
повећање
безбедности становника и стварање
могућности за безбедно коришћење
земљишта, експлоатацију шуме, као и
инфраструктурни
развој
разминирањем – чишћењем ЕОР са
локације „Катун 2“, Врање, на
површини од 166.400 м2

05

187.034.819,98РСД
(1.807.099,71 УСД)

/

Нe

1ПК.19.

Пројекат извиђања
површина за које се
сумња да су загађене
групама мина у
општини Бујановац

Створени услови за потврђивање или
одбацивање сумње да је површина која
обухвата локације за које се, након
пожара августа 2019.године, сумња да
су загађене групама мина и другим
ЕОР и тиме створени и услови за
повећање
безбедности
локалног
становништва,
безбедну
експлоатацију шума, испашу стоке и
брање гљива, који су основни извори
прихода
локалног
становништва.Такође,
створени
услови за израду пројеката за
разминирање и испуњење обавеза из
Конвенције о забрани употребе,
складиштења, производње и промета

05

/

Дa

/

Донација из Програма
помоћи
Руске
Федерације Србији у
области хуманитарног
разминирања
преко
Међународне
организације
за
цивилну
одбрану
(ICDO)
Донација из Програма
помоћи
Руске
Федерације Србији у
области хуманитарног
разминирања
преко
Међународне
организације
за
цивилну
одбрану
(ICDO)
Донација из Програма
помоћи
Руске
Федерације Србији у
области хуманитарног
разминирања
преко
Међународне
организације
за
цивилну
одбрану
(ICDO)
Није реализован услед
недостатка донаторских
средстава, уврштен у
План рада за 2022.
годину
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противпешадијских мина и о њиховом
уништавању (Отавска конвенција)
обављањем извиђања на површини од
1.000.000 м2

2.

2ПК.1

Смањење ризика
ради
повећања
безбедности људи,
заштите од пожара
и заштите животне
средине, као и
безбедне пловидбе
рекама

Смањен ризик простора дефинисаног
као ризичан на загађеност НУС ради
повећања безбедности људи, заштите
од пожара и заштите животне средине,
као и безбедне пловидбе рекама

01

9.890.250 РСД

/

Дa

/

Извиђања
ради
смањења ризика

Створени услови за реализацију
пројеката смањења ризика, учешће и
остваривање надлежности Центра на
терену кроз пројекте: Пројекат за
разминирање површина у зони моста
код Сремске Раче и дуж планиране
трасе аутопута Београд-Сарајево,
деоница
Сремска
Рача-Кузмин,
Пројекат
за
чишћење
од
неексплодираних убојних средстава
на локацији „Слобода Чачак 1“ и
Слобода Чачак 2“, Чачак, Пројекат за
смањење ризика од експлозивних
остатака рата за изградњу и
реконструкцију „Луке Нови Сад“,
Пројекат за чишћење од ЕОР локације
“Ограда-фаза
ИИ”,
аеродром
Поникве, град Ужице, Пројекат за
чишћење од експлозивних остатака
рата на површини јавне намене у
комплексу „Ардија“, град Ниш,
Пројекат за чишћење од експлозивних

01

9.890.250 РСД

/

Дa

/
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остатака
рата
комплекса
"Ложионица", град Београд
3.

Спровођење обука
из
области
противминског
деловања

3ПК.1.

Обука инструктора
за спровођење обука
уклањања
експлозивних
средстава ниво 1
(EOD Level 1) и ниво
2 (EOD Level 2)

3ПК.2.

Регионална обука за
управљање
квалитетом
у
области
разминирања
и
противминске
делатности

4.

Спровођење
помоћи жртвама
мина и
експлозивних
остатака рата

Спроведене обуке о опасностима од
мина и експлозивних остатака рата за
становништо из заједница загађених
минама и експлозивним остацима
рата, припаднике МУП-а, ватрогасце,
ловачка
удружења,
планинарска
друштва, субјекте од значаја за
заштиту и спасавање, запослене у
институцијама
надлежним
за
грађевинске и комуналне послове и
остале заинтересоване стране
Спроведена
обука
уклањања
експлозивних средстава (ЕОД) ниво 1
за представнике Центра и припаднике
Министарства одбране

01

9.890.250 РСД

/

Дa

/

01

6.093.500 РСД

/

Дa

/

Спроведена обука за представнике
Центра и надлежних институција из
земље и региона

01

3.796.750 РСД

/

Дa

/

Пружена помоћ жртвама мина и
експлозивних остатака рата, као и
члановима њихових породица, кроз
медицинску, психолошку, социјалну
и економску компоненту, у циљу
потпуне
социо-економске
реинтеграције жртава мина и
експлозивних остатака рата у
друштво

01

/

Дa

Није реализован
Ребалансом Буџета зa
2021.
средства
преусмерена
на
реализацију Програма 3
и
Прoграмске
активности 3.1.

/
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4ПК.1.

Помоћ жртвама мина
и
експлозивних
остатака рата

Пружена помоћ жртвама мина и
експлозивних остатака рата, као и
члановима њихових породица, кроз
медицинску, психолошку, социјалну и
економску компоненту, у циљу
потпуне
социо-економске
реинтеграције
жртава
мина
и
експлозивних остатака рата у друштво

01

/

Дa

Није реализован
Ребалансом Буџета за
2021.
средства
преусмерена
на
реализацију Програма 3
и
Прoграмске
активности 3.1.

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе
2. Директор

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

Мр Владимир Марић

3. Делокруг

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.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

НАРАТИВ
Заштита проналазака - Током 2021. године Заводу је поднето 156 пријава за заштиту проналаска патентом и 114 пријавe за заштиту проналаска малим патентом. Од укупног
броја поднетих пријава патената, Заводу је директно поднето 150 пријава, а путем међународног Уговора о сарадњи у области патената (PCT систем) у националну фазу ушло је
6 пријава. Од укупног броја директно поднетих пријава патената, домаћи подносиоци су поднели 138 пријава за заштиту проналаска патентом, а страни подносиоци су поднели
18 пријава. Од 86 пријаве за заштиту проналаска малим патентом, домаћи подносиоци су поднели 108 пријава, а страни подносиоци су поднели 6 пријава.
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У 2021. години је поднето укупно 16 међународних пријава патената преко PCT система, где је Завод назначен као Завод прималац. Заводу је у току 201. године поднето 15
захтева за упис проширеног европског патента у Регистар патената и 1439 захтева за упис европског патента у Регистар патената.
У Сектору за патенте је у 2021. години окончан управни поступак за 1760 пријавa, од тога 179 одлука је донето у поступцима за признање патента, 110 одлука у поступцима по
пријавама малих патената, 14 одлука по захтевима за признање сертификата о додатној заштити и 1457 европских патената је уписано у Регистар патената.
Током 2021. године поднето је укупно 14 захтева за признање сертификата о додатној заштити од којих 11 захтева се односило на лекове и 3 захтева за средство за заштиту биља.
Исте године донето је 11 решења о признању сертификата о додатној заштити који су се односили на лекове и средства за заштиту биља.
Заштита знакова разликовања - У току 2021. године у Републици Србији је поднето укупно 6619 пријава жигова: 2274 домаћих и 4345 међународних пријава. Домаћи пријавиоци
поднели су 1586, а страни пријавиоци 762 националне пријаве жигова. Највећи број пријава жигова које су страни пријавиоци поднели непосредно Заводу је из Сједињених
Америчких Држава – 258. Иза њих су пријавиоци из Швајцарске са 119 пријава, Кине са 44 пријаве, Немачке са 30 пријава, Републике Кореје са 29 пријава, Холандије са 22
пријаве, Јапана са 19 пријава и Италије са пријава. Из држава из окружења, подносиоци из Северне Македоније поднели су 34 пријаве, Хрватске 19 пријава, Мађарске 12 пријава,
Румуније седам пријава и Босне и Херцеговине 6 пријава.
На дан 31.12.2021. године у Републици Србији се налазило у важности укупно 141.800 жигова, од којих је 34.800 регистровано по основу пријава поднетих непосредно Заводу,
а 107.000 на основу пријава поднетих посредством Мадридског система. У 2021. години регистровано је 6419 жигова, од којих 4200 на основу пријава поднети посредством
Мадриског система, а 2219 на основу националних пријава жигова.
У 2020. години ступио је на снагу нови Закон о жиговима који први пут у домаће законодавство уводи институт приговора на пријаву жига. Током 2021. године, поднето је
укупно 40 приговора, а окончано је 19 поступака по приговорима из текуће и претходне године.
Поред наведеног, током 2021. године, у Одељењу за жигове окончана су 33 поступка по захтевима за престанак због некоришћења и предлозима за оглашавање ништавим
домаћих жигова, донето је 3 решења о одбијању захтева за престанак жига због некоришћења, 5 решење о оглашавању ништавим, 11 решења о одбијању предлога за оглашавање
ништавим жига и 5 решења којима је усвојен захтев за престанак жига због некоришћења.
У 2021. године домаћи и страни пријавиоци непосредно су Заводу поднели 110 пријава индустријског дизајна. С обзиром на могућност подношења захтева за заштиту више
дизајна једном пријавом (вишеструка пријава) пријављено је укупно 173 индустријских дизајна. Путем Хашког аранжмана поднета је 225 пријава дизајна. Од укупног броја
пријава домаћи подносиоци поднели су 84 пријаве, а страни подносиоци 26 пријава индустријског дизајна.
Током 2021. године пријаве су се најчешће односиле за регистрацију за класу 09 Локарнске класификације за индустријски дизајн, у коју су сврстане амбалажа и посуде за
транспорт и држање робе. Друге класе Локарнске класификације које су биле често заступљене у 2021. години су: класа 12 за средства транспорта и дизалице, класа 07 за
предмете за домаћинство, класа 13 за парате за производњу, дистрибуцију или претварање електричне енергије, класа 06 за намештај и класа 03 за предмете за путовање, футроле
и сунцобране.
У 2021. године окончан је поступак испитивања за 353 пријава, од тог броја поступак је окончан позитивно за 324 пријаве, а негативно за 29 пријавa. Од позитивно окончаних
пријава 99 су непосредно Заводу, а 225 је регистровано на основу Хашког аранжмана. Од укупног броја негативно окончаних пријава, 29пријава је поднето непосредно Заводу.
На крају 2021. године у Републици Србији је било укупно 859 важећих индустријских дизајна који су регистровани у националном регистру. Током исте године урађено је 113
исправа о индустријском дизајну, 47 дописа, потврда и уверења за међународно регистроване дизајне и 52 решерша за привреду.
У погледу ознака географског порекла до краја 2021. године у Републици Србији је укупно регистровано 80 ознака географског порекла од којих је 79 важећих. У току наведене
године поднете су и две пријаве ознаке географског порекла и то за име порекла „Пиротска пеглана кобасица“ и за географску ознаку „Вурда“.
Заштита ауторског и сродних права - У 2021. години Заводу за интелектуалну својину поднете су 436 пријаве за уношење у евиденцију и депоновање ауторских дела и предмета
сродних права.
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Организацији филмских аутора Србије - УФУС АФА ЗАШТИТА, Београд, обновљена је дозвола за колективно остваривање права аутора и носилаца права на филмским
делима.Поступајући по захтеву Организације глумаца Србије, ГОС, Београд, издато је решење, односно дозвола за колективно остваривање права глумаца и то дозвола за
колективно остваривање следећих права глумаца: право на накнаду за реемитовање, емитовање и јавно саопштавање и право на посебну накнаду
Обављена је анализа годишњих извештаја о пословању и друге документације које су Заводу доставиле: организација СОКОЈ, ОФПС, ПИ, ОФА, ООРП и УФУС АФА
ЗАШТИТА. Анализирана су следеће документа: Извештаји о пословању организације; Финансијски извештаји за 2020. годину; Годишњи обрачуни накнада за 2020. годину;
Извештаји независног ревизора за 2020. годину; Годишњи извештаји Управног одбора; Годишњи извештаји Надзорног одбора и Финансијски план за 2021. годину сваке од
организација.
Обављена је анализа одредби Статута организација ОФПС, ООРП и СОКОЈ, као и анализа Плана расподела организација: ОФПС, СОКОЈ, ПИ, УФУСАФА ЗАШТИТА и ООРП.
Поступајући по захтеву привредног друштва General Disc Technology, д.о.о. Београд, Завод је донео решење о продужењу лиценце за производњу оптичких дискова и податке о
обновљеној лиценци унето у онлајн регистар издатих лиценци.
У склопу радне групе за израду Закона о ауторском и сродним правима која је формирана решењем Министарства привреде, а у чијем раду учествују представници Министарства
привреде, Министарства културе, Завода за интелектуалну својину, Привредне коморе Србије, адвокати, представници организација за колективно остваривање ауторског и
сродних права и Народне библиотеке Србије, Завод је наставио рад на Нацрту закона о ауторском и сродним правима.
Поступајући по захтевима физичких и правних лица, Завод је издао 8 мишљења о примени одредаба Закона о ауторском и сродним правима.
Међународна сарадња - Међународна сарадњу Завода одвијала се кроз мултилатералну сарадњу са Светском организацијом за интелектуалну својину (WIPO), Европском
патентном организацијом (EПO) и Заводом за интелектуалну својину Европске уније (EUIPO), кроз билатералну сарадњу са заводима других земаља, као и кроз сарадњу са
Европском комисијом у оквиру процеса приступања Републике Србије Европској унији.
У оквиру билатералне сарадње Завода са институцијама са Кинеском администрацијом за интелектуалну својину (CNIPA), како билатерална, тако и у оквиру организације „Један
појас, један пут“. У оквиру ове иницијативе, службеници Завода учествовали су на два вебинара, о патентима и о иновацијама.
Завод је као и ранијих година руководио активностима које се односе на преговарачко поглавље 7 – Право интелектуалне својине, припремао је прилоге Преговарачке групе за
интелектуалну својину за годишњи извештај Европске комисије о напретку Републике Србије за 2021. годину. Започете су припреме за састанак Пододбора за унутрашње
тржиште и конкуренцију који треба да се одржи у марту 2022. године. Завод је квартално извештавао Министарство за европске интеграције о спровођењу мера и активности
предвиђени Националним програмом за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА).
Центар за едукацију и информисање – У протеклој години Центар за едукацију и информисање, као и друге организационе јединице Завода, био је принуђен да мења свој режим
рада и да већину својих активности обавља путем електронске комуникације, телефоном или преко онлајн платформи.
У организацији Центра за едукацију и информисање (ЕИЦ) или у сарадњи са представницима организација за подршку привреди, иновацијама или других институција и
пројеката, одржано је 28 различитих едукативних догађаја на којима је учествовало 944 учесника. Од тог броја, 14 догађаја је одржано онлјан. Највећи број догађаја, укупно 15
догађаја са 570 учесника, био је посвећен теми заштите проналазака патентом или малим патентом и на претраживање патентне документације у онлајн базама. Највећи број
јавних семинара, њих осам, одржано је за 384 учесника из различитих категорија који су идентификовани као општа јавност, а затим за студенте и професоре са универзитета и
других образовних институција, седам семинара са 258 учесника. За студенте и професоре Машинског факултета у Београду, Факултета техничких наука у Чачку Универзитета
у Крагујевцу и Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, одржано је више семинара, док се за неке од њих исти одржавају већ традиционално на годишњем нивоу.
Остали догађаји у области едукације, на којима су предавачи били не само чланови Центра за едукацију и информисање, већ и други стручњаци Завода, углавном су се односили
на заштиту иновација правима интелектуалне својине. У зависности од групе учесника, у комуникацији са представницима организација креирани су програми обука
прилагођени циљној групи, током којих су дати прегледи свих релевантних права интелектуалне својине којима се могу заштитити иновације у одређеним областима
индустрије.Услугу дијагностике интелектуалне својине Завод је кроз ЕИЦ наставио да пружа и током 2021. године, као услугу препознату од стране привредних субјеката и
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истраживачких тимова од значаја за укључивање стратегије заштите и управљања интелектуалном својином у своје пословање и примену резултата истраживања. Услуга се
одвијала као допринос крајем године потписаном плану билатералне сарадње са Европским патентном организацијом (ЕПО) за период 2021-2023. У току 2021. године, извршено
је 30 услуга Дијагностике интелектуалне својине, а од тог броја 26 услуга је пружено привредним субјектима, док су четири услуге пружене истраживачким тимовима са
универзитета или института, који су били учесници на различитим истраживачким или иновационим пројектима. Неки од привредних субјеката којима је услуга пружена су: Iris
Mega, Optimus Pharmaceuticals, Kryogas, Decode, EuroICC, SmartFireBlock, Save Health из Београда, Plazmateh из Чачка, Uno-Lux из Новог Сада, IRC Sentronis из Ниша, Promobet
из Младеновца, Vertex Star из Крагујевца. Четири истраживачка тима са универзитета и института којима је пружена услуга дијагностике су углавном корисници грантова Фонда
за иновациону делатност или других истраживачких пројеката. То су били тимови са Института Винча, ИНЕП-а, Пољопривредног факултета и ТМФ Универзитета у Београду.
Поступање по регистрованим правима индустријске својине – У 2021. години Завод је издао 2392 уверења и потврда о подацима о којима води службену евиденцију у регистрима
права индустријске својине, донео је 811 решења о престанку патента/малог патента и послао је 1284 позива за плаћање такси за одржавање, односно за продужење важења
права. Током 2021. године, у Регистру заступника, Завод је обновио 90 уписа.
Такође, у извештајном периоду, Завод је донео 13 решења о ограничењу списка роба и услуга за жигове; за 17 патената донео је решења о поновном успостављању права. Од
укупно 24.447 експедованих одлука, Завод је преко система електронске доставе, у форми електронског документа, доставио укупно 4.355 одлука корисницима услуге еСандуче.
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електронских сервиса и
броја пружених
информационо-образовних
услуга
Функционисање рада Завода

Износ остварења/
извршења

01

III
130.181.726,27 RSD

06

132.321,71 RSD

15
01

237.038,87 RSD
82.484.434,28 RSD

06

132.321,71

RSD

15

237.038,87

RSD

01

47.697.291,99 RSD

По плану
(Да/Не)

Образложење

IV
/

V
Да

VI
/

/

Да

/

/

Да

/

Референтни
документ
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне

управе

ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

2. Директор

Зоран Пановић в.д.

3. Делокруг

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 као и других спроводбених споразума; израду двојезичних образаца за
примену међународних уговора о социјалном осигурању; учешће у обрачуну трошкова здравствене
заштите, као и друге послове одређене законом.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

/

НАРАТИВ
Завод за социјално осигурање (у даљем тексту: Завод) је активностима у оквирима својих надлежности, као орган за везу Републике Србије надлежан за примену међународних
уговора о социјалном осигурању, у 2021. години допринео побољшању ефикасности спровођења међународних уговора о социјалном осигурању, чиме је унапређен социјалноекономски положај осигураника и корисника права у области социјалног осигурања применом међународних уговора.

Активности Завода за социјално осигурање у 2021. години је обележио интензиван рад и комуникација са надлежним органима, органима за везу и надлежним носиоцима социјалног
осигурања држава уговорница на решавању питања ефикасне примене споразума о социјалном осигурању (укупно 31 споразум о социјалном осигурању) и унапређењу остваривања
права осигураника и корисника, односно грађана Републике Србије. Поред тога, Завод спроводи бројне активности које су усмерене на припрему за ступање на снагу нових
споразума о социјалном осигурању. За разлику од 2020. године, у којој је већина планираних активности била одложена због пандемије вируса Covid-19, у 2021. години је путем
видео конференција одржано неколико састанака и интезивиран је рад на међународној комуникацији и спровођењу планираних активности.
У Београду/Љубљани је, 13. јануара 2021. године, одржана видео конференција, разговори органа за везу Републике Србије и Републике Словеније у вези са применом новог
Договора о накнади трошкова здравствених услуга и садржају двојезичних образаца, који је ступио на снагу 1. јануара 2021. године.
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У Београду/Москви је, 19. јануара 2021. године, одржана видео конференција, разговори органа за везу Републике Србије и Руске Федерације, ради постизања одговарајућих
договора о начину поступања и остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања и садржају двојезичних образаца, са посебним нагласком на електронску размену података
и исплату пензија корисницима.
У Београду/Бечу, је 27. јануара 2021. године, као и 7. јула и 16. септембра путем видео конференције, одржан састанак Управљачке групе у вези са закључивањем Договора о
електронској размени података у примени Споразума о социјалном осигурању између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности (,,EDAS“ пројекат).
У Београду/Бечу, је у току 2021. године, путем видео конференције, одржанo више састанакa Завода за социјално осигурање и Завода за пензијско осигурање Републике Аустрије,
у вези са реализацијом пројеката медицинске рехабилитације аустријских осигураника и корисника пензија у специјалној болници за рехабилитацију „Бања Ковиљача". Уговор о
сарадњи је потписан 22. јуна 2021. године у Београду.
У Београду/Паризу је, у току јуна, септембра и октобра 2021. године, одржано више видео конференција, разговора органа за везу Републике Србије и Републике Француске у
области социјалног осигурања, у вези са ступањем на снагу новог Споразума о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, као и
усаглашавање двојезичних образаца за примену Споразума.
У Београду/Бону је, 15. и 16. новембра 2021. године, одржана видео конференција, разговори органа за везу Републике Србије и Савезне Републике Немачке у области здравственог
осигурања, на коме су разматрана питања примене споразума и накнаде трошкова здравствене заштите.
У Бања Луци су, 23. и 24. новембра 2021. године, одржани разговори органа за везу Републике Србије и органа за везу Босне и Херцеговине у области здравственог осигурања, на
којима су разматрана отворена питања у примени споразума и договорен је прелазак на обрачун трошкова за пружене здравствене услуге у стварним износима, уместо досадашњег
обрачуна трошкова који се исказивао у паушалним износима.
У Београду/Квебеку је, у другој половини 2021. године, одржано је више видео конференција, између органа за везу Републике Србије и органа за везу Квебека у вези са ступањем
на снагу Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека и Административног договора за примену Уговора о социјалној сигурности између
Владе Републике Србије и Владе Квебека, као и усаглашавање двојезичних образаца за примену Уговора. Сви обрасци и потребне процедуре су усаглашени, односно створени
услови за несметану примену Уговора, одмах по његовом ступању на снагу.
Представници Завода су током 2021. године имали активно учешће у преговорима надлежних министарстава Републике Србије (Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања и Министарство здравља) ради закључивања споразума о социјалном осигурању са Републиком Азербејџан, Републиком Тунис и Аустралијом.
У вези са одржавањем Међународних дана разговора са иностраним фондовима пензијског осигурања, на којима се у непосредном контакту осигураницима и корисницама права
пружају сручна помоћ и савети, Завод је договорио са иностраним партнерима да се све активности везане за одржавање међународних дана разговора, размене стручњака и
евалуација, који су били договорени за 2021. годину, одложе до даљњег, због пандемије корона вируса Covid-19.
Поред наведеног, у Заводу је, у оквиру обављања осталих редовних послова и надлежности, пружена и одговарајућа стручна помоћ физичким лицима - осигураницима и корисницима
права и правним лицима у свим областима социјалног осигурања, као и правна и административна помоћ органима за везу, носиоцима осигурања и надлежним органима других
држава, у оквиру чега је обрађено и решено 1267 предмета. Такође, одговорено је и на 480 упита достављених путем електронске поште на адресу: info@zso.gov.rs.
У извештајном периоду остварена је успешна сарадња са ресорним министарствима (Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарством здравља),
као и са носиоцима социјалног осигурања у Републици Србији – Републичким фондом за здравствено осигурање, Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање, Фондом
за социјално осигурање војних осигураника и Националном службом за запошљавање.
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У Заводу су обављени и други редовни послови везани за функционисање Завода као органа државне управе.

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

Назив акта

I
1. Закључак 05 Број: 037-1235/2021,
од 11. фебруара 2021. године.

2. Закључак 05 Број: 037-8038/2021,
од 9. септембра 2021. године.

Правни основ

II
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 74/12 исправка, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05,71/05 исправка, 101/07,
65/08,16/11,68/12 УС, 72/12,74/12 исправка, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV

Опис

III
Прихваћен Извештај о
разговорима органа за везу
Републике Србије и органа за
везу Републике Бугарске у
области пензијског и
инвалидског осигурања

Утврђена Платформа за
одржавање разговора органа за
везу Републике Србије и
органа за везу Савезне
Републике Немачке у области
здравственог осигурања

/

/

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
Стратегија
развоја
социјалне
заштите

VI
Дa

VII
/

Стратегија
развоја
социјалне
заштите

Не

Услед пандемије
изазване вирусом Covid19 повећан је број
случајева коришћења
здравствене заштите у
обе државе уговорнице
као и потреба за
усаглашавање
потраживања трошкова
здравствене заштите
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3. Закључак 05 Број: 037-11300/2021,
од 9. децембра 2021. године.

4. Закључак о прихватању Извештаја
о разговорима између органа за
везу Републике Србије и органа за
везу Републике Словеније у
области здравственог осигурања

5. Закључак о утврђивању
Платформе за одржавање
разговора између органа за везу
Републике Србије и органа за везу
Републике Аустрије у области
социјалног осигурања

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05,71/05 исправка, 101/07,
65/08,16/11,68/12 УС, 72/12,74/12 исправка, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05,71/05 исправка, 101/07,
65/08,16/11,68/12 УС, 72/12,74/12 исправка, 7/14 - УС,
44/14 и 30/18 - др.
закон)
/

/

Стратегија
развоја
социјалне
заштите

Да

/

/

Стратегија
развоја
социјалне
заштите

Не

Извештај је послат у
марту 2021. године
Влади у виду
информације, ради
упознавања чланова
Владе

/

/

Да

Због обимa посла,
отежаног рада радних
група у току пандемије
Covid-19, дошло је до
одлагања активности

Утврђена Платформе за
одржавање разговора између
органа за везу Републике
Србије и органа за везу Руске
Федерације у области
пензијског и инвалидског
осигурања

/

/
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6. Закључак о утврђивању Извештаја
о разговорима између органа за
везу Републике Србије и органа за
везу Републике Аустрије у области
социјалног осигурања

7. Закључак о утврђивању
Платформе за одржавање
разговора између органа за везу
Републике Србије и органа за везу
Краљевине Белгије у области
здравственог осигурања

/

/

/

/

/

/

/

/

8. Закључак о прихватању Извештаја
о разговорима између органа за
везу Републике Србије и органа за
везу Краљевине Белгије у области
здравственог осигурања

Због обимности посла,
отежаног рада радних
група у току пандемије
Covid-19 дошло је до
одлагања активности

Да

Активност је одложена
од стране белгијског
носица социјалног
осигурања за2022.
годину

Да

/
/

9. Закључак о утврђивању
Платформе за одржавање
разговора између органа за везу
Републике Србије и органа за везу
Црне Горе у области здравственог
осигурања

Да

/

/

Да

/

Активност је одложена
од стране белгијског
носица социјалног
осигурања за 2022.
годину

/

/

Није реализовано због
пандемије вируса Covid19

/
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10.
Закључак о прихватању Извештаја
о разговорима између органа за
везу Републике Србије и органа за
везу Црне Горе у области
здравственог осигурања

11. Закључак о утврђивању Платформе
за одржавање разговора између
органа за везу Републике Србије и
органа за везу Савезне Републике
Немачке у области пензијског и
инвалидског осигурања
12. Закључак о прихватању Извештаја
о разговорима између органа за
везу Републике Србије и органа за
везу Савезне Републике Немачке у
области пензијског и инвалидског
осигурања.
13.
Закључак о прихватању Извештаја
о разговорима између органа за
везу Републике Србије и органа за
везу Мађарске у области
здравственог осигурања

14
Закључак о прихватању Извештаја
о разговорима између органа за
везу Републике Србије и
органа за везу Руске Федерације у
области пензијског и инвалидског
осигурања.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Да

Није реализовано због
пандемије вируса Covid19

Да

Није реализовано због
пандемије вируса Covid 19. Активност ће бити
реализована у 2022.
години

Да

Није реализовано због
пандемије вируса Covid 19.
Активност ће бити
реализована у 2022.
години

/

Да

Није реализовано због
пандемије вируса Covid 19

/

Да

Платформа за
одржавање разговора
између органа за везу
Републике Србије и
органа за везу Руске
Федерације у области
пензијског и
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инвалидског осигурања
је утврђена у децембру
2021. године, сходно
томе Извештај ће се
реализовати у 2022.
години
15 Закључак о прихватању Извештаја
о разговорима између органа за
везу Републике Србије и органа за
везу Републике Француске у
области социјалног осигурања
16

17

Закључак о прихватању Извештаја
о разговорима између органа за
везу Републике Србије и органа за
везу Републике Турске у области
здравственог осигурања
Закључак о прихватању Извештаја
о разговорима органа за везу
Републике Србије и органа за везу
Босне и Херцеговине у области
здравственог осигурања

/

/

/

/

Извештај није упућен на
усвајање Влади јер нису
потписани записници са
разговора органа за везу
из 2019. године

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Није реализовано због
пандемије вируса Covid 19
Реализација је планирана
почетком
2022. године

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

Назив

I
1. ПА1

Примена међународних уговора
о социјалном осигурању

Резултат

II
Унапређена област социјалног осигурања
одржавањем разговора између органа за

шифра
извора
финанс
ирања

Износ
остварења/
извршења
III

Референтни
документ

По
плану
(Да/Не)

IV

V

VI

Дa

/

Стратегија
развоја

Образложење
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везу Републике Србије и органа за везу
држава уговорница у области здравственог
осигурања, пензијског и инвалидског
осигурања и осигурања за случај
незапослености, у циљу обезбеђивања
несметаног и ефикасног спровођења
међународних споразума у области
социјалног осигурања, односно социјалне
сигурности
1ПА2

1.ПА.3

Сарадња са међународним
институцијама у области
социјалног осигурања

Администрација и управљање

Унапређена координација области
социјалног осигурања развојем билатералне
и мултилатералне међународне сарадње са
земљама ЕУ, појединим ваневропским
земљама, а посебно земљама региона

01

01

10.868.890,86
РСД

1.280.427,62
РСД

Функционисање рада Завода
01

15.273.669,83
РСД

социјалне
заштите

Стратегија
развоја
социјалне
заштите
Стратегија
развоја
социјалне
заштите

ДA

/

Да
/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

2. Директор

Бојана Тошић

3. Делокруг

На основу члана 38. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 128/20), Републички
секретаријат за јавне политике обавља стручне послове који се односе на: анализу, идентификовање
потреба и достављање иницијатива за израду докумената јавних политика; обезбеђивање
усклађености предлога докумената јавних политика и нацрта закона са усвојеним документима
јавних политика, у поступку њиховог доношења; давање иницијатива, односно предлога за
унапређење процедура за израду докумената јавних политика; давање мишљења о потпуности
садржаја и квалитету спроведене анализе ефеката јавних политика и извештаја о спровођењу
докумената јавних политика, које припремају министарства и посебне организације; пружање
методолошке подршке министарствима и посебним организацијама при изради предлога планских
докумената и докумената јавних политика; унапређење праксе креирања и спровођења јавних
политика, укључујући анализе и примену иновативних инструмената у јавним политикама, као и
друге послове одређене законом. Одредбом члана 6. Закона o планском систему Републике Србије
нацрт плана развоја припрема орган државне управе надлежан за координацију јавних политика, у
сарадњи са другим надлежним органима. По истеку сваке треће календарске године од доношења
Плана развоја, орган државне управе надлежан за координацију јавних политика, у сарадњи са
другим надлежним органима државне управе и службама Владе, припрема извештај о учинцима
спровођења Плана развоја и доставља га Влади на усвајање, најкасније у року од шест месеци.
Одредбом члана 21. Закона o планском систему Републике Србије прописано је да Предлог
акционог плана за спровођење програма Владе, као и његових измена у циљу ажурирања, припрема
орган државне управе надлежан за координацију јавних политика, у сарадњи са надлежним
органима државне управе, и доставља га Влади на усвајање.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

/

НАРАТИВ
У складу са својим надлежностима, током 2021. године, Републички секретаријат за јавне политике наставио је да спроводи активности у оквиру реформе планског система и
регулаторне реформе.
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Када је реч о унапређењу управљања јавним политикама, настављена је оптимизација планског система кроз менторски и методолошки рад, унапређена је интерресорна
координација кроз имплементацију Акционог плана за спровођење програма Владе, а активности су биле усмерене на унапређење постојећих функционалности Јединственог
информационог система за планирање и праћење спровођења јавних политика (у даљем тексту: ЈИС).
Учињен је напредак када је реч о обавези израде средњорочних планова. РСЈП је пружао методолошку подрушку у припреми 20 нових средњорочних планова за период 2022–2024.
година, као и код ревизије постојећих средњорочних планова за обвезнике који су своје средњорочне планове усвојили у претходном периоду.
У току 2021. године активности су биле усмерене на унапређење постојећих и успостављање нових функционалности Јединственог информационог система за планирање, праћење
спровођења, координацију јавних политика и извештавање (у даљем тексту: ЈИС) и то посебно у модулу за Акциони план за спровођење програма Владе и модулу за Средњорочно
планирање. Такође, РСЈП је ојачао административне капацитете у циљу ефикаснијег пружања стручне подршке органима који користе ЈИС за планирање ДЈП-ова и средњорочних
планова8, као и за извештавање о истима. Закључно са 31. децембром 2021. године, важећих је било укупно 84 стратегија и програма, од чега је 48 стратегија и програма унето у
ЈИС (57%). РСЈП је у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, током 2021. године спровео 2 обуке за коришћење Јединственог информационог система за планирање,
праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање на којима је обучено укупно 90 државних службеника.
У циљу лакше примене одредаба Закона о планском систему Републике Србије и подзаконских аката на сајту Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП) током 2021.
године објављени су: Приручник за управљање јавним политикама и Приручник за учешће јавности у планирању, изради и праћењу спровођења јавних политика и прописа на
републичком нивоу. РСЈП је, кроз донаторску помоћ, у 2021. години отпочео са пружањем подршке јединицама локалне самоуправе за израду планова развоја, и то Граду Ужицу и
општинама Сремски Карловци, Пријепоље, Опово и Сокобања.
РСЈП је наставио развој пословно информационог система за ЈЛС. Аналитички сервис ЈЛС, који је пуштен у рад крајем 2018. године, сада садржи скупове података/индикаторе у
осам области (Основни подаци ЈЛС – 53 показатеља, Финансијски показатељи ЈЛС – 69, Привреда – 92, Социјална заштита – 32 за услуге финансиране из буџета РС и 18 за услуге
у надлежности ЈЛС, Пољопривреда – Попис 2012 – 47, Финансијски показатељи јавно комуналних предузећа – 70, Здравство – 33 и Образовање – 92) за период од 2011. до 2020.
године. Током 2021. године сервис је ажуриран и допуњен подацима за 2020. годину. Такође, настављен је развој базе података ЈЛС и проширење базе новим областима, па су током
2021. године у базу података ЈЛС укључени подаци/индикатори (рашчлањени по роду, где је то примењиво) за две нове области: образовање и здравство.
На сајту РСЈП постављен је и Аналитичко-извештајни систем ЈЛС, од краја 2020. године, урађен у Kyubit Business Intelligence софтверу, који на нови, функционалнији начин, свим
нивоима власти (локални, покрајински и национални ниво), јавним институцијама, инвеститорима, приватном сектору, цивилном сектору, стручној заједници и грађанима пружа
транспарентне информације. Такође, Аналитичко-извештајни систем ЈЛС је алат, који омогућава ЈЛС да ефикасно и на основу података креирају јавне политике односно припреме
своја планска документа у складу са Законом о планском систему Републике Србије. Систем омогућава интерактивна веб решења готових извештајних табела и графикона (преглед
индикатора, лична карта ЈЛС са кључним показатељима успеха, међусобно поређење ЈЛС по броју становника). Током 2021. године креиране су Извештајне табеле за планове
развоја ЈЛС за све области које су расположиве у пословно информационом систему ЈЛС. Ове извештајне табеле ће се директно користити за израду анализе стања утемељене на
чињеницама, односно за идентификовање и опис кључних препрека за одрживи развој у конкретној ЈЛС и формулисање јавне политике за ублажавање или отклањање уочених
препрека. Доступан је у како у ћириличној и латиничној верзији, тако и на енглеском језику Analytical and Reporting System.
Када је реч о интерресорнoj координацији, Влада је на предлог РСЈП–а, 28. јануара 2021. године усвојила Акциони план за спровођење програма Владе за период 2020–2022. године
(у даљем тексту: АПСПВ). У АПСПВ-у су дефинисани циљеви у оквиру четири приоритетне области деловања: 1. Ефикасна јавна управа, 2. Даље економско јачање Србије, 3.
Србија у Европи и свету и 4. Заштита људских права и безбедност. Њихово остваривање прати се на основу утврђених резултата и јасних показатеља. За државну управу и саму
Владу овај механизам који је успостављен 2015. године представља ефикасан начин управљања јавним политикама на основу чињеница и података. РСЈП је у сарадњи са
релевантним органима државне управе припремио АПСПВ. РСЈП је припремао редовне Извештаје о степену реализације приоритетних циљева из АПСПВ-а који су достављани
кабинету председнице Владе.
Када је реч о настављању спровођења регулаторне реформе, Влада Републике Србије је на седници одржаној 18. новембра 2021. године усвојила Програм унапређења управљања
јавним политикама и регулаторном реформом за период 2021–2025. године са Акционим планом. Циљ доношења Програма је да се побољша квалитет живота грађана и олакша
пословање привредним друштвима кроз унапређење квалитета докумената јавних политика и прописа. Програм садржи и мере које ће унапредити рад државне управе, кроз
оснивање унутрашњих јединица за планска документа и подршку управљању, као и мере које се односе на бољу координацију јавних политика. Програм је настао као резултат
заједничког рада РСЈП-а, других државних органа, невладиног сектора и пословних удружења, а његовом имплементацијом ће се унапредити свеобухватна реформа јавне управе у
Републици Србији.

8

На дан 31. децембра 2021. године укупно 46 органа државне управе користило је Јединствени информациони систем за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање.
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Републички секретаријат за јавне политике, у складу са утврђеним надлежностима има контролну улогу када је реч о квалитету докумената јавних политика (у даљем тексту: ДЈП)
и прописа. Представници РСЈП-а су, од самог почетка, укључени у већину процеса припреме ДЈП, пружајући методолошку подршку органима државне управе. Републички
секретаријат за јавне политике je у 2021. години издао укупно 42 мишљења на Предлоге ДЈП која обезбеђују њихову усклађеност (стратегија, програма, акционих планова) са већ
усвојеним и важећим ДЈП и одредбама Закона о планском систему Републике Србије. Од тог броја, за 8 предлога ДЈП анализа ефеката (у даљем тексту: АЕ) је била потпуна; за 16
Предлога ДЈП АЕ је била делимична, док за 18 Предлогa ДЈП није требало вршити АЕ. РСЈП нису достављени предлози ДЈП који су имали непотпуну АЕ. Од укупног броја ДЈП
на Влади је усвојено 29 ДЈП у 2021. години. За 16 усвојених ДЈП је требало спровести АЕ (од тог броја је 7 ДЈП имало потпуну АЕ, а 9 ДЈП делимичну АЕ), док ниједан усвојени
ДЈП није имао недовољну АЕ. За преосталих 13 усвојених ДЈП није требало вршити АЕ. Имајући наведено у виду, током 2021. године усклађеност усвојених 16 ДЈП за које је
требало спровести АЕ са Законом о планском систему Републике Србије износила је 100%, чиме се доприноси даљем процесу оптимизације планског оквира који је у току.
Када је реч о надлежности која се односи на обезбеђење квалитета анализе ефеката прописа и њихове усклађености са усвојеним документима јавних политика, издато је 217
мишљења на нацрте закона у 2021. години. Од тог броја, 56 нацрта закона садрже потпуну анализу ефеката, а 47 садрже делимичну анализу ефеката, док је за 114 нацрта закона
није било потребно вршити анализу ефеката (укључујући 89 међународних споразума). Проценат усклађености нацрта закона са одредбама Закона о планском систему Републике
Србије током 2021. године износи 99,0% ((56 + 47)/103 = 100%)9. У 2021. години (према интерној евиденцији РСЈП) Народна скупштина Републике Србије је усвојила 177 закона
од којих је за 57 требало спровести анализу ефеката прописа. Од тог броја, 27 закона је садржало потпуну анализу ефеката, док је 30 садржало делимичну анализу.
У 2021. години, РСЈП је издао 238 мишљења на предлоге уредаба. Од тог броја, 56 предлога уредаба садржи потпуну анализу ефеката, док 25 предлога уредаба садржи делимичну
анализу ефеката. За 157 предлога уредаба није било потребно вршити анализу ефеката. Проценат усклађености предлога уредаба са одредбама Закона о планском систему Републике
Србије током 2021. године износи 100,0% ((56+25)/81=100,0%)10. У 2021. години Влада Републике Србије је усвојила 234 уредбе. Укупан број усвојених уредби на Влади које су
биле достављене на мишљење РСЈП и за које је требало спровести анализу ефеката прописа је 63. Од тог броја, усвојених уредби са потпуном анализом ефеката је 41, а 22 уредбе
су са оценом да садрже делимичну анализу ефеката. Без обзира на овако добар резултат, у наредном периоду је потребно радити на смањењу броја нацрта/предлога прописа који
имају делимичну анализу ефеката прописа (39,1 % од укупног броја нацрта/предлога прописа поднетих на мишљење у 2021. години за које је било потребно спровести анализу
ефеката).
Током 2021. године, РСЈП је наставио са праћењем спровођења процеса консултација са заинтересованим странама који се одвија током израде прописа и ДЈП и обезбеђује
транспарентност и инклузивност у процесу формулисања ефикаснијих решења у јавним политикама. Од 127 нацрта закона који су достављени на мишљење РСЈП, а за које је
постојала обавеза достављања информације о спроведеним консултацијама, 63 је током припреме имало спроведен консултативни процес (49,6%). Од укупног броја усвојених
закона у Народној скупштини за 90 закон је постојала обавеза спровођења консултативног процеса. Од тог броја консултативни процес је спроведен за 40 закона (44,4%).
Истовремено, од 238 предлога уредаба који су достављени на мишљење РСЈП и за које је постојала обавеза достављања информације о спроведеним консултацијама, 66 предлога
уредаба (27,7%) је имало спроведене консултације. Током 2021. године, од 234 уредбе које је усвојила Влада и за које је постојала обавеза достављања информације о спроведеним
консултацијама, 50 уредби је имало спроведен консултативни процес (21,4%). Имајући у виду да је 16. децембра 2021. године почео са радом портал е-Консултације, очекује се
повећање броја прописа за који ће бити спроведен консултативни процес у 2022. години.
РСЈП је у сарадњи са Генералним секретаријатом Владе и Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу подигао Платформу за спровођење консултација и
јавних расправа за све прописе и документе јавних политика. Одлуком Владе сви органи јавне управе су у обавези да преко овог портала спроводе консултације и јавне расправе.
Од 16. децембра 2021. године Портал је у пуној функцији.
У оквиру осмог циклуса израде Програма економских реформи (ERP) за период 2022-2024. године, РСЈП је координисао и припремио заједно са Министарством финансија део који
се односи на структурне реформе и њихово финансирање. Посебна пажња посвећена је изради дијагностике стања и дефинисању изазова за будући привредни раст и унапређење
конкурентности. Документ је усвојен и достављен Европској комисији на мишљење.
РСЈП, у сарадњи са Министарством финансија, израдио је приказ методолошког оквира за утврђивање и обрачун стандардних трошкова за израду планских докумената и прописа
по врсти трошка. Листа стандардних цена/трошкова за израду планских докумената и прописа, као и Методологија обрачуна стандардних трошкова за израду планских докумената
и Приручник за утврђивање трошкова јавних политика и прописа, од почетка 2021. године, јавно су доступни на сајту РСЈП-а. Листа стандардних цена/трошкова редовно се ажурира
у складу са изменама трошкова до којих долази. Важно је да све институције Владе обрачун набавке ресурса у циљу спровођења планских докумената и прописа утврђују по
јединственим ценама где год је то примењиво, како би се обезбедила упоредивост трошкова за сличне ресурсе.
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Број нацрта закона који садрже потпуну АЕ коме је додат број нацрта закона који садрже делимичну анализу ефеката и подељен са укупним бројем нацрта закона који су достављени на мишљење РСЈП.
Број предлога уредаба који садрже потпуну АЕ коме је додат број Предлога уредаба који садрже делимичну анализу ефеката и подељен са укупним бројем предлога уредаба који су достављени на мишљење РСЈП.
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РСЈП је ажурирао извештај „Србија и Агенда 2030”, у којем је приказан процес мапирања циљева одрживог развоја (ЦОР) са: показатељима одрживог развоја, ДЈП на нивоу
Републике Србије (на основу усаглашености општих и посебних циљева у оквиру сваког ДЈП са ЦОР и пратећим подциљевима) и ДЈП на нивоу ЕУ, укључујући и релевантне
међународне процесе који доприносе остварењу ЦОР. Такође, ЦОР су груписани, у складу са новом методологијом приступа ЕУ, у кластере и повезани са преговарачким
поглављима у оквиру кластера. Анализирани су сви релевантни индикатори (доступни преко сајта РЗС (http://sdg.indikatori.rs/) који указују на степен напретка у реализацији ЦОР и
потциљева на нивоу Републике Србије. За оне индикаторе који се не налазе у бази РЗС, коришћени су подаци из других домаћих (НБС, МФИН) и међународних извора (Светска
банка и Уједињене нације).
Након спроведеног истраживања од стране РСЈП у којој мери образовни систем Србије пружа довољно прилика ученицима 1– 4. разреда основних школа да уче и стекну вештине
и знања из области предузетништва и дигиталне писмености, осмишљен је и пилотиран пројекат „Учионица какву желим“. Циљ пројекта је да деца стекну вештине предузетничког
размишљања од идеје до реализације, кроз примену модела групног финансирања (crowd-funding). Пилот пројекат, у којем су учествовала деца из 10 одељења од 1– 4. разреда из 10
београдских основних школа, спроведен је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, а уз донаторску подршку Немачке организације за међународну
сарадњу – ГИЗ.
Деца су била кључни носиоци пројекта, која су уз помоћ учитељица: урадили анализу својих идеја за уређење учионица, припремили мале финансијске планове за њихову
реализацију, осмислили награде за донаторе (подржаваоце) и снимили промотивне видее који су постављени на интернет платформу како би прикупили донације. Свих 10 ученичких
кампања је успешно спроведено и укупно је прикупљено 2,75 мил. РСД (130% од првобитног циља) од стране 412 донатора. Снимљене су 2 образовно-забавнe дечије емисије које
су емитоване на првом програму РТС-а у октобру 2021. Важно је нагласити да су унапређене и вештине учитељица да самостално спроводе овакве и сличне пројекте са децом у
будућности, а припремљен је и Приручник о основама предузетништва и групног финансирања за децу школског узраста. Тако да су поједине школе самостално почеле да организују
и планирају уређење учионица на овај начин (види https://www.donacije.rs/projekat/os-milica-stojadinovic-srpkinja/).У погледу активности на побољшању пословног окружења у
Републици Србији и континуираног спровођења регулаторне реформе, Републички секретаријат за јавне политике је наставио рад на поједностављењу административних поступака.
У 2021. години, у оквиру активности на спровођењу Програма за поједностављење административних поступака и регулативе, „е-Папир” за период 2019 – 2021, оптимизовано је
још 75 административних поступака и успостављено је 25 нових електронских услуга. Збирно, у периоду 2019 – 2021, оптимизована су укупно 344 административна поступка и
успостављено 52 електронске услуге за привреду. Уштеде остварене оптимизацијом административних поступака у периоду 2019-2021, износе 3.639.889.434,00 РСД, чине је
административно оптерећење привреде смањено са 3.26% БДП (базна вредност за 2016. годину) на циљану вредност од 3 % у 2020. години.11
Народна скупштина усвојила је 28. априла 2021. године Закон о Регистру административних поступака („Сл. Гласник РС”, бр. 44/2021). Закон је ступио на снагу 07. маја 2021.
године чиме је успостављен Регистар административних поступака. Регистар административних поступака (РАП) представља електронску базу која садржи све потребне
информације о поступцима које привредни субјекти покрећу пред органима јавне управе, у циљу испуњења законом предвиђених обавеза или остваривања права. На овај начин,
постиже се правна сигурност, предвидљивост и уједначеност поступања целе јавне управе, смањује се простор за корупцију, уводе се стандарди у пружању услуга, чиме се подиже
углед целокупне јавне управе. У јуну 2021. године јавности је постао доступан Портал РАП, на којем се налазе информације о 2300 административних поступака у надлежности 93
органа јавне управе. Сваки корисник Портала без додатног позивања органа или одласка на шалтер, може припремити сву потребну документацију, преузети образац захтева,
информисати се да ли услугу може да прими електронски или предајом захтева на шалтер органа, са пуном адресом где то може учинити и у ком временском периоду. Ту се налазе
и информације о износу таксе или накнаде за сваку услугу, као и рачуну на који може извршити плаћање.
У 2021. години започет је процес пописа административних поступака за грађане – спроведена је идентификација 1948 административних поступака у 161 органу јавне управе који
пружају услуга грађанима, а у првој фази пописано је 100 приоритетних поступака за грађане.
У погледу јачања административних капацитета других ОДУ, РСЈП је у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, НАЛЕД-ом и Балканским центром за регулаторну
управу током 2021. године спровео обуке на следеће теме: Јавне политике – онлајн обука, Aкциони план за спровођење програма Владе – процес израде, спровођења и извештавања,
Коришћење Јединственог информационог система за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање, Средњорочно планирање, Управљање јавним

11

Мерење административних трошкова за 2020. годину спровешће се у четвртом кварталу 2021. године. Према последњим подацима за 2018. годину, оптерећење је износило 3,11% БДП-а.
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политикама, Идентификовање ресурса неопходних за управљање јавним политикама – COSTING и Како до административних поступака које разуме свако. Имајући напред наведено
у виду, током 2021. године укупно је спроведено 18 обука на којима је обучено 706 државних службеника.
У оквиру Ерасмус+ пројекта „Креирање и анализа јавних политика” од 15. марта 2021. године у Новом Саду, Београду и Нишу организовани су програми кратких обука из анализе
јавних политика. Овај програм обука је креиран у протекле две године а РСЈП је на пројекту учествовао као један од партнера. Програм је намењен свима који раде на пословима
јавних политика или желе да науче више о припреми стратегија и планова и да утичу на прописе у најважнијим областима као што су – запошљавање, здравство, образовање,
животна средина, наука, економски и технолошки развој, пољопривреда итд.
Избор и садржај обука конципирани су тако да се обраћају професионалцима који имају диплому најмање основних студија, искуство у раду с државном управом или жељу да се
усаврше у том правцу. Такође, обуке могу похађати и истраживачи из различитих области који желе да овладају методологијом и знањима за остваривање утицаја њихових
истраживања на процес одлучивања у друштву.
РСЈП континуирано ради и на унапређењу аналитичких капацитета јавне управе.
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.
1.

Опис

Статус

Назив акта
I
Закон о регистру
административних поступака и
методологија њиховог
уређивања (ЕРП)

II
Доношењем закона уређује се
успостављање, садржина,
вођење и начин коришћења
регистра административних
поступака

III
Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
44/21
29. април

Референтни
документ/
НПАА
V
Стратегија
реформе јавне
управе у
Републици
Србији
Стратегија
регулаторне
реформе и
унапређења
система
управљања
јавним
политикама за
период 20162020. године

По
плану
(Да/Не)

Расправа
JК или ЈР

Образложење

VI
Да

VII
ЈК, ЈР

VIII
/
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.
1.

2.

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Акциони план за спровођење
програма Владе

II
Члан 21. став 1. Закона о
планском систему
Републике Србије
(„Службени гласник РС”,
број 30/18)

III
AПСПВ је сачињен на основу
Програма рада Владе
представљеном у Народној
скупштини Републике Србије
приликом њеног избора. Као
и Програм рада Владе,
АПСПВ садржи приоритете и
циљеве које ће Влада
остварити током свог
мандата. У АПСПВ-у су
дефинисани циљеви у оквиру
четири приоритетне области
деловања: 1. Ефикасна јавна
управа, 2. Даље економско
јачање Србије, 3. Србија у
Европи и свету и 4. Заштита
људских права и безбедност.
Њихово остваривање се
редовно прати на основу
утврђених резултата и јасних
показатеља.

Програм унапређења управљања
јавним политикама и
регулаторном реформом за
период 2021-2027. године са
Акционим планом

Члан 10. став 2, члан 14.
став 1. и члан 38. Закона
о планском систему
Републике Србије
(„Службени гласник РС”,
број 30/18)

Циљ доношења Програма је
да се побољша квалитет
живота грађана и олакша
пословање привредним
друштвима кроз унапређење
квалитета докумената јавних
политика и прописа. Програм
садржи и мере које ће
унапредити рад државне
управе, кроз оснивање
унутрашњих јединица за
планска документа и
подршку управљању, као и

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
/

/

Референтни
документ/
НПАА

По плану
(Да/Не)

Образложење

V
Стратегија
реформе јавне
управе у
Републици
Србији
Стратегија
регулаторне
реформе и
унапређења
система
управљања
јавним
политикама за
период 20162020. године

VI
Да

VII
/

Стратегија
реформе јавне
управе у
Републици
Србији

Да

/

1653

мере које се односе на бољу
координацију јавних
политика.
3.

Закључак којим се обавезују
државни органи да учествују у
попису административних
поступака који се односе на
грађане (ЕРП)

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 74/12- исправка,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18др. закон)

Закључком се обавезују
државни органи и
организације да учествују у
попису административних
поступака који се односе на
грађане у складу са
упутством за спровођењем
пописа

/

Стратегија
реформе јавне
управе у
Републици
Србији
Стратегија
регулаторне
реформе и
унапређења
система
управљања
јавним
политикама за
период 20162020. године

Да

4.

Закључак о усвајању Извештаја
о спровођењу Програма за
поједностављење
административних поступака и
регулативе „еПапир” за период
2019-2021. године (ЕРП)

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 74/12 – исправка,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18др. закон).

Усвајањем закључка Влада се
извештава о учинцима и
резултатима спровођења
Програма за
поједностављење
административних поступака
и регулативе „еПапир” за
период 2019- 2021. године

/

Стратегија
реформе јавне
управе у
Републици
Србији
Стратегија
регулаторне
реформе и
унапређења
система
управљања
јавним
политикама за

Да

Усвајањем Закона о
Регистру
административних
поступака (“Сл
гласник РС”, бр.
44/21), чл. 17.
прописана је
обавеза уписа и
ажурирања података
о поступцима који
се односе на грађане
до 01. јануара 2023.
године, те је
прописивање
обавезе државних
органа да учествују
у попису
административних
поступака који се
односе на грађане у
форми закључка
постало сувишно јер
је ова обавеза
установљена
законом.
На седници
одржаној 23. jула
2020. године, Влада
је усвојила
Извештај о
реализацији
Акционог плана за
спровођење
Програма еПАПИР
за 2020. годину
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5.

Закључак о усвајању Извештаја
о степену реализације
приоритетних циљева из
Акционог плана за спровођење
програма Владе

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/2014 – одлука
УС, 44/14 и 30/18-др.
закон) и члан 44. Закона
о планском систему РС
(„Службени гласник РС”,
број 30/18)

Циљ израде и усвајања
Извештаја о степену
реализације приоритетних
циљева из Акционог плана
за спровођење програма
Владе јесте да се измери
степен остварења
резултата и успешности
мера дефинисаних на
основу програма Владе.

/

6.

Одлука о измени Одлуке о
образовању Координационог
тела за праћење спровођења
Програма за поједностављење
административних поступака и
регулативе „е-Папир” за период
2019 - 2021. године

Члан 62. Закона о
државној управи
(„Службени гласник РС”,
бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 47/18 и 30/18 - др.
закон) и члан 25. став 1.
Уредбе о начелима за
унутрашње уређење и
систематизацију радних
места у министарствима,
посебним организацијама
и службама Владе
(„Службени гласник РС”,
бр. 81/07- пречишћен
текст, 69/08, 98/12, 87/13
и 2/19)

Доношењем ове одлуке се
врши измена састава
Координационог тела за
праћење спровођења
Програма за
поједностављење
административних поступака
и регулативе „е-Папир” за
период 2019 - 2021. године

/

период 20162020. године
Стратегија
реформе јавне
управе у
Републици
Србији
Стратегија
регулаторне
реформе и
унапређења
система
управљања
јавним
политикама за
период 20162020. године

Стратегија
реформе јавне
управе у
Републици
Србији
Стратегија
регулаторне
реформе и
унапређења
система
управљања
јавним
политикама за
период 20162020. године

Да

Да

РСЈП је припремао
редовне месечне
Извештаје о степену
реализације
приоритетних
циљева из Акционог
плана за спровођење
програма Владе за
период 2020 – 2022.
године. Одустало се
од предлагања
Закључка о
усвајању Извештаја
о степену
реализације
приоритетних
циљева из Акционог
плана за спровођење
програма Владе
првенствено због
пандемије Ковид19.
Aкт није усвојен јер
је у плану било
усвајање Програма
за поједностављење
администр.
поступака и
регулативе
„еПапир” за период
2022-2025 (и
пратећег Акционог
плана за овај
програм), као и
почетак спровођења
пројекта „Подршка
Европске уније
унапређењу
пословног
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7.

Уредба о измени и допуни
Уредбе о методологији
управљањa јавним политикама,
анализи ефеката јавних политика
и прописа и садржају
појединачних докумената јавних
политика

Члан 42. став 1. Закона о
Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/2014-одлука УС,
44/14 и 30/18-др. закон) и
члан 51. став 1. Закона о
планском систему
Републике Србије
(„Службени гласник РС”,
број 30/18)

Измене и допуне Уредбе о
методологији управљањa
јавним политикама, анализи
ефеката јавних политика и
прописа и садржају
појединачних докумената
јавних политика ("Службени
гласник РС", број 8/2019), ће
допринети унапређењу
поступка израде и квалитета
докумената јавних политика
и прописа.

/

Стратегија
реформе јавне
управе у
Републици
Србији
Стратегија
регулаторне
реформе и
унапређења
система
управљања
јавним
политикама за
период 20162020. године

окружења” (EU4BE
- ИПА 2019) па је
било опортуно
сачекати као би се
идентификовали сви
релевантни
партнери које је
потребно укључити
у састав
Координационог
тела.
Пројекат ЕУ за
подршку реформи
јавне управе у
оквиру Секторског
реформског уговора
је припремио
Анализу
спровођења Закона
о планском систему
РС и пратећих
подзаконских аката
са одговарајућим
препорукама за
измене и допуне
важећег правног
оквира, укључујући
и измене Уредбе о
методологији
управљања јавним
политикама и
прописа и садржају
појединачних
докумената јавних
политика. Очекује
се да ће Предлог
уредбе о измени и
допуни Уредбе о
методологији
управљањa јавним
политикама,
анализи ефеката
јавних политика и
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8.

Програм за поједностављење
административних поступака и
регулативе „е-Папир” за период
2022-2025. (ЕРП)

Члан 10. став 2., члан 14.
став 1. и члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС”, број 30/18)

Програмом ће се детаљније
испланирати мере и
активности које се односе на
попис, поједностављење и
дигитализацију
административних поступака,
од значаја за привреду и
грађане, као и на
услостављање и
функционисање Регистра
административних поступака
у циљу смањења
административног
оптерећења и повећања
транспарентности пословног
окружења.

/

Стратегија
реформе јавне
управе у
Републици
Србији
Стратегија
регулаторне
реформе и
унапређења
система
управљања
јавним
политикама за
период 20162020. године

Да

прописа и садржају
појединачних
докумената јавних
политика бити
финализован током
2022. године, након
формирања нове
Владе.
Процес прикупљања
информација о
спровођењу
Програма за
поједностављење
административних
поступака и
регулативе
“еПапир” за период
2019-2021, трајао је
дуже од планираног
рока, услед чега је
одложена и
припрема Предлога
програма за период
2022-2025.
Републички
секретаријат за
јавне политике
обавестио је јавност
о почетку израде
Предлога програма
за поједностављење
административних
поступака и
регулативе
“еПапир” за период
2022-2025.
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред
бр.

1.

1.ПА.1

Назив

Резултат
шифра извора
финансирања

I
Развој система
јавних политика

Анализа ефеката
прописа

II
Унапређено је управљање системом
националног планирања у Републици
Србији кроз ефикасну примену Закона
о планском систему Републике Србије
и подзаконских аката. Донет је
Програм за унапређење управљања
јавним политикама и регулаторном
реформом за период 2021-2025.
године, којим се детаљније разрађује
један стуб кровне Стратегије реформе
јавне управе за период 2021-2030.
године. Пружана је методолошка
подршка органима државне управе у
припреми докумената јавних политика
и средњорочних планова.
Квалитет анализе ефеката прописа je
побољшан, укључујући и унапређење
квалитета прилога анализе ефеката
прописа које предлагачи прописа
достављају Републичком
секретаријату за јавне политике на
мишљење. За 100% нацрта закона и
предлога уредаба донето је мишљење
да „садрже” или „делимично садрже”
анализу ефеката. Обезбеђена је и
доступност релевантних информација
о потенцијалним ефектима прописа
заинтересованој јавности и
доносиоцима одлука.

01

Износ остварења/
извршења
III
127 253 122

11

131 238 978

01

93 434 382,97

По плану
(Да/Не)

Образложење

IV

V

VI

Стратегија
реформе јавне
управе у
Републици Србији
Стратегија
регулаторне
реформе и
унапређења
система
управљања јавним
политикама за
период 2016-2020.
године

Да

/

Стратегија
реформе јавне
управе у
Републици Србији
Стратегија
регулаторне
реформе и
унапређења
система
управљања јавним
политикама за
период 2016-2020.
године.

Да

/

Референтни
документ
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1.ПА.2

Управљање
квалитетом јавних
политика

Унапређена је интерресорна
координација кроз ефикасну
имплементацију Акционог плана за
спровођење програма Владе. Процес
праћења спровођења консултација са
заинтересованим странама је додатно
побољшан кроз успостављање
платформе еКонсултације која
представља алат који рад Владе и
других институција чини
транспарентнијим, док ће грађани и
привредни субјекти моћи да дају свој
допринос доношењу одлука које се на
њих односе.

01

33 818 740,39

Стратегија
реформе јавне
управе у
Републици Србији
Стратегија
регулаторне
реформе и
унапређења
система
управљања јавним
политикама за
период 2016-2020.
године

Да

/

1.ПК.1

Пројекат за
унапређење
конкурентности и
запошљавања

Пројекат „Конкурентност и
запошљавање” је 30. јуна 2021. године
завршен, а током ових првих шест
месеци је доста рађено на компоненти
конкурентности радне снаге и
стварања услова за лакшу упошљивост
тешко упошљивих лица. Припремљена
је и усвојена Уредба о спровођењу
пилот обуке за тржиште рада на
основу ваучера („Сл. гласник РС”, бр.
44/2021), чиме је олакшан приступ
жељеним обукама за незапослена лица
и отворен пут ка њиховом лакшем
запошљавању према најбољим
европским искуствима. Фонд за науку
и Иновациони фонд наставили су са
шемама финансирања иновативних
предузећа, научника и истраживачких
институција, као и са спровођењем
грантова у одговор на Kовид-19. У
сарадњи са Светском банком,
Кабинетом Премијера, Министарством
привреде, као и РАС-ом, рађено је на
дефинисању и иницијалном развоју
пројектне идеје за „Конкурентност и
запошљавање 2”, који ће бити развијен
током 2022. године.

11

131 238 978

Стратегија
реформе јавне
управе у
Републици Србији
Стратегија
регулаторне
реформе и
унапређења
система
управљања јавним
политикама за
период 2016-2020.
године.

Да

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне управе

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2. Директор

Сандра Дамчевић

3. Делокруг

4. Органи управе у
саставу / имаоци јавних
овлашћења

На основу члана 179. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19 у даљем
тексту: ЗЈН) Канцеларија за јавне набавке обавља следеће послове: 1) припрема стратегију развоја
и унапређења јавних набавки у Републици Србији; 2) спроводи мониторинг над применом прописа
о јавним набавкама и припрема годишњи извештај о спроведеном мониторингу; 3) подноси захтев
за покретање прекршајног поступка за прекршаје прописане овим законом, подноси захтев за
заштиту права и иницира спровођење других одговарајућих поступака пред надлежним органима
када на основу мониторинга уочи неправилности у примени прописа о јавним набавкама; 4)
учествује у изради закона и других прописа у области јавних набавки и доноси подзаконске акте у
области јавних набавки; 5) даје мишљења о примени одредаба овог закона и других прописа у
области јавних набавки; 6) пружа стручну помоћ, припрема смернице, приручнике, као и друге
публикације у области јавних набавки и стара се да буду једнако доступни наручиоцима и
привредним субјектима без накнаде; 7) прикупља статистичке и друге податке о спроведеним
поступцима, закљученим уговорима о јавним набавкама и припрема посебан годишњи извештај о
јавним набавкама; 8) прописује поступак и услове за стицање сертификата за службеника за јавне
набавке и води регистар службеника за јавне набавке; 9) управља Порталом јавних набавки; 10)
предузима потребне активности у вези са преговорима о приступању Европској унији, у области
јавних набавки; 11) сарађује са домаћим и страним институцијама и стручњацима из области јавних
набавки у циљу унапређења система јавних набавки; 12) сарађује са другим државним органима и
организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе;
13) обавља друге послове у складу са законом.

/
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НАРАТИВ
Канцеларија за јавне набавке (у даљем тексту: КЈН) је у току 2021. године обављала послове прописане Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19;
у даљем тексту: ЗЈН/2019). Дана 1. јануара 2020. године ступио je на снагу ЗЈН/2019, који је почео да се примењује 1. јула 2020. године. У складу са одредбом члана 241.
ЗЈН/2019, Управа за јавне набавке наставила је са радом као Канцеларија за јавне набавке.
На основу овлашћења прописаних одредбама ЗЈН/2019, КЈН је у току 2021. године припремила и донела два подзаконска акта и то: Правилник о садржини конкурсне
документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“, број 21/21) и Правилник о измени и допуни Правилника о поступку и условима за стицање
сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке („Службени гласник РС“, број 21/21).
На предлог КЈН, Влада је током новембра 2019. године усвојила Програм развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019. – 2023. године, са пратећим
Акционим планом за 2019. и 2020. годину (http://www.ujn.gov.rs/vesti/program-razvoja-javnih-nabavki-u-republici-srbiji-za-period-2019-2023-godine/), у циљу дефинисања
правца даљег развоја система јавних набавки и стварања модерног и ефикасног система јавних набавки. У мају 2021. године, на предлог КЈН, Влада је усвојила Акциони
план за 2021. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки за период 2019-2023. године у Републици Србији. Такође, КЈН је на својој интернет страници
објавила и Извештај о спровођењу Акционог плана за Програм развоја јавних набавки за 2020. годину. Тренутно је у току израда новог Акционог плана за спровођење
Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019. – 2023. године, за 2022. годину. С тим у вези, КЈН је објавила Нацрт наведеног акционог плана,
као и Нацрт извештаја о спровођењу Акционог плана за 2021. годину на интернет страници Канцеларије и Порталу е-консултације ради достављања коментара.
КЈН у складу са надлежностима прописаним ЗЈН/2019 припрема посебан годишњи извештај о јавним набавкама који поред других података значајних за систем јавних
набавки садржи нарочито: 1) податке о најчешћим узроцима неправилне примене ЗЈН, укључујући могуће структурне проблеме или проблеме који се понављају у
примени ЗЈН и подзаконских аката донетих на основу овог закона; 2) податке о степену учешћа малих и средњих предузећа у поступцима јавних набавки; 3) статистичке
податке о јавним набавкама у Републици Србији, на основу података из члана 181. ЗЈН; 4) податке о мерама које су предузете у спречавању, откривању и пријављивању
корупције, сукоба интереса и других неправилности у примени овог закона; 5) предлог мера за сузбијање нерегуларности и корупције у јавним набавкама, јачање
ефикасности система јавних набавки и повећање конкуренције у поступцима јавних набавки и 6) друге податке од значаја за систем јавних набавки. Извештај подноси
Влади и објављује на Порталу јавних набавки до 31. марта текуће године за претходну годину.
У току 2021. године, КЈН је сходно одредби члана 182. ЗЈН/2019 припремила Годишњи извештај о јавним набавкама у Републици Србији за 2020. годину, број 404-02343/21 од 31. марта 2021. године, који је достављен Влади и објављен на Порталу јавних набавки. У складу са наведеном законском одредбом, у току је израда Годишњег
извештаја о јавним набавкама у Републици Србији за 2021. годину.
У току 2021. године, КЈН је сходно одредби члана 180. став 6. ЗЈН/2019 припремила Годишњи извештај о спроведеном мониторингу за 2020. годину, број: 401-00-19/202101 од 31. марта 2021. године, који је достављен Влади и Народној скупштини. У складу са наведеном законском одредбом, у току је израда Годишњег извештаја о
спроведеном мониторингу за 2021. годину.
Поступајући у складу са надлежностима прописаним чланом 179. ЗЈН/2019, КЈН је у 2021. години дала укупно: 196 мишљења о примени одредаба ЗЈН; 25 мишљења на
предлоге других закона и прописа чији су предлагачи другу органи државне управе, 170 мишљења на предлоге закључака Владе. 922 мишљења на основу образложења
и документације у вези са разлозима којима се оправдава примена преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда, из члана члана 61. став
1. тач. 1) и 2) ЗЈН/2019, од тога 887 позитивних и 35 негативних, док је у односу на 218 захтевана додатна документација.
У вршењу мониторинга над применом прописа о јавним набавкама, КЈН је у 2021. години поднела 144 захтева за покретање прекршајног поступка; поступала у 15
захтева достављених од стране тужилаштва; доставила тражене податаке и разјашњења МУП-у поводом 7 захтева; доставила тражене податаке и разјашњења Агенцији
за спречавање корупције поводом 9 захтева; поступала у 33 случајa пријављивања неправилности у вези са којима је вршила надзор над применом Законa о јавним
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набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и ЗЈН/2019; спровела редован мониторинг 135 поступака јавних набавки по основу годишњег плана
мониторинга за 2021. годину.
КЈН је у току 2021. године припремила и на својој интернет страници објавила Смернице за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива. Наведене
смернице служе као помоћ наручиоцима приликом спровођења ове врсте поступка јавне набавке.
У циљу даље сертификације службеника за јавне набавке, у складу са одредбама ЗЈН/2019, КЈН је почела у марту 2021. године са организовањем испита за службеника
за јавне набавке. Од марта до децембра 2021. године организовано је укупно 18 испита за службеника за јавне набавке. У овом периоду укупно се пријавио 261 кандидат
за полагање испита, од чега је 221 кандидат приступио полагању испита, док је 118 кандидата и положило испит за службеника за јавне набавке. Проценат успешности
кандидата је 53.39%.
Кључни подаци са Портала јавних набавки чији је рад усклађен са ЗЈН/2015 за 2021. годину су: укупан број објављених јавних набавки: 949; просечан број објављених
поступака по дану: 2,6; просечна дневна посета: 1.668; укупан број новорегистрованих корисника: 0.
Кључни подаци са Портала јавних набавки чији је рад усклађен са одредбама ЗЈН/2019 за 2021. годину су: укупан број објављених јавних набавки: 43.620; просечан број
објављених поступака по дану: 119; просечна дневна посета: 11.506; укупан број новорегистрованих корисника: 6.994.
Поред давања мишљења, КЈН је у 2021. години сваког радног дана пружала стручну помоћ наручиоцима и понуђачима путем консултација и то: правних консултација,
путем телефона, у периоду од 9-11 часова, као и консултација у вези са пословима планирања јавних набавки и употребом Портала јавних набавки, сваког радног дана,
у периоду од 9-12 часова (у просеку 250 телефонских консултација недељно).
ИПА 2013 пројекат „Подршка даљем унапрeђењу система јавних набавки у Србији“ је завршен у јуну 2021. године. У току трајања пројекта, поред пружене помоћи у
изради новог законодавног оквира, нове електронске платформе за јавне набавке, пружена је и помоћ у погледу израде великог броја помоћних (оперативних) алата,
анализа, смерница и упутстава за примену новог законодавног оквира и Портала јавних набавки који се налазе на интернет страници КЈН
(http://eupodrska.ujn.gov.rs/dokumenta/).
КЈН је и током 2021. године наставила са јачањем капацитета наручилаца и понуђача у погледу примене ЗЈН. Услед пандемије изазване COVID-19, КЈН је обуке и
радионице организовала углавном онлајн. Учесници обука су имали прилике да се упознају са темама као што су: 1) Систем квалификације на Порталу јавних набавки,
2) Критеријуми за доделу уговора – економски најповољнија понуда, 3) Партнерство за иновације и зелене набавке, 4) Критеријуми за квалитативни избор привредног
субјекта и начин доказивања испуњености критеријума.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1.

2.

Назив акта

I
Закључак о усвајању Акционог
плана за спровођење Програма
развоја јавних набавки за 2021.
годину (ЈР)

Закључак о усвајању Акционог
плана за спровођење Програма
развоја јавних набавки за 2022.
годину

Правни основ

Опис

II
Члан 38. став 1.
Закона о планском
систему Републике
Србије („Службени
гласник РС“, број
30/19)

III
Дефинисање правца даљег
развоја система јавних
набавки и стварања модерног
и ефикасног система јавних
набавки.

Члан 38. став 1. Закона Дефинисање правца даљег
о планском систему
развоја система јавних
Републике Србије
набавки и стварања модерног
(„Службени гласник
и ефикасног система јавних
РС“, број 30/19)
набавки.

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
46/21
7. маj

/

Референтни
документ/
НПАА

По плану
(Да/Не)

V
Програм развоја
јавних набавки у
Републици
Србији за период
2019. – 2023.
године
(„Службени
гласник РС“, број
82/19)

VI
Дa

Програм развоја
јавних набавки у
Републици
Србији за период
2019. – 2023.
године
(„Службени
гласник РС“, број
82/19)

Дa

Образложење

VII
На оперативном
нивоу Програм
развоја јавних
набавки у Републици
Србији за период
2019. – 2023. године
(„Службени гласник
РС“, број 82/19)
реализоваће се на
основу акционих
планова. Први
Акциони план донет
је за 2019. и 2020.
годину, док ће се
наредни акциони
планови доносити на
годишњем нивоу.
Услед објективних
разлога, пандемије
изазване Covid-19 и
недостатка
капацитета током 4.
квартала 2022.
године, јавна
расправа и усвајање
акта је одложено за 1.
квартал 2022. године.
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ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред. бр.

1.

2.

Референтни
документ /
НПАА

Назив акта

Правни основ

I
Правилник о садржини
конкурсне документације у
поступцима јавних набавки

II
Члан 93. став 4.
Закона о јавним
набавкама
(„Службени гласник
РС”, број 91/19)

III
/

Правилник о измени и допуни
Правилника о поступку и
условима за стицање
сертификата за службеника за
јавне набавке и вођењу Регистра
службеника за јавне набавке

Члан 185. став 2.
Закона о јавним
набавкама
(„Службени гласник
РС”, број 91/19)

/

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
21/21
10. март

21/21
10. март

По плану
(Да/Не)

Образложење

V
Нe

VI
Разлози за доношење новог Правилника
o
садржини конкурсне документације у поступцима
јавних набавки произилазе из чињенице да су током
примене појединих одредби Правилника уочене
одређене неусаглашености са начином регулисања
садржине конкурсне документације на Порталу
јавних набавки. Како се Портал јавних набавки у
овом делу није могао изменити из техничких
разлога, указала се потреба за доношењем новог
Правилника, а све како би наручиоци и понуђачи
били у могућности да на законит и правилан начин
спроводе поступке јавних набавки, односно
припремају понуде.

Нe

Разлози за доношење Правилника о измени и
допуни Правилника о поступку и условима за
стицање сертификата за службеника за јавне
набавке и вођењу Регистра службеника за јавне
набавке произлазе из чињенице да је
Правилник
било
потребно
допунити
детаљним упутством о доказима који се
достављају уз пријаву, као и о доказима који се
достављају на испит. Такође, потребно је било
изменити и члан Правилника који се односи на
састав испитне комисије, с обзиром да
представници
Републичке
комисије
за
заштиту права у поступцима јавних набавки
неће
бити
чланови
исте,
већ
само
представници КЈН.
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.
1.

Назив

Резултат

I
Развој система
и заштита
права у
поступцима
јавних набавки

II
Даљи развој модерног и ефикасног система
јавних набавки

Финансирање
Износ
шифра извора
остварења/
финансирања
извршења
III

01

71.715.819,19
РСД

56
73.022.073,61
РСД
1ПА1

1ПК1

:
Развој и
праћење
система јавних
набавки

IPA 2013 Реформа јавне
управе

Повећање ефикасности и економичности
поступака јавних набавки, јачање конкуренције
на тржишту јавних набавки, смањење ризика
нерегуларности у систему јавних набавки,
промовисање и подстицање еколошког и
социјалног аспекта у јавним набавкама и
иновацијама
Унапређење система јавних набавки усаглашеног
са директивама Европске уније и европском
добром праксом

01

01
56

59.933.303,61

11.782.515,58
73.022.073,61

Референтни
документ

По плану
(Да/Не)

IV
Програм развоја
јавних набавки у
Републици Србији за
период 2019 - 2023.
године („Службени
гласник РС”, број
82/19)

V
Да

Програм развоја
јавних набавки у
Републици Србији за
период 2019 - 2023.
године („Службени
гласник РС”, број
82/19)
Програм развоја
јавних набавки у
Републици Србији за
период 2019 - 2023.
године („Службени
гласник РС”, број
82/19)

Да

Образложење
VI

/

/
Да

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД

Бранко Драгичевић, в.д.директора
2.Директор

3. Делокруг

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

Законом о Републичком сеизмолошком заводу (Службени гласник РС бр. 71/94) у Заводу се
обављају се послови 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 вођење одговарајуће сеизмолошке документације, њено архивирање и чување;
објављивање прикупљених података о сеизмичким и сеизмотектонским појавама, учествује у
међународној размени сеизмолошких података и сарађује на регионалним сеизмолошким
пројектима од интереса за Републику и друге послове у складу са законом.
/

НАРАТИВ
У оквиру делатности Републичког сеизмолошког завода су у 2021. години реализоване су активности које се односе на: праћење сеизмичке активности у Србији и региону,
објављивање прикупљених и обрађених података о сеизмичким и сеизмотектонским појавама, модернизацију сеизмолошке инфраструктуре, унапређење сеизмолошке службе,
реализацију планираних програма и пројеката и учествовање у међународној размени сеизмолошких података.
На сеизмичким регистраторима националние сеизмолошке мреже (која обухвата 23 сеизмолошке станице) током 2021. године регистровани су дигитални записи преко 60.000
хиљада регистрација сеизмичких догађаја са територије Републике Србије, као и из целог Света. Такође, регистрован је и велики број сеизмограма који потичу од експлозија у
рудницима претежно са површинском експлоатацијом, на теритроји Републике Србије, али и на подручју суседних држава.
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На основу података о регистрацијама сеизмичких таласа (сеизмограма) на националној сеизмолошкој мрежи, лоцирано је 4.482 земљотреса (1051 на територији Србије и 1501 у
ближем региону) као и близу 2000 експлозија (минирања у рудницима, каменоломима, тунелима, путарска активност). На основу ових података израђен је Извештај о сеизмичности
Србије за 2021. годину; припремљени су билтени и каталози за ту годину и дистрибуирани у међунардну размену; креирана је и карта епицентара Србије за 2021. годину; на интернет
порталу РСЗ објављене су текуће информације о догођеним земљотресима и другим подацима у надлежности Републичког сеизмолошког завода; на интернет порталу је објављен
већи број сеизмолошких карата на којима су приказани срачунати макросеизмички интензитети на површини терена за карактеристично тло за земљотресе који су лоцирани на
територији Србије са магнитудама већим од 2.3 јединице Рихтерове скале; у међународну размену (одмах након догођеног земљотреса) послато је неколико хиљада аутоматских и
стручно ревидованих информација о догођеним земљотресима на територији Србије и региона, као и други подаци у надлежности овог Завода.
Сеизмичка активност на територији Србије током 2021. године била је на релативно нижем нивоу у односу на дугогодишњи просек, у погледу јачине догођених земљотреса,
изражене магнитудом и степеном створених интензитета и приближно једаким укупним бројем регистрованих и лоцираних земљотреса. На територији Србије лоцирана су 23
земљотреса са епицентрима чије су магнитуде биле изнад 2.3 јединица Рихтерове скале, односно са интензитетима III-VI0 степени према скали ЕМС-98. Од тог броја 5 земљотреса
је имало магнитуде изнад 3 јединице Рихтерове скале - на подручјима општина Крагујевац, Качаник, Нови Пазар, Младеновац. Током извештајног периода, на територији Републике
Србије је регистрован један земљотрес са максималним епицентралним интензитетом изнад V јединица ЕМС-98 скале (или приближно еквивалентне МЦС скале). Тај земљотрес је
имао епицентрални интензитет између V и VI јединица скале интензитета односно магнитуду ML 3.9 јединице, а догодио се на око 6 км јужно од Крагујевца. На територији Србије
регистровано је 1546 техногених активности које су у већем броју лоцирани на подручјима Бора (525), Мајданпека (514), Голупца, Пожеге и Ваљева и другим (Коцељева, Ужице,
Љиг, Аранђеловац, Липљан итд.). Број регистрованих и лоцираних минирања је знатно већи у односу на претходну годину и представља 60% свих лоцираних локалних сеизмичких
догађања у Србији. На територији Републике Србије није било регистрованих акцелерација земљотреса који су имали интензитет већи од 5 степени МСК-64 скале а који би били од
значаја за процену сеизмичког хазарда и земљотресно инжењерство.
На сеизмолошким станицама Бор и Кучево инсталирани су дигитализатор и сеизмометар новије генерације чиме је унапређен квалитет регистрације догођеног земљотреса и
повећана осетљивост детекције Националне сеизмолошке мреже. На сеизмолошким станицама Бор и Кучево инсталирани су дигитализатор и сеизмометар новије генерације чиме
је унапређен квалитет регистрације догођеног земљотреса и повећана осетљивост детекције Националне сеизмолошке мреже. У Заводу је инсталирани нови доменски сервер и
сервер за систем за аутоматско лоцирање земљотреса чиме је унапређен рад рачунарске мреже и скраћено време и аутоматског лоцирања догођеног земљотреса. За потребе система
за аутоматско лоцирање набављена су два додатна модула за надоградњу постојећег компјутерског система који омогућавају поузданију детекцију локалне сеизмичности и
прецизније лоцирање регистрованих земљотреса на територији Републике Србије, те су стога од великог значаја за унапређење система за сеизмички мониториг Националне
сеизмолошке мреже Србије. Извршено је повећање радна меморија на серверу за аутоматско издавање сеизмолошких услова чиме је убрзан рад сервиса. Набављена је и инсталирана
лиценцирана верзија антивирусног софтвера за сервере и кориснике у Заводу, чиме се повећава интернет безбедност ИТ инфраструктуре Завода. Унапређена је постојећа мрежна
инфраструктура између дежурне собе и сервер сале у Заводу уградњом додатних каблова за видео сигнал, УТП мрежних прикључака и оптичког кабла вишеструке намене. У
сарадњи са Канцеларијом за ИТ и е-Управу Заводу су стављена на располагање три виртуелна сервера који ће имати улогу резервних система за прикупљање сеизмолошких података,
аутоматску и мануелну локацију догођеног земљотреса. Овим се обезбезбеђује непрекидност пружања услуге о догођеном земљотресу у случају отказа сервера у Заводу. Набављени
су нови дигитализатори високе резолуције Kinemetrics Quanterra Q8 чиме је повећан квалитет мреже Националне сеизмолошке мреже Републике Србије, односно повећана је боља
тачност лоцирања догођених земљотреса. У сарадњи са INGV институтом из Рима (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) набављена опрема за сеизмолошку станицу
Дивчибаре у оквиру обнове капацитета застареле опреме на станици која је у саставу међународне MedNet мреже. Опрема се састоји од контролера, дигитализатора и акцелерометра
новије генерације. Реализовано је учешће једног извршиоца на онлајн годишњој радионици организованој од стране ОРФЕУС-а и ЕПОС-а
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

1.ПА1.

Назив

Резултат
Износ
остварења/
извршења

шифра извора
финансирања
I
Заштита животне средине

Праћење и проучавање
сеизмичких и сеизмотектонских
појава

II
Извршено систематско
регистровање, прикупљање,
анализирање и проучавање
сеизмичких и сеизмотектонских
појава
На регистраторима националние
сеизмолошке мреже (23
сеизмолошке станице)
регистровано укупно 65.518
сеизмичких записа из света,
региона и са територије Србије.
Од тог броја: 6010 записа се
односи на локалне земљотресе,
31.585 на регионалне, 9898 на
телесеизме (земљотресе чија је
удаљеност већа од 1000 км од
места регистровања), 18031
записа на експлозије и 6
сеизмичких активности
непознатог порекла. На основу
њих лоцирано је 4482
земљотреса (1051 на територији
Србије и 1501у ближем региону)
и 1930 сеизмичких активности
које нису тектонског порекла
(минирања у рудницима,
каменоломима, тунелима,
путарска активност). На основу
ових података израђен Извештај
о сеизмичности Србије за 2021.
годину; израђени су билтени и
каталози за 2021. годину и

III
01

31.903.000RSD

01

31.903.000RSD

Референтни
документ

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

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
Да

VI
/

Да

На извршење послова у
2021. год. утицала су 2
реметилачка фактора:
Корона вирус и број
запослених . Завод је
доведен у ситуацију да
нема довољан број
извршилаца на
сеизмолошким
пословима због
забране запошљавања
у јавном сектору и
недобијања
сагласности за
попуњавање
упражњених радних
места у периоду од
2014. до 2021.
Смањење броја
запослених од 2015.
године (16 запослених)
до данас (8
запослених) довео је у
питање не само
функционисање
сеизмолошке службе
већ и сврху постојања
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послати у међунардну размену;
креирана Карта епицентара
Србије за 2021. годину; За
потребе израде концепта
планских докумената израђено
је 115 сеизмолошких услова, у
циљу процене утицаја опасности
од земљотреса на животну
средину, односно утврђивање
мера заштите од стране
надлежних органа, у складу са
посебним законима;
анализирана је просторна
дистрибуција регистрованих
земљотреса и извршена
корелација са активним
сеизмотектонским структурама
и режимом воде на
акумулацијама Ђердап, Завој и
Бајина Башта и израђени су
извештаји а у случајевима
повећане сеизмичности
извршено је извештавање
надлежних за ове просторе; на
удаљеним сеизмолошким
станицама одласком на терен
обављено је 5 интервенција а
331 интервенција обављена је на
даљину; на интернет порталу
РСЗ објављене су текуће
информације о догођеним
земљотресима и другим
подацима у надлежности РСЗ за
580 сеизмичких активности
(мануелно) и 3325 информација
креираних аутоматским
поступком; на интернет порталу
РСЗ објављено је 16
сеизмолошких карата на којима
су приказани очекивани
макросеизмички интензитети на
површини терена за
карактеристично тло за

овог државног органа
који на основу
стратегије Републике
Србије обавља и
послове одбране од
једне од катастрофа,
односно убалажавање
последица штетног
дејства земљотреса.
Након добијања 3
сагласности за попуну
упражњених радних
места (крајем априла
2021. године) Завод је
запослио 3 извршиоца
али је истовремено
Завод напустило 2
извршиоца тако да
тренутно је у Заводу на
неодређено време на
сеизмолошким
пословима раде само 4
извршиоца.
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земљотресе који су лоцирани на
територији Србије са
магнитудама већим од 2.3
јединице Рихтерове скале; у
међународну размену (одмах
након догођеног земљотреса)
послато је 2348 аутоматских и
325 мануелних информација о
догођеним земљотресима на
територији Србије и региона и
други подаци у надлежности
РСЗ.

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе
2. Директор

3. Делокруг

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

Владимир Цуцић
Одредбом 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 и 30/10) (у даљем тексту: Закон о избеглицама), прописано
је да Комесаријат обавља послове који се односе на: признавање и престанак статуса избеглица; збрињавање
избеглица; регистрацију избеглица; усклађивање пружања помоћи избеглицама од стране других органа и
организација у земљи и иностранству и старање о равномерном и благовременом пружању помоћи;
обезбеђивање смештаја односно размештаја избеглица на подручја јединица локалне самоуправе;
предузимање мера за повратак избеглица; решавање стамбених потреба избеглица у складу са овим
законом; вођење евиденција из своје надлежности и установљавање база података и обавља друге послове
утврђене овим законом. Начин вођења евиденција и заштиту података о збрињавању, повратку и
интеграцији избеглица, прописује комесар, у складу са законом. У складу с потврђеним међународним
уговорима и општеприхваћеним правилима међународног права, а које уређују положај и права избеглица,
ради збрињавања, интеграције или повратка избеглица, Комесаријат покреће иницијативе за тражење
међународне помоћи од институција Уједињених нација и других међународних организација. Комесаријат
има својство правног лица. Комесаријат остварује сарадњу с организацијама Црвеног крста, хуманитарним,
верским и другим организацијама, удружењима и грађанима.Одредбом члана 9. Закона о управљању
миграцијама („Службени гласник РС”, број 107/12) (у даљем тексту: Закон о управљању миграцијама),
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предвиђено је да Стручне и друге послове који се односе на управљање миграцијама утврђене овим законoм
и са њима повезане управне послове обавља Комесаријат за избеглице и миграције.
Одредбом члана 10. Закона о управљању миграцијама, предвиђено је да 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.
Одредбом члана 20. Закона о управљању миграцијама, предвиђено је да даном ступања на снагу овог
закона Комесаријат за избеглице образован Законом о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92,
„Службени лист СРЈ”, број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, бр. 45/02 и 30/10) наставља рад под
називом Комесаријат за избеглице и миграције, у складу са надлежностима утврђеним овим законом и
другим законима.
Одредбом члана 23. Закона о азилу и привременој заштити („Службени гласник РС”, број 24/18), (у
даљем тексту: Закон о азилу), предвиђено је да Комесаријат обезбеђује материјалне услове за прихват
тражилаца азила, привремени смештај лицима којима је одобрено право на азил, спроводи програме
добровољног повратка странца чији је захтев за азил одлуком надлежног органа одбијен или одбачен или
ако је поступак азила обустављен, странца којем је одобрена привремена заштита, странца којем је донета
одлука из члана 75. ст. 3. и 4. или одлука из чл. 83. и 84. овог закона и странца којем је престало право на
азил, као и програме интеграције лица којима је одобрено право на азил у складу с прописима којима је
уређена област управљања миграцијама.
Одредбом члана 50. став 5. Закона о азилу, предвиђено је да Комесаријат доноси одлуку о умањењу
или престанку материјалних услова прихвата, а ставом 9. истог члана, предвиђено је да руководилац
Комесаријата доноси прописе о условима под којима се обезбеђују материјални услови прихвата, поступку
за њихово умањење или престанак и другим питањима везаним за умањење или престанак материјалних
услова прихвата и прописе о правилима кућног реда у центру за азил и другом објекту намењеном за
смештај тражилаца, као и прописе о начину исплате средстава за личне потребе.
Одредбом члана 51. став 4. Закона о азилу, предвиђено је да радом центра за азил или другог објекта
намењеног за смештај тражилаца руководи руководилац Комесаријата.
Одредбом члана 52. став 3. Закона о азилу, предвиђено је да Комесаријат тражиоцу који је у
посебном психо-физичком стању, којем су потребне процесне и прихватне гаранције и којем се у центру
за азил или другом објекту намењеном за смештај тражилаца не могу обезбедити потребни услови за његов
смештај, на основу решења центра за социјални рад, обезбеђује смештај у установе социјалне заштите, код
другог пружаоца услуге смештаја или у другој породици.
Одредбом члана 71. став 2. Закона о азилу, предвиђено је да Влада на предлог Комесаријата утврђује
услове, начин, поступак и друга питања од значаја за укључивање лица којима је одобрено право на азил у
друштвени, културни и привредни живот у Републици Србији, као и њихову натурализацију.
Одредбом члана 76. став 5. Закона о азилу, предвиђено је да Влада на предлог Комесаријата, доноси
одлуку о смештају лица којима је одобрена привремена заштита.
Одредбом члана 85. став 1. Закона о азилу, предвиђено је да Комесаријат на захтев лица из члана
23. став 3. овог закона, предузима одговарајуће мере како би се том лицу омогућио добровољни повратак
у државу порекла, при чему се води рачуна о људском достојанству, ставом 2. овог члана предвићено је да
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Комесаријат разматра релевантне извештаје о стању у држави порекла лица, упознаје лице с тим стањем и
омогућава му да своју одлуку о повратку донесе уз потпуно познавање чињеница, а ставом 4. овог члана
предвићено је да Влада на предлог Комесаријата доноси програм за подршку добровољног повратка.
Одредбом члана 98. став 1. Закона о азилу, предвиђено је да Комесаријат у сврху обављања послова
утврђених овим законом, а у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може да
прибавља и обрађује податке о личности странаца и са њима повезаних физичких и правних лица и о томе
води евиденције.
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, 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.
Садржај и начин вођења евиденција из става 4. овог члана прописује Комесаријат.
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
Овлашћења

/

НАРАТИВ
Крајем 2021. године, у Републици Србији налазило се 25.330 избеглица са потврђеним статусом и 196.140 регистрованих интерно расељених лица са АП Косова и Метохије.
Комесаријат за избеглице и миграције, у складу са својим надлежностима утврђеним Законом о избеглицама, обезбеђује збрињавање и пружа помоћ у интеграцији и повратку
избеглица.
У складу са Националном стратегијом Комесаријат за избеглице и миграције пружа подршку у побољшању животних услова интерно расељним лицимa са АП Косова и Метохије.
У току 2021. године, 713 избеглица се интегрисало у Републици Србији (регулисали пребивалиште и личну карту Републике Србије).
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Током 2021. године, у Републици Србији су затворена четири колективна центра на територији АП Косова и Метохије, тако да у Републици Србији функционише пет колективних
центара, од тога четири колективна центра на територији АП Косова и Метохије, а један у Бујановцу. Укупно се на смештају у наведених пет колективних центара у Републици
Србији налази 186 лица и то: 18 избеглица и 168 интерно расељених лица. Комесаријат за избеглице и миграције планира да настави затварање колективних центара, у складу са
обезбеђеним средствима за реализацују пројеката који прате затварање колективних центара, односно куповином сеоских кућа са окућницом, обезбеђивањем помоћи у грађевинском
материјалу и изградњом монтажних кућа.
Од укупно 2.121 непокретности (готова/полуготова градња и самоградња) које су у својини Републике Србије, а чији је корисник Комесаријат за избеглице и миграције, почев од
2015. године, до краја 2021. године, пренето је у својину корисника – избеглица и бивших избеглица, закључивањем купопродајних уговора у суду и код јавног бележника укупно
1.579 непокреност.
У оквиру Регионалног стамбеног програма Републике Србије купљено је 82 стамбене јединице, од тога, пренето је у својину корисницима 42 стамбене јединице.
Kомесаријат за избеглице и миграције се у обављању својих активности и даље сусреће са проблемом неформалних колективних центара којих у Републици Србији има око 22, од
тога 12 у граду Београду. У наведеним неформалним колективним центрима налази се око 600 лицa.
Комесаријат за избеглице и миграције је током 2021. године, за укупно 23 лица, делимично или у потпуности сносио трошкове смештаја у одговарајућим установама социјалне
заштите за децу и омладину, душевно оболела лица и лица ометена у развоју, одрасла, стара и инвалидна лица, а у случају потребе и за избеглице на породичном смештају, што ће
бити настављено и током 2022. године, док је смештај реализован за 2 лица. У 2021. години, у установама социјалне заштите и даље је смештен 1 тражилац азила у Републици
Србији.
Током 2021. године, Комесаријат за избеглице и миграције у оквиру пројекта подршке локалним самоуправама, пружио је подршку у изради нових и измени и допуни постојећих
локалних акционих планова, како би у истима поред постојећих категорија лица били обухваћени, тражиоци азила и мигранти у потреби без утврђеног статуса. У току 2021. године,
из буџета Комесаријата за избеглице и миграције, за подршку локалним акционим плановима кроз финансирање активности утврђених специфичним циљевима, а на основу јавних
позива закључено је укупно 118 уговора са укупно 74 општине/града, укључујући и општине/градове на територији АП Косова и Метохије, којима су породицама избеглих, интерно
расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији, обезбеђена средства за помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом и доделом помоћи у грађевинском материјалу.
Ближи подаци о реализацији наведених пројеката налазе се у табели V.
Комесаријат за избеглице и миграције је институција корисник Твининг пројекта „Подршка јачању управљања миграцијама и система азила у Србији” који је финансиран средствима
ИПА 2016 у укупном износу од милион евра. Пројекат је започео са реализацијом 7. октобра 2019. године и трајао укупно 27 месеци, а окончан је 6. јануара 2022. године. Комесаријат
за избеглице и миграције спроводио је овај пројекат у партнерству са Шведском миграционом агенцијом као већинским партнером и Службом за имиграцију и натурализацију
Министарства правде и безбедности Краљевине Холандије и Министарством унутрашњих послова Републике Словеније, као мањинским партнерима. Општи циљ твининг пројекта
је био да допринесе јачању капацитета Комесаријата за избеглице и миграције и других релевантних институција (укључујући Министарство унутрашњих послова) за спровођење
политика и процедура у области миграција и азила у складу са правним тековинама Европске уније.
Током 2021. године, кроз центре за азил и прихватне центре у Републици Србији прошло је и у истима боравило 68.308 лица. Наведени број је знатно већи у односу на 2019. годину,
имајући у виду пандемију изазвану вирусом COVID – 19 и чињеницом да је у периоду трајања ванредног стања у Републици Србији (15. март 2021. године – 6. мај 2021. године)
мигрантима и тражиоцима азила одлуком Владе било ограничено кретање. У току 2021. године, у центрима за азил, као и прихватним центрима у Републици Србији у односу на
2015. годину, евидентиран је значајно мањи број миграната и тражилаца азила из разлога што је у марту месецу 2016. године, Балканска мигрантска рута затворена, те је самим тим
значајно смањен број миграната и тражилаца азила који пролазе кроз Републику Србију. Половином 2016. године, на територију Мађарске на граничним прелазима Келебија и
Хоргош, на дневном нивоу могло је да уђе укупно до 30 лица, а наведени број је крајем 2016. године, смањен на укупно 10 лица на оба гранична прелаза. У овом тренутку, као и
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током 2021. године и даље на територију Мађарске није био могућ улазак регуларним путем. У складу са наведеним, знатно је повећано задржавање миграната у Републици Србији,
што и утиче на износ новчаних средстава потребних како би се истима обезбедило све што је потребно за период који проведу у Републици Србији. У свим прихватним центрима у
Републици Србији, мигрантима и тражиоцима азила је омогућен боравак у топлим просторијама, обезбећени су им оброци, гардероба, услуге преводиоца, школовање, приступ
службама социјалне заштите, као и медицинска помоћ за лица у потреби.
ЦЕБ – Уговор о додели бесповратних средстава између Републике Србије и Савета Европске развојне банке, потписан 30. јула 2019. године, број уговора 019-2871/8-2019. Укупна
вредност гранта износи 829.000 €, од чега је у четири транше, до сада, од стране донатора уплаћено 774.500 €. Више од половине укупног гранта, тачније око 58%, буџетом пројекта
је опредељено за радове и услуге који се тичу реконструкције објеката у Центру за азил Обреновац. То подразумева: Радовe на реконструкцији ОТФ-а (припремни радови, радови
рушења и уклањања, ископи и затрпавање, грађевински радови, водоводне и канализационе инсталације, топловодне инсталације, електричне инсталације и опрема,
телекомуникационе и сигналне инсталације, аутоматске инсталације за детекцију пожара; Спољне електро инсталације у Центру за азил Обреновац; Ревитализација електричне
трафостанице; Спољна електроинсталација и ревитлација трафостанице - резерва контигенције за непредвиђене радове; Унапређење вентилационе инсталације у кухињи и
трпезарији; Детаљни редизајн; Надзор над радовима. До 31. децембра 2021. године, на поменуте радове утрошено је: 42.855.172,11 РСД (365.650,92 €), од чега контрибуцијом
5.104.998 РСД. Од тога, у 2019. години утрошено је 576.000,00 РСД, у 2020. години 27.653.821,40 РСД и у 2021. години 14.625.350,71 РСД. Уговор траје до 30. јуна 2022. године.
У току 2021. године, из буџетских средстава Комесаријата за избеглице и миграције, одабраним корисницима из Регионалног стамбеног програма у Републици Србији, а који због
промењених животних околности нису у могућности да обезбеде неопходна финансијска средства, опредељена је новчана помоћ у укупном износу од 3.688.645,78 РСД, потребна
за уградњу додељеног грађевинског материјала за завршетак започетог, а недовршеног објекта, односно покривање трошкова прикључења на инфраструктуру додељене помоћи у
виду монтажне куће, у циљу решавања стамбене потребе изабраних корисника, израде финалних извештаја и затварања потпројеката 2 до 7.
У Канцеларији за реадмисију на аеродрому „Никола Тесла” у Београду од 1. јануара 2021. године, до 31. децембра 2021. године, евидентирано је 518 повратника, од чега 347 чине
пунолетна, а 171 малолетна лица.
Полазећи од свог делокруга Комесаријат за избеглице и миграције је у току 2021. године, наставио да води управне поступке и решава у првом степену по основу признавања и
престанка статуса избеглице, као и да евидентира интерно расељена лица са АП Косова и Метохије и издаје им легитимације расељеног лица.
Током 2021. године, обављани су редовни послови у вези са информатичком и статистичком обрадом података, као и активности на адаптацији и унапређивању електронске базе и
евиденције избеглица и интерно расељених лица.
У 2021. године, укупно је заведено: 32.092 акатa, експедовано пошиљки 11.057 и архивирано 10.945 предмета.
Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, („Службени гласник РС”, бр.149/20, 40/21 и 100/21), раздео 51 функција 070 и 110, извор 01, Програм 1001 Унапређење и
заштита људских и мањинских права и слобода, Програмска активност 0013 Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама и Програмска
активност 0014 Рад комисије за нестала лица, Комесаријату за избеглице и миграције, одобрено je укупно 1.286.281,000 динара. Проценат извршења буџета износи 98,24%.
Настављена је успешна сарадња са Државним правобранилаштвом као заступником Комесаријата за избеглице и миграције у судским и управним поступцима, а ради остваривања
имовинских права и интереса.
Настављено је пружање помоћи владиним и невладиним организацијама као и удружењима која се баве питањима избеглих, интерно расељених лица, тражиоцима азила и осталим
присилиним мигрантима, у циљу реализације пројеката помоћи избеглим, интерно расељеним лицима, тражиоцима азила, осталим присилиним мигрантима и повратницима по
основу споразума о реадмисији.
Комесаријат за избеглице и миграције 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, 36/10 и 105/21). Настављене су и активности на одржавању и ажурирању интернет странице Комесаријата за избеглице и миграције, као и редовног ажурирања
Информатора о раду у складу са упутством Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
Бр.
1.

Назив акта

Правни основ

Опис

Број „Службеног
гласника РС”,
датум

Референтни
документ/
НПАА

По
Плану
(Да/Не)

Образложење

I

II

III

IV

V

VI

VII

Национална стратегија за
решавање питања избеглица и
интерно расељених лица за период
од 2021. до 2025. године

Члан 12. Закона
о планском
систему
Републике
Србије
(„Службени
гласник РС”,
број 30/18)

Република Србија
потписница је свих
основних
међународних
докумената из ове
области између осталог
и Конвенције о статусу
избеглица са завршним
актом Конференције
опуномоћеника
Уједињених нација о
статусу избеглица и
Протокола о статусу
избеглица („Службени
лист СФРЈ –
Међународни уговори
и други споразуми”,
број 15/67) којима се
дефинишу појам
избеглице, правни
положај, приступ
правима и друга
питања од значаја за
положај избеглица.

/

Стратегија
за
управљање
миграцијама
и
Национална
стратегија
за
решавање питања
избеглица
и
интерно
расељених лица.

Да

Национална стратегија за
решавање
питања
избеглица и интерно
расељених лица за период
од 2021. до 2025. године
која је била предвиђена
Планом рада Владе за
2021. годину, није донета
из разлога што је наведена
Национална
стратегија
још у фази припреме и
иста
ће
бити
припремљена и послата
Влади на усвајање у првој
половини 2022. године.
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2.

3.

Стратегија реинтеграције
повратника по основу споразума о
реадмисији за период од 20202024. године

Члан 10. став 2.
тачка 1) и члан
38. став 1.
Закона о
планском
систему
Републике
Србије
(„Службени
гласник РС”,
број 30/18)

Уредба о утврђивању Програма
коришћења средстава за решавање
стамбених потреба и друге
програме интеграције избеглица у
2021. години.

Члан 19c Закона
о избеглицама
(„Службени
гласник РС”,
број 18/92,
„Службени лист
СРЈ”, број 42/02
– СУС и
Службени
гласник РС”,
број 33/10) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка,
101/07, 65/08,

Република Србија у
складу са потписаним
споразумом са
Европском унијом и на
њему заснованим
имплементационим
протоколима, као и
билатералним
споразумима о
реадмисији потписаним
са другим државама
има обавезу да
спроводи мере
реинтеграције
повратника по основу
споразума о
реадмисији.
Спровођењем ове
стратегије Република
Србија ће допринети
успешнијем
регулисању
миграционих токова и
повећању друштвене
кохезије у земљи.
Уредбом о утврђивању
Програма, утврђен je
начин коришћења дела
средстава Комесаријата
за избеглице и
миграције намењених
за решавање стамбених
потреба и друге
програме интеграције
избеглица и лица из
члана 18. став 2. тачка
1) Закона о
избеглицама
(„Службени гласник
РС”, број 18/92,
„Службени лист СРЈ”,
број 42/02 – СУС и

/

Стратегија за
управљање
миграцијама и
Национална
стратегија за
решавање питања
избеглица и
интерно
расељених лица.

Да

9/21
21. јануар

Стратегија за
управљање
миграцијама и
Национална
стратегија за
решавање питања
избеглица и
интерно
расељених лица.

Да

Стратегија реинтеграције
повратника по основу
споразума о реадмисији за
период од 2020-2024.
године која је била
предвиђена Планом рада
Владе за 2021. годину,
није донета из разлога
што
је
наведена
Стратегија још у фази
припреме и иста ће бити
припремљена и послата
Влади на усвајање у првој
половини 2022. године.

/
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4.

Уредба о утврђивању Програма
подстицаја за спровођење мера и
активности неопходних за
достизање утврђених циљева из
области управљања миграцијама у
јединицама локалне самоуправе, за
2021. годину.

5.

Уредба о ближим условима и
критеријумима за умањење или
престанак права на збрињавање
избеглица

6.

Уредба о издавању доплатне
поштанске марке „КРОВ 2021”.

16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14
– УС, 44/14 и
30/18 – др.
закон).

Службени гласник РС”,
број 33/10).

Члан 17. Закона
о управљању
миграцијама
(„Службени
гласник РС”,
број 107/12) и
члан 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14
– УС, 44/14 и
30/18 – др.
закон).
Члан 16. став 4.
Закона о
избеглицама
(„Службени
гласник РС”,
број 18/92,
„Службени лист
СРЈ”, број 42/02
– СУС и
„Службени
гласник РС”
број 30/10)

Уредбом се утврђују
мере и подстицаји,
висина средстава за
подстицај, спровођења
мера и активности у
јединицама локалне
самоуправе,
критеријуми за њихову
расподелу и
критеријуми за учешће
јединица локалне
самоуправе у програму
подстицаја.

Уредбом ће се ближе
утврдити услови и
критеријуми за
умањење или престанак
права на збрињавање
избеглица

/

Члан 2. став 2.
Закона о
издавању
доплатне

Средствима
обезбеђеним продајом
доплатних поштанских
маркица, умањених за

11/21
12. фебруар

6/21

29.
јануар

Стратегија за
управљање
миграцијама и
Национална
стратегија за
решавање питања
избеглица и
интерно
расељених лица.

Да

Стратегија за
управљање
миграцијама и
Национална
стратегија за
решавање питања
избеглица и
интерно
расељених лица.

Да

Стратегија за
управљање
миграцијама и
Национална

Не

/

Уредба
о
ближим
условима
и
критеријумима
за
умањење или престанак
права на збрињавање
избеглица која је била
предвиђена Планом рада
Владе за 2021. годину,
није донета из разлога
што је наведена Уредба
још увек у фази припреме
и
иста
ће
бити
припремљена и послата
Влади на усвајање у
другој половини 2022.
године.
Средствима обезбеђеним
продајом
доплатних
поштанских
маркица,
умањених за потребе
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7.

Закључак 05 Број: 401-355/2021 од
21. јануара 2021. године

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, 72/12, 7/14
– УС, 44/14 и
30/18 – др.
закон).
Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 ―
исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12 ―
УС, 72/12, 7/14
― УС, 44/14 и
30/18 – др.
закон), а у вези
са чланом 10.
став 1. Закона о
управљању
миграцијама
(„Службени
гласник РС”,
број 107/12).

потребе штампе и ПТТа у 2021. години,
стамбено је збринуто
укупно 8 породица и
то: 6 породица
избеглица и 2 породице
ИРЛ.

Закључком се прихвата
добровољна
контрибуција
Комесаријата за
избеглице и миграције
Међународној
организацији за
миграције у укупном
износу до 8.500.000
динара, намењених
реализацији активности
у Републици Србији, у
циљу јачања
капацитета
Комесаријата за
избеглице и миграције
кроз заједнички
пројекат.

стратегија за
решавање питања
избеглица и
интерно
расељених лица.

/

Стратегија за
управљање
миграцијама и
Национална
стратегија за
решавање питања
избеглица и
интерно
расељених лица.

штампе и ПТТ-а у 2021.
години,
стамбено
је
збринуто
укупно
8
породица и то: 6 породица
избеглица и 2 породице
ИРЛ. Наведени пројекат
није био наведен у
Програму рада за 2021.
годину Комесаријата за
избеглице и миграције из
разлога што се Уредба о
издавању
доплатне
поштанске
марке
„КРОВ”, доноси се на
предлог
Министарства
финансија.
Да

/
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8.

Закључак 05 Број: 021-4204/2021
од 12. маја 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 ―
исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12 ―
УС, 72/12, 7/14
― УС, 44/14 и
30/18 – др.
закон) и тачке 4.
Одлуке о
образовању
Комисије за
нестала лица
(„Службени
гласник РС”,
број 49/06).

Прихваћен је извештај о
раду
Комисије
за
нестала лица у периоду
од 1. јануара до 31.
децембра 2020. године.

/

9.

Закључак 05 Број: 019-6333/2021
од 23. јула 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12,
72/12, 7/14- УС,
44/14 и 30/18 –
др. закон).

Закључком
је
прихваћен
План
реаговања на повећан
број
миграната
на
територији Републике
Србије за период јануар
–
децембар
2021.
године, који је саставни
део
закључка.
Закључком су задужени
Министарство одбране,
Министарство
унутрашњих послова,
Министарство здравља,
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Министарство
просвете,
науке
и
технолошког развоја и

/

/

Стратегија за
управљање
миграцијама и
Национална
стратегија за
решавање питања
избеглица и
интерно
расељених лица.

Да

/

Да

/
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10.

Закључак 05 Број: 019-6165/2021
од 1. јула 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 –
исправка,
101/07, 5/08,
16/11, 68/12,
72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и
30/18 – др.
закон).

Комесаријат
за
избеглице и миграције,
да у оквиру својих
надлежности
предузимају активности
за спровођење Плана
реаговања на повећан
број
миграната
на
територији Републике
Србије. Закључком је
задужена Радна група за
решавање
проблема
мешовитих
миграционих токова да
извештава Владу о
предузетим
активностима
за
спровођење
Плана
реаговања на повећан
број
миграната
на
територији Републике
Србије.
Усвојен је Миграциони
профил
Републике
Србије за 2020. годину

/

Стратегија за
управљање
миграцијама и
Национална
стратегија за
решавање питања
избеглица и
интерно
расељених лица.

Да

/
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11.

Закључак 05 Број: 019-1351/2021
од 18. фебруара 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 ―
исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12 ―
УС, 72/12, 7/14
― УС, 44/14 и
30/18 – др.
закон), а у вези
са чланом 10.
став 1. Закона о
управљању
миграцијама
(„Службени
гласник РС“,
број 107/12)

Закључком се задужује
Министарство
унурашњих послова да
изврши
продужење
рока
важности
избегличких
легитимација лицима
чије
избегличке
легитимације
су
истекле и да изврше
замену
избегличких
легитимација у којима
су
рубрике
за
продужење
рока
важности испуњене, на
прописаном
обрасцу
који је у употреби,
новом
избегличком
легитимацијом, на нови
рок
важења,
а
Комесаријат
за
избеглице и миграције
се задужује да настави
ажурирање
базе
података
формиране
регистрацијом
избеглица.

/

12.

Закључак 05 Број: 021-9521/2021
од 21. октобра 2021. године

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

Прихваћен је извештај о
раду
Комисије
за
нестала лица у периоду
од 1. јануара до 30. јуна
2021. године.

/

Стратегија за
управљање
миграцијама и
Национална
стратегија за
решавање питања
избеглица и
интерно
расељених лица.

/

Да

/

Да

/
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30/18 – др.
закон) и тачке 4.
Одлуке о
образовању
Комисије за
нестала лица
(„Службени
гласник РС”,
број 49/06).
13.

Одлука о оснивању центара за
азил 05 Број: 02-5650/2021 од 16.
јуна 2021. године

Члан 51. став 2.
Закона о азилу и
привременој
заштити
(„Службени
гласник РС”,
број 24/18 и
члан 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 ―
исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12 ―
УС, 72/12, 7/14
― УС, 44/14 и
30/18 – др.
закон).

Због повећаног прилива
тражилаца азила донета
је
одлука
ради
спровођења Закона о
азилу и привременој
заштити у делу који се
односи на оснивање и
функционисање Центра
за азил, у којима ће се
обезбеђивати
материјални
услова
прихвата
странцима
који поднесу захтев за
азил на територији
Републике Србије, а о
чијем захтеву није
донета коначна одлука.
Одлуком
су
поред
постојећих пет центара
за азил у Републици
Србији основана и два
нова центра за азил и то
у
Обреновцу,
ул.
Немањина
128д
и
Врању, ул. Радничка бб.

/

/

Не

/
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14.

Одлука о изменама и допунама
Одлука о именовању Комисије за
нестала лица Владе Републике
Србије.

Члан 10. став 4.
Закона о
управљању
миграцијама
(„Службени
гласник РС”,
број 107/12) и
члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 ―
исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12 ―
УС, 72/12, 7/14
― УС, 44/14 и
30/18 – др.
закон).

Влада
Републике
Србије именује чланове
Комисије па је потребно
изменити одлуку када
дође до промена у
саставу комисије.

15.

Закључак 05 Број: 48-5513/2021-1
од 16. јуна 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 ―
исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12 ―
УС, 72/12, 7/14
― УС, 44/14 и
30/18 – др.
закон).

Закључком
усвојен
текст
Измењеног
споразума бр. 2. уз
Споразум
о
бесповратној
помоћи
између
Републике
Србије и Банке за развој
Савета
Европе
и
Владимир
Цуцић
вршилац
дужности
комесара Комесаријата
за
избеглице
и
миграције, овлашћен да
у име Владе, као
заступника Републике
Србије,
потпише
Измењени споразум бр.
2 уз Споразум о

/

/

/

Да

У 2021. години није било
промена
у
саставу
Комисије за нестала лица
Владе Републике Србије,
те из тих разлога није ни
било
потребе
за
доношење
одлуке
о
изменама и допунама
Одлуке о именовању
Комисије за нестала лица
Владе Републике Србије.

/

Не

Наведени закључак није
био предвиђен Планом
рада Владе за 2021.
годину из разлога што у
периоду планирања плана
рада Владе за 2021.
годину није било сазнања
да ће наведени споразум
требати да се потпише.
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бесповратној
помоћи
између
Републике
Србије и Банке за развој
Савета Европе.
16.

Закључак 05 Број: 48-6514/2021-1
од 23. јула 2021. године

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 ―
исправка,
101/07, 65/08,
16/11, 68/12 ―
УС, 72/12, 7/14
― УС, 44/14 и
30/18 – др.
закон).

Закључком
усвојен
иновирани
текст
Измењеног споразума
бр. 2. уз Споразум о
бесповратној
помоћи
између
Републике
Србије и Банке за развој
Савета
Европе
и
Владимир
Цуцић
вршилац
дужности
комесара Комесаријата
за
избеглице
и
миграције, овлашћен да
у име Владе, као
заступника Републике
Србије,
потпише
Измењени споразум бр.
2 уз Споразум о
бесповратној
помоћи
између
Републике
Србије и Банке за развој
Савета Европе.

/

/

Не

Наведени закључак није
био предвиђен Планом
рада Владе за 2021.
годину из разлога што у
периоду планирања плана
рада Владе за 2021.
годину није било сазнања
да ће наведени споразум
требати да се потпише.

1684

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1

Назив

I
Унапређење и заштита
људских и мањинских права
и слобода

Резултат

II
На крају 2021. године 209
корисника смештено је у
колективне
центре,
установе социјалне заштите
и студентског стандарда и
центрима
за
ургентни
прихват;
Једнократно
помогнуто 5.536 породица
крајњих
корисника;
Унапређен
приступ
правима и информисаност
корисничке популације о
начину остваривања истих;
12 лица која су добила
статус по закону о азилу
којима
је
обезбеђен
смештај;
око
6.000
корисника смештених у
центрима
за
азил
и
транзитно
прихватним
центрима;
Додатно
унапређена подршка у
процесу
реинтеграције
повратника по основу
Споразума о реадмисији;
Унапређен
систем
прихвата, капацитети и
квалитет
смештаја
миграната; Сензибилисана
локална
заједница
у
погледу потреба и права

шифра
извора
финансира
ња

Износ остварења/
извршења
III

05

1.274.037.616,29 РСД
2.720.405.519,52 РСД
15.225.680,10 РСД

06

32.726.804,58 РСД

15

1.212.468.959,55 РСД

01

56

Референтни
документ/
НПАА

IV
Национална стратегија
за решавање питања
избеглих и интерно
расељених лица,
Стратегија
реинтеграције
повратника по основу
Споразума о
реадмисији и
Стратегија за
управљање
миграцијама.

По
Плану
(Да/Не)

V
Да

Образложење

VI
/
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миграната;
Олакшан
процес повратка избеглица
у земље
порекла;
9
породица које су се вратиле
у
неку
од
бивших
република
СФРЈ
уз
аисистенцију
Комесаријата; Подржане
активности
локалних
акционих планова 120
општина/градова;
850
породица избеглица и
интерно расељених лица
којима су побољшани
услови становања или су
економски оснажени; 71
програма
од
јавног
интереса које реализују
удружења
или
друге
организације
цивилног
друштва које је подржао
Комесаријат; На предлог
Комесаријата од стране
Владе усвојен Програм
обука; Реализоване обуке у
складу
са
програмом;
Реализоване активности и
предузете мере од значаја
за проблематику несталих
лица и помоћ њиховим
породицама;
Решени
случајеви 24 лица која се
воде
као
нестала;
Проширени капацитети за
смештај тражилаца азила,
реконструкција центра за
азил капацитета 300 места;
Током
имплементације
осам потпројеката РСП
решено стамбено питање
7.615 породица избеглица
кроз програме изградње и
куповине
стамбених
1686

1.ПА.1

Подршка присилним
мигрантима и унапређење
система управљања
миграцијама

јединица,
донацију
и
постављање
монтажних
кућа,
донацију пакета
грађевинског материјала и
откуп домаћинстава са
окућницом.
Пројекат:
Подршка
цивилном
сектору
у
процесу
унапређења
положаја
присилних
миграната.
У 2021. години по основу
четири објављена јавна
позива
за
финансирање/делимично
финансирање
програма
организација
цивилног
друштва (ОЦД) од значаја
за популацију избеглица,
интерно расељених лица,
тражилаца
азила
и
повратника по основу
споразума о реадмисији,
изабран је
и подржан
укупно 71 програм које
реализује 49 различитих
ОЦД.
Приоритет
за
финансирање су имали
програми усмерени ка:
очувању
националног
идентитета и културног
наслеђа,
унапређењу
информисаности
у
областима од значаја за
корисничку
популацију,
обележавању датума од
значаја за корисничку
популацију, прикупљању
документационе грађе која
сведочи о избеглиштву и
страдањима
Срба
на
простору бивше СФРЈ и
неалбанског становништва

01

1.232.210.788,32 РСД
4.037.991,05 РСД

05
15.225.680,10 РСД
06
32.726.804,58 РСД
15
1.104.784.812,77 РСД
56

Национална стратегија
за решавање питања
избеглих и интерно
расељених лица,
Стратегија
реинтеграције
повратника по основу
Споразума о
реадмисији и
Стратегија за
управљање
миграцијама.

Да

/
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на АП Косову и Метохији
(КиМ),
као
и
документационе грађе о
миграторним кретањима од
2015. године, побољшању
услова живота корисничке
популације, као и на развој
системске подршке за децу
и ученике из корисничке
популације.
Већина
програма је у потпуности
реализовано
у
2021.
години, а за неколицину се
програмске
активности
завршавају у 2022. години.
Пројекат:
„Јачање
капацитета и партнерстава
за управљање миграцијама
у Србији”
Нови
пројекат
који
финансира
Влада
Швајцарске,
преко
швајцарског
Државног
секретаријата за миграције,
имплементираће
се
у
сарадњи са Међународном
организацијом за миграције
(ИОМ). У том циљу, 1.
децембра 2021. године
потписан је Споразум о
имплементацији пројекта
између Комесаријата и
ИОМ-а, чиме су започете
активности на пројекту.
Окончање
пројектних
активности предвиђено је за
30. септембар 2023. године.
Пројекат ће даље ојачати
координацију управљања
миграцијама и подржати
Србију у постизању обавеза
преузетих у приступним
1688

преговорима
и
биће
усклађен са мерама и
активностима ревидираног
Акционог
плана
за
поглавље 24 у оквиру
процеса приступања Србије
Европској Унији (ЕУ).
Посебни
фокус
биће
стављен на механизме и
капацитете сарадње на
локалном нивоу како би се
обезбедила заштита права
различитих
врста
миграната.
Директна
подршка мигрантима у
потреби без утврђеног
статуса биће пружена кроз
организацију различитих
активности психосоцијалне
подршке
у
прихватним/азилним
центрима
у
оквиру
професионалних
радионица.
У
току
децембра месеца 2021.
године, организовано је
четири такве радионице, у
Шиду, Кикинди, Тутину и
Сјеници.
Подршка органима државне
управе Републике Србије у
пружању
услуга
мигрантској
популацији
током 2021. године била је
пружена кроз Пројекте
„Подршка ЕУ управљању
миграцијама у Србији услуге прихвата и заштите”
I и II, финансиранe из
предприступних средстава,
1689

а који се заснивају на
искуствима из неколико
претходних
пројеката.
Пројекти су усмерени ка
одржању
и
повећању
капацитета органа државне
управе Републике Србије за
управљање
миграцијама,
исхране корисника, као и
побољшању
смештајних
капацитета и пружених
услуга како би се осигурала
заштита права мигрантске
популације и угрожених
група миграната, избеглица
и
тражиоца
азила
у
прихватним и центрима за
азил. Средства су намењена
за ангажовање додатног
особља у прихватним и
азилним центрима, а у
сврху
адекватнијег
и
ефикаснијег пријема и
збрињавања корисника као
и унапређењу услуга у
центрима. Такође, пројекти
ће финансирати текуће
трошкове за сталне и азилне
центре, а у циљу достизања
међународних стандарада
када
су
смештајни
капацитети у питању. Како
би осигурали несегрегирано
образовање, и омогућили да
деца
корисници
прате
наставу у оквиру школа у
примајућим заједницама,
пројекат ће бити усмерен и
на
подршку
локалним
самоуправама
у
1690

обезбеђивању превоза за
школску децу. Период
трајања
имплементације
пројекта је 27 месеци почев
од 13.12.2019. године, као и
16 месеци почев
од
24.12.2020.
„АКЕЛИУС платформа –
Подршка образовању деце
избегица и миграната у
Србији - Одговор на кризу
COVID - 19 кроз online
учење – фаза 2“
У периоду од 1. септембра
до 31. децембра 2021.
године, Комесаријат за
избеглице и миграције
Републике Србије у складу
са пројектом предвиђеним
активностима предузео је
следеће:
Опредељена су три центра
за наставак реализације
активности у другој фази –
центар за азил Крњача и
прихватни
центри
Босилеград и Шид станица.
Ангажована су четити
локална координатора у три
одабрана
центра
за
азил/прихватна центра у
сврху реализације пројекта
Акелиус – фаза 2.
Редовним праћењем тока и
реализације
пројектних
активности,
локални
координатори на месечном
нивоу достављају извештаје
о раду, који се редовно
достављају
УНИЦЕФ-у.
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Током
четворомесечног
рада локални координатори
реализовали су следеће
активности:
Координација рада ИКТ
библиотека у центрима у
складу са процедурама рада
дефинисаним од стране
УНИЦЕФ-а
и
Министарства
просвете,
науке
и
технолошког
развоја. Пружање подршке
деци/
ученицима
укљученим
у
редован
систем
образовања
и
васпитања као и у програм
подршке у оквиру пројекта
кроз онлајн наставу.
Пружање
подршке
наставницима и имплемент
партнерима на пројекту у
сврху благовременог и
ефикасног рада са децом из
популације
миграната.
Праћење
редовности
похађања наставе према
утврђеном плану у сарадњи
са
свим
партнерима,
координација
рада
са
школама у које су укључена
деца
из
популације
миграната/
тражилаца
азила.
Прикупљање података о
постојећим
програмима
неформалног образовања за
децу, младе и одрасле који
доприносе
јачању
дигиталне писмености и
промовишу програме у
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центрима
за
азил/
прихватним
центрима.
Редовно на месечном нивоу
извештавају Комесаријат/
УНИЦЕФ
о
току
реализације на пројекту.
Септембар – октобар 2021.
године, часове енглеског
језика похађало је 97 деце
(38 девојчица и 57 дечака).
Новембар 2021. године,
часове енглеског језика и
подршке учењу, похађало је
70 деце ( 31 девојчица и 39
дечака). У
децембру 2021 године,
часове енглеског језика
похађало је 42 деце (15
девојчица и 27 дечака) а
програм подршке у учењу
57 деце ( 24 девојчице и 33
дечака).
Укупна вредност средстава
опредељених
пројектом
Комесаријату за потребе
ангажовања 4 локална
координатора
износи
4.230.240 РСД од чега је
прва транша средстава за
период септембар-децембар
2021. године износила
1.577.520
РСД.
Прва
транша
средстава
је
наменски утрошена и за
исту је достављен извештај
донатору
УНИЦЕФ-у,
финансијски и наративни.
Напомињемо
да
је
Комесаријат ажурно и року
предвиђеном
пројектом
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реализовао
средства
одобрена првом траншом
преноса средстава од стране
УНИЦЕФ-а, кроз исплату
свих
зарада
локалним
координаторима.
Пројекат:
Пружање
подршке повратницима по
основу
Споразума
о
реадмисији путем прихвата
повратника у Канцеларији
за реадмисију на аеродрому
„Никола Тесла“ у Београду.
У току 2021. године у
Канцеларији за реадмисију
прихваћено
је
518
повратника који су том
приликом информисани од
стране службеника којим
институцијама могу да се
обрате како би остварили
своја права у оквиру
социјалне
заштите,
запослења,
прибављања
личних докумената или
школовања деце у оквиру
кога су повратници по
основу
споразума
о
реадмисији потпомогнути
кроз
обезбеђивање
и
побољшање
услова
становања кроз доделу
пакета
грађевинског
материјала за започет а
недовршен обејакат, У
оквиру наведеног пројекта
обезбеђена је помоћ у 9 ЈЛС
са 24 пакета грађевинског
материјала.
Пројекат:
Подршка
одрживом
повратку
избеглица
у
земљу порекла у оквиру
кога
је
пружена
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асистенција у превозу
ствари повратницима који
су изразили намеру за
организовани повратак у
Републику Хрватску и
Босну и Херцеговину.
Пружена асистенција у
превозу
ствари
повратницима
који су
изразили
намеру
за
организовани повратак у
Републику Хрватску и
Босну и Херцеговину. На
овај начин потпомогнуто је
у 2021. години, 9 породица
које су добиле помоћ при
повратку у земљу порекла у
виду превоза ствари и
механизације. Такође, је
дистрибуирана
помоћ
повратницима у Републику
Хрватску
која
је
прибављена по јавним
набавкама
које
су
спроведене у 2021. години.
Дистрибуирана је следећа
помоћ:
сетвени
репроматеријал
(950
сетвених јединица), бела
техника (45 веш машина, 25
фрижидера и 45 шпорета) и
мале
пољопривредне
машине (63 машине).
Пројекат:
Намењен
градовима у Републици
Србији
за
затварање
неформалних колективних
центара
стварањем и
побољшањем
услова
становања
интерно
расељених лица док су у
расељеништву који бораве
у неформалим колективним
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центрима
на
њиховој
територији у оквиру кога су
средства додељена Граду
Београду.
Пројекат:
Обезбеђивање финансијске
подршке плановима ЈЛС за
јачање
капацитета,
решавање
проблема
миграната на њиховој
територији
и
јачање
толеранције
према
тражиоцима азила у оквиру
кога је помогнуто 13 ЈЛС.
Спровођење
програма
обука лица која обављају
послове од значаја за
управљање миграцијама у
објекту у Пландишту.
У 2021. години на предлог
Комесаријата за избеглице
и миграције Национална
академија за јавну управу
донела је Одлуку о упису у
Централну
евиденцију
програма
стручног
усавршавања
у
јавној
управи којом се акредитује
Посебан програм обуке
лица која обављају послове
од значаја за управљање
миграцијама
за
2021.
годину који се састоји од
следећих тема и тематских
целина
Управљање
миграцијамаОснове
управљање
миграцијама;
Управљање миграцијамаПодршка
заштити
миграната и мигранткиња у
Србији;
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Управљање миграцијамаПрихват/стандарди
прихвата тражилаца азила;
Управљање миграцијамаПоступање
са
малолетницима без пратње
у контексту обезбеђивања
материјалних
услова
прихвата у центру за азил и
другом објекту намењеном
за
смештај
тражилаца
азила;
Управљање миграцијамаУводни
тренинг
за
новозапослене службенике
и новоангажована лица у
Комесаријату;
Управљање миграцијамаПравила
службе
за
преводиоце;
Управљање миграцијамаПоступање запослених у
центрима за азил и другим
објектима намењеним за
смештај тражилаца азила;
Управљање миграцијамаМиграције и развој;
Управљање миграцијамаЛокални акциони планови
за побољшање/унапређење
положаја
различитих
категорија миграната;
У тренинг центру у
Пландишту одржане су
следеће обуке:
Обука за тренере -Локални
акциони
планови
за
побољшање/унапређење
положаја
различитих
категорија
мигранатаМодул 1: Увод у локално
стратешко планирање
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Модул 2: Анализа стања
(мигрантске групе)
Модул 3: Анализа проблема
Модул
4:
Циљне/приоритетне групе
Модул
5:
Стратешки
циљеви
Модул
6:
План
имплементације
Модул 7: Мониторинг и
евалуација-Обуку
за
тренере
успешно
је
завршило 23 лица;
-Локални акциони планови
за побољшање/унапређење
положаја
различитих
категорија
мигранатаодржане су 2 обуке -27 лица
је прошло обуку;
- Прихват / стандарди
прихвата тражилаца азилаодржана је 1 обука, 19 лица
је прошло обуку;
Обука
за
рад
у
електронском систему за
евиденцију лица- 63 лица је
прошло обуку;
У оквиру Тренинг центра у
Пландишту организоване
су и online обуке од стране
других институција и то:
Тренинг за тренере ЕАСО
модул-Менаџмент
у
прихвату; Јачање улоге
мобилних
идентификацијских тимова
у превенцији и борби
против трговине људима на
Западном Балкану- према
унапређеном модулу MITa;Тренинг за тренере ЕАСО
модул-Услови
прихвата;
Тренинг за тренере ЕАСО
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модул-Рад са рањивим
категоријама.
Пројекат:
Обезбеђивање
финансијске
подршке
плановима
јединица
локалних самоуправа за
јачање
капацитета,
решавање
проблема
миграната на њиховој
територији
и
јачање
толеранције
према
мигрантима. Промовисање
и јачање толеранције према
мигрантима у ЈЛС у којима
су исти смештени и то за
повећање
толеранције,
отклањање
предрасуда,
развој комуникације и
дијалога кроз који је
потпомогнуто 3
ЈЛС
(Кикинда,
Лајковац
и
Тутин).
Град Сомбор је добио
средства
за
Пројекат
извођења
радова
на
изградњи и опремању
дечијих игралишта односно
опремање спортских терена
и
других
корисних
садржаја у непосредној
близини прихватног центра
за
мигранте,
Граду
Кикинди додељена су
средства у износу од
2.000.000,00
РСД,
за
Пројекат извођења радова
на
адаптацији
дечијег
вртића у насељу Руско
Село, Општина Лајковац је
добила средства намењена
извођењу
радова
на
изградњи и опремању
дечијих игралишта односно
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опремање спортских терена
и
других
корисних
садржаја у непосредној
близини прихватног центра
за мигранте, Општина
Тутин добила је средства
намењена извођењу радова
на изградњи и опремању
дечијих игралишта односно
опремање спортских терена
и
других
корисних
садржаја у непосредној
близини прихватног центра
за мигранте. Обезбеђивање
финансијске подршке за
јачање капацитета ЈЛС за
решавање
проблема
миграната који се налазе на
њиховој
територији
у
оквиру
које
је
потпомогнуто
9
ЈЛС
(Босилеград,
Ириг,
Крагујевац,
Краљево,
Младеновац,
Панчево,
Прешево, Тутин и Врање).
Све ЈЛС су добиле средства
за организовање радионица
округлих столова и других
сличних
скупова
за
идентификацију потреба,
размену
искустава
и
анализу
проблема
и
њихових могућих решења,
унапређење
информисаности пружаоца
услуга и јавности о
потребама и проблемима
миграната,
унапређење
информисаности миграната
о
њиховим
правима,
начинима
њиховог
остваривања и заштите, као
и
видовима
доступне
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1.ПА.2

Рад комисије за нестала лица

помоћи,
оснивање
и
унапређење рада инфо
пунктова и центара за
подршку,
израду
и
дистрибуирање
публикација,
као
и
организовање
информативне
кампање
усмерене ка подизању
свести
о
положају,
потребама и проблемима
миграната, истраживања од
значаја за утврђивање
стања у области права и
потреба миграната.
Процењује се да је у
оружаним сукобима на
простору бивше СФРЈ
нестало око 40.000 лица.
Међународном комитету
Црвеног крста пријављено
је 35.025 случајева, а према
подацима ове организације
из децембра 2021. године, у
региону се још увек као
нестало води 9.925 лица, од
овог броја 1.621 на АП
Косово и Метохија, 1.964 у
Републици Хрватској и
6.340
у
Босни
и
Херцеговини.
Број
несталих лица који се води
у службеним евиденцијама
Комисије, у извештајном
периоду, је: 1 571
у
Републици Хрватској; 217 у
Босни и Херцеговини; 568
на АП Косову и Метохији.
У овом периоду Комисија
је
учествовала
у
ексхумацијама,
реексхумацијама,
обдукцијама,

01

31.487.466,65РСД

/

Да

/

1701

идентификацијама,
реасоцијацијама
и
примопредајама посмртних
остатака 23 лица: 11 у вези
са оружаним сукобима на
постору
бивше
СФРЈ
(Република Хрватска и
Босне и Херцеговине) и
посмртних остатака 12 лица
у вези са конфликтом на
АП Косова и Метохије. У
извештајном
периоду,
одржана је једна седница
Радне групе за лица која се
воде као нестала у оквиру
дијалога
Београд
–
Приштина, две седнице
Радне
подгрупе
за
форензичка
питања
и
четири састанка Тима за
анализу.
Реализоване
заједничке
активности
Београдске и Приштинске
делегације,
у
вези
теренских истраживања и
ексхумација
посмртних
остатака лица која се воде
као нестала на АП Косова и
Метохије, на следећим
локацијама: спроведен је
процес
ексхумације
посмртних остатака на
локацији рудник Кижевак,
Рашка, и укупно су
идентификовани посмртни
остаци 7 лица албанске
националности
и
две
реасоцијације са локације
Рудница.
Дана
24.
септембра 2021. године на
административном прелазу
Мердаре, од Приштинске
делетације преузети су
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посмртни остаци 3 лица
српске
и
неалбанске
националности,
а
30.
септембра 2021. године
Приштинској делегацији
предати
су
посмртни
остаци 7 лица албанске
националности.
Дана 18. јуна и 22.
септембра 2021. године, у
Заводу за судску медицину
и
криминалистику
Медицинског факултета, у
Загребу,
уз
присуство
чланова
породица,
обављена
је
идентификација посмртних
остатака четири жртве
српске
националности,
страдале током оружаних
сукоба на простору бивше
Југославије,
у
акцији
хрватске војске и полиције
„Олуја“ 1995. године, на
подручју
Републике
Хрватске.Комисија
у
сарадњи са Управом за
заточене и нестале, МКНЛ
и
МКЦК,
али
и
националним друштвима
Црвеног
крста,
континуирано ради на
прикупљању података и
утврђивању места боравка
и контакт података чланова
породица у Републици
Србији чији су чланови
нестали
у
Републици
Хрватској, а који нису
евидентирани
у
јединственој листи тзв.
Књизи несталих лица на
простору
Републике
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Хрватске, како би ове
породице
извршиле
пријаву нестанка свог
члана
у
националним
друштвима Црвеног крста,
дале антемортем податке и
узорак крви за ДНК
анализу. У току 2021.
године одржана су три
састанка Експертске групе
за решавање случајева
несталих лица на простору
бивше СФРЈ.
Дана 25. марта 2021. године
на Новом православном
гробљу у Шиду, Комисија
за нестала лица је у
сарадњи са надлежним
органима
Републике
Србије, на основу наредбе
Вишег суда у Сремској
Митровици,
спровела
изузимање
коштаних
узорака за ДНК анализу са
посмртних остатака 3 НН
лица ексхумираних на
Старом
православном
гробљу у Шиду.
Дана 2. јула и 3. децембра
2021. године на граничном
прелазу
КотроманВардиште, Комисија за
нестала лица
је од
Института за нестале особе
Босне
и
Херцеговине
преузела посмртне остатке
два
лица
српске
националности страдалих у
оружаним сукобима на
простору бивше СФРЈ, чија
је
идентификација
обављена 8. јула и 6.
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децембра 2021. год. на
ВМА у Београду.
У
циљу
спровођења
активности
предвиђених
Оквирним
планом
за
решавање питања несталих
лица из сукоба на подручју
бивше
Југославије,
одржана су два састанка
Групе за нестала лица;
један састанак Оперативне
групе за базу података и два
сасатанка
Оперативне
групе
за
решавање
неидентификованих
случајева.
У циљу верификације до
сада
непријављених
случајева несталих лица на
простору
Републике
Хрватске из службене
евиденције
Комисије
(оперативна
листа)
у
сарадњи са МКЦК врши се
провера
затворених
случајева у евиденцијама
МКЦК.
Током
2021.
године
одржано је више састанака
са МКЦК, како би се
постигао
договор
и
усагласио
текст
Меморандума
о
разумевању,
у
циљу
размене информација и
документације
из
међународних архива и
доступних
архива
надлежних
органа
Републике Србије.
У складу са пројектом
УНДП, финансиране су
активности на претрази
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локације рудник Кижевак,
општина Рашка, а такође и
ексхумација
посмртних
остатака на овој локацији.
Комисија
има
дневне
контакте са породицама
несталих
лица
ради
информисања о актуелном
стању
случајева
и
прикупљања нових сазнања
и чињеница које могу
помоћи
у
решавању
судбине њихових несталих
чланова.
Комисија
обавештава породице о
чињеницама
смрти
њихових чланова, пружа
помоћ
у
организацији
преузимања
посмртних
остатака,
обезбеђивању
документације,
сноси
трошкове
превоза
и
обезбеђује
једнократну
новчану помоћ за трошкове
сахране. Такође, Комисија
сарађује и са удружењима
породица несталих лица, са
којима реализује део својих
активности и пружа им
материјалну помоћ и друге
видове подршке.
Председник и представници
Комисије учествују на
конференцијама за штампу,
округлим столовима и
другим
тематским
скуповима које одржавају
удружења
породица
несталих лица.
Иницијативу о доношењу
Закона о несталим лицима
покренула је Координација
српских
удружења
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породица
несталих,
убијених и погинулих лица
са
простора
бивше
Југославије, и исту је
подржао
председник
Републике,
Александар
Вучић,
на
састанку
одржаном
2. септембра
2019.
године
са
представницима
Координације
и
председником Комисије за
нестала
лица.
Министарство рада као
носилац
активности
и
предлагач
Закона,
формирао је Радну групу за
израду Нацрта закона о
несталим лицима и након
више одржаних састанака,
израђен је текст Нацрта
закона и усаглашен од
стране свих чланова Радне
групе. Договорено је да
након конституисања нове
Владе, нацрт закона уђе у
редовну
законску
процедуру.
Дана 22. јула 2021. године у
„Клубу
посланика“
у
Београду одржана је десета
седница
Комисије
за
нестала лица којом је
председавао
председник
Комисије Вељко Одаловић.
Детаљније информације о
наведеним активностима
налазе се у Извештају о
раду Комисије за нестала
лица за 2021. годину, као и
План рада за 2022. годину,
који Комисија доставља
Влади на усвајање.
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1.ПК.1

Пројекат:
Регионални стамбени
програм Републике Србије –
девет потпројеката

Потпројекат I:
Након окончаног поступка
за избор корисника помоћи
за решавање стамбених
потреба
избеглица
додељено је 129 пакета
грађевинског материјала за
побољшање
услова
становања избеглица на
територији
следећих
градова: Београд, Сремска
Митровица,
Сомбор,
Суботица, као и следећих
општина: Апатин, Кула,
Оџаци, Бачка Топола, Мали
Иђош, Инђија, Рума, Ириг,
Шид, Пећинци и Стара
Пазова. Изграђене су 64
монтажне
куће
на
територији
градских
општина града Београда и
то: Сурчин и Обреновац,
градова
Новог
Сада,
Крагујевца и Сомбора, као
и општина Стара Пазова,
Рума, Пећинци и Темерин.
Потпројекат је успешно
званично
завршен
и
финансијски затворен 30.
септембра 2019. године. У
мају
2020.
године
преостала средства након
затварања потпројекта, у
складу
са
утврђеном
процедуром пребачена су у
заједнички РСП фонд а
затим
преусмерена
на
потпројекте СРБ8 и СРБ9.
Укупно
је
пребачено
272.527 ЕУР.
Потпројекат II:
У складу са процедуром о
току
новца
остварене

Укупно:
439.266,63 РСД

01

2.716.367.528,47 РСД
05

од тога
Оперативни грант
92.140.119,77
РСД

Стратегија за
реинтеграцију
повратника по основу
споразума о
реадмицији и
Национална стратегија
за решавање питања
избеглих и интерно
расељених лица.

ДА

/

Потпројекат II
35.275.511,68
РСД
Потпројекат III
22.822.103,70
РСД
Потпројекат IV
8.632.313,32
РСД
Потпројекат V
163.141,95
РСД
Потпројекат VII
271.173.525,74
РСД
Потпројекат VIII
1.249.499.561,04 РСД
Потпројекат IX
1.036.661.251,27
РСД
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уштеде током спровођења
пројекта пребачене су још
једном у заједнички РСП
фонд а затим преусмерена
на потпројекте СРБ8 и
СРБ9. Анекс Споразума о
донацији потписан је 7.
октобра 2021. године. У
складу
са
наведеним
укупан износ потпројекта
износи 12.848.583 ЕУР.
Истовремено овим анексом
је обухваћена измена у
броју стамбених решења
која ће бити додељена
корисницима
Програма.
Укупан број планираних
стамбених
решења
у
оквиру овог потпројекта
износи 898.
Окончани су поступци и
завршен
је
одабир
корисника за укупно 200
стамбених јединица у девет
ЈЛС. У току 2021. године
усељено
је
још
20
корисника у Крушевцу док
се усељење преосталих 65
породица у Прокупљу,
Шиду и Шапцу очекује у
првој
половини
2022.
године.
Окончан
је
избор
корисника за доделу 120
монтажних кућа. Изграђено
је и предато 119 монтажних
кућа, док ће се изградња
преостале
куће
за
корисника
из
Бачке
Паланке реализовати у
оквиру СРБ9 имајући у
виду да је уговор са овим
извођачем завршен.
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Изабрани су корисници за
доделу
334
пакета
грађевинског материјала и
доделу
финансијске
помоћи за куповину 245
сеоских кућа. Испорука
грађевинског
материјала
завршена
је
за
све
кориснике. Уграђено је 322
пакета
грађевинског
материјала, у току је
уградња
грађевинског
материјала код преосталих
корисника.
Сеоска домаћинства су
купљена свим изабраним
корисницима односно за
245 корисника.
Потпројекат III:
У складу са процедуром о
току
новца
остварене
уштеде током спровођења
пројекта пребачене су још
једном у заједнички РСП
фонд а затим преусмерена
на потпројекте СРБ8 и
СРБ9. Анекс Споразума о
донацији потписан је 7.
октобра 2021. године. У
складу
са
наведеним
укупан износ потпројекта
износи 14.585.772
ЕУР.
Истовремено овим анексом
је обухваћена измена у
броју стамбених решења
која ће бити додељена
корисницима
Програма.
Укупан број планираних
стамбених
решења
у
оквиру овог потпројекта
износи 793.
Изградња 235 стамбених
јединица у Овчи ГО
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Палилула завршена је 22.
новембра 2017. године.
Свечана церемонија доделе
кључева
изабраним
корисницима, уз присуство
државних
званичника,
донатора,
представника
међународне заједнице и
партнерских
земаља
програма завршена је 5.
марта 2018. године.
Избор
корисника
из
Београда
успешно
је
завршен за 49 монтажних
кућа избеглицама које
поседују земљиште на коме
је дозвољена индивидуална
стамбена градња 18. јула
2016. године, док су
преостала
средства
преусмерена на доделу
финансијске помоћи за
куповину
сеоских
домаћинстава. Изградња 45
монтажних
кућа
је
завршена а четири уговора
су раскинута.
Избор корисника завршен
је за доделу 302 пакета
грађевинског материјала у
Београду.
Након
поновљеног поступка за
избор добављача, испорука
грађевинског
материјала
договорена је у једној фази
у складу са одобрењем
Банке за развој Савета
Европе, како се планирани
рок за спровођење ове
компоненте
не
би
угрожавао. Испоручен је
грађевински материјал за
299 корисничких породица
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док је уградњу завршило
244 корисничких породица.
У
току
је
уградња
материјала код преосталих
корисника.
Избор корисника завршен
је за доделу финансијске
помоћи за куповину 69
сеоских
домаћинстава.
Сеоска домаћинства су
додељена
свим
корисницима.
Комесаријат за избеглице и
миграције, као
водећа
институција програма је
након остварених уштеда у
оквиру трећег и четвртог
потпоројекта упутио 19.
октобра
2018.
године,
Банци за развој Савета
Европе.
захтев
за
коришћење ових уштеда у
оквиру осмог потпројекта
како би се омогућила
изградња додатних 250
стамбених
јединица
у
Београду. Захтев је одобрен
2. новембра 2018. године.
Овим захтевом из осмог
потпројекта пребачено је
145 сеоских кућа у трећи
потпројекат. Спровођење
овог дела ове компоненте
планирано је за 100 кућа на
централизован начин док ће
преосталих 45 кућа бити
спроведено
на
децентрализован начин.
За 100 сеоских кућа
завршена је процедура
избора корисника у августу
2019. године. Куће су
купљене за 98 корисничких
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породица.
У оквиру
децентрализоване
процедуре за 45 сеоских
кућа,
корисници
су
верификовани и све куће су
купљене.
Потпројекат IV:
У складу са процедуром о
току
новца
остварене
уштеде током спровођења
пројекта пребачене су још
једном у заједнички РСП
фонд а затим преусмерена
на потпројекте СРБ8 и
СРБ9. Анекс Споразума о
донацији потписан је 7.
октобра 2021. године. У
складу
са
наведеним
укупан износ потпројекта
износи 17.709.795
ЕУР.
Истовремено овим анексом
је обухваћена измена у
броју стамбених решења
која ће бити додељена
корисницима
Програма.
Укупан број планираних
стамбених
решења
у
оквиру овог потпројекта
износи 1345. У оквиру
компоненте
изградња
станова
окончани
су
поступци и завршен је
одабир
корисника
за
укупно
261
стамбену
јединицу у тринаест ЈЛС.
Сви корисници су усељени
на свим локацијама.
Уговор за пројектовање и
изградњу 30 монтажних
кућа ступио је на снагу у
мају 2016. године.
У
међувремену дошло је до
раскида три уговора и
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коначан број корисника у
оквиру ове компоненте
смањен је на 27. Изграђено
је и примопредато 27
монтажних кућа.
Из
додатних
средстава
обезбеђено је још 42
монтажне куће
за већ
изабране
кориснике
у
оквиру другог и четвртог
потпројекта, који су услед
недовољно
средстава
остали испод црте на
финалној
листи
ових
потпројеката.
Све
монтажне
куће
су
изграђене у складу са
планираном динамиком и
примопредате
корисницима. Изабрани су
корисници за доделу 200
пакета
грађевинског
материјала и испорука
материјала отпочела је у
априлу 2017. године. У
складу
са
техничким
спецификацијама
грађевинског
материјала
коначан број пакета за
испоруку је 194. Сав
грађевински материјал је
испоручен. Из додатних
средстава обезбеђена је
додела још 202 пакета
грађевинског материјала у
тринаест ЈЛС. Јавни позиви
објављени
су
током
новембра и децембра 2016.
године чиме је отпочела
децентрализована
процедура
избора
корисника за ове ЈЛС. У
складу
са
техничким
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спецификацијама
грађевинског
материјала
коначан број пакета за
испоруку
је
176.
Испоручено је 176 пакета
грађевинског материјала а
завршена је уградња 100
пакета. У току је уградња
материјала код преосталих
корисника.
Поред ових пакета из
додатних
средстава
обезбеђена су и средства за
100 пакета грађевинског
материјала за већ изабране
кориснике
из
првог
потпројекта за које није
било довољно средстава у
првом потпројекту,а који
испуњавају
услове
за
доделу
помоћи.
Један
корисник је одустао од овог
стамбеног решења и уговор
је раскинут. Материјал је
испоручен свим изабраним
корисницима. Од укупног
броја уграђен је материјал
код 91 корисника. Поред
ових пакета обезбеђено је
још додатних 60 пакета
грађевинског материјала за
већ изабране кориснике у
оквиру првог потпројекта и
на овај начин ће бити
решени сви корисници који
су се пријавили у оквиру
првог потпројекта, а који су
испунили услове програма.
Грађевински материјал је
испоручен
свим
корисницима и до сада
уградњу је завршило 56
корисника.
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У
оквиру
претходног
анекса
из
осмог
потпројекта пребачено је
115 пакета грађевинског
материјала
у
четврти
потпројекат.
Након
потписивања другог анекса
у октобру 2021. године
коначан број пребачених
пакета
грађевинског
материјала износи 112. Ова
стамбена
решења
реализована су кроз доделу
директног
гранта
у
једанаест ЈЛС. Корисници
ових стамбених решења су
изабрани корисници у
оквиру другог и четвртог
потпројекта који су услед
недовољно
средстава
остали
испод
црте.
Материјал је испоручен
свим корисницима у оквиру
једне фазе. До сада је
уградњу
завршило
39
корисника. У току је
уградња материјала код
свих
преосталих
корисника.
Поред
грађевинског
материјала
из
осмог
потпројекта пребачено је и
76 сеоских кућа у четврти
потпројекат. Ова стамбена
решења спроведена су у
оквиру децентрализоване
процедуре у дванаест ЈЛС.
Процедура
избора
корисника завршена је у
јуну 2019. године и коначан
број изабраних корисника
је 67 док су куће за све
кориснике купљене.
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Република Србија је поред
ових стамбених решења из
контрибуције обезбедила
средства за куповину 59
сеоских кућа за које су
корисници
изабрани.
Сеоске куће су купљене за
58 корисника јер је на листи
корисника у Жабарима
израбран један корисник
мање од планираног. Из
додатних
средстава
обезбеђена је куповина
додатних 200 сеоских кућа.
Потписани су Уговори са
19 ЈЛС, док је једна ЈЛС
одустала због чега је
коначан број планираних
решења 181. Процедура
избора корисника завршена
је у свим ЈЛС.
Завршена је и куповина
свих сеоских кућа.
Потпројекат V:
У складу са процедуром о
току
новца
остварене
уштеде током спровођења
пројекта пребачене су још
једном у заједнички РСП
фонд а затим преусмерена
на потпројекте СРБ8 и
СРБ9. Анекс Споразума о
донацији потписан је 7.
октобра 2021. године. У
складу
са
наведеним
укупан износ потпројекта
износи 50.870.436
ЕУР.
Истовремено овим анексом
је обухваћена измена у
броју стамбених решења
која ће бити додељена
корисницима
Програма.
Укупан број планираних
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стамбених
решења
у
оквиру овог потпројекта
износи 1868.
Избор корисника за доделу
1.267 стамбених јединица је
завршен,
од
чега
је
изградња 828 стамбених
јединица планирана у 25
ЈЛС, 169 у Старој Пазови
док је преосталих 270
стамбених
јединица
опредељено за изградњу на
локацији
у
насељу
Камендин ГО Земун у
Београду.
Пројектовање
стамбених јединица за
Стару Пазову и Београд је
завршено.
Изградња
стамбених
јединица
у
Београду је завршена а
церемонија
свечаног
усељења
корисника
одржана је 20. јуна 2019.
године, чиме је и обележен
Дан избеглица.
Изградња у Старој Пазови
је такође завршена док су
корисници усељени 5.
августа 2020. године. За
осталих 828 стамбених
јединица у двадесетпет ЈЛС
завршено је пројектовање и
изабрани
су
извођачи
радова, док су радови на
једној локацији у Лучанима
уговорени и раскинути
током 2019. године. Нови
извођач изабран је током
јула 2021. године и
завршетак радова на овој
локацији очекује се у првом
кварталу 2022. године.
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Радови су завршени на
свим
локацијама
и
корисници су усељени,
осим на две локације и то за
осам стамбених јединица у
Панчеву где је у току
изградња септичке јаме и
преосталих 15 стамбених
јединица на већ поменутој
локацији
у Лучанима.
Усељење ових 23 породица
очекује се у првој половини
наредне године.
Објављени су јавни позиви
за доделу 200 пакета
грађевинског материјала и
куповину 241 сеоске куће
док је Република Србија из
контрибуције
издвојила
средства за куповину 139
сеоских кућа у дванаест
ЈЛС. Избор корисника за
доделу
грађевинског
материјала је завршен и
након припреме техничких
спецификације
коначан
број корисника којима ће
бити додељен материјал је
242.
Грађевински
материјал испоручен је
свим кориснцима у 11 ЈЛС
док је материјал уградило
113 породица. У току је
уградња материјала код
преосталих
корисника.
Корисници за доделу 241
сеоских кућа у 16 ЈЛС су
изабрани. Купљено је 213
кућа у овим ЈЛС. Из
контрибуције
Републике
Србије
планирана
је
куповина 139 сеоских кућа
у 12 ЈЛС. Процедура избора
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корисника завршена је у
свим ЈЛС. Купљено је 140
кућа односно једна кућа
више за корисника из
Лајковца.
Потпројекат VII:
У складу са процедуром о
току
новца
остварене
уштеде током спровођења
пројекта пребачене су још
једном у заједнички РСП
фонд а затим преусмерена
на потпројекте СРБ8 и
СРБ9. Анекс Споразума о
донацији потписан је 7.
октобра 2021. године. У
складу
са
наведеним
укупан износ потпројекта
износи 7.271.163
ЕУР.
Истовремено овим анексом
је обухваћена измена у
броју стамбених решења
која ће бити додељена
корисницима
Програма.
Укупан број планираних
стамбених
решења
у
оквиру овог потпројекта
износи 480.
Након измене анекса број
станова за куповину износи
99.
Смањен
је
број
стамбених јединица како би
се надоместила недостајућа
средства неопходна за
изградњу
станова
у
преостала два потпројекта
Програма.
До сада је
купљено и усељено 78
корисничких породица.
Куповина 171 сеоске куће
планирана је за изабране
кориснике у оквиру другог
и четвртог потпројекта у
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оквиру децентрализованог
спровођења. Уговори са 22
ЈЛС потписани су 21. марта
и 3. априла 2018. године.
Завршена је куповина 161
куће у 22 ЈЛС. Додела 220
пакета
грађевинског
материјала планирана је за
изабране
кориснике
у
оквиру другог и четврог
потпројекта. Материјал је
испоручен
свим
корисницима а уградњу је
до сада завршило 122
корисника.
Уградња
материјала код преосталих
корисника је у току.
Пројектовање
за
608
стамбених јединица у 19
ЈЛС завршено је током 2018
и 2019. године, док је
изградња ових стамбених
јединица
планирана
у
оквиру осмог и деветог
потпројекта.
Потпројекат VIII:
У складу са процедуром о
току
новца
остварене
уштеде током спровођења
пројекта пребачене су још
једном у заједнички РСП
фонд а затим преусмерена
на потпројекте СРБ8 и
СРБ9. Анекс Споразума о
донацији потписан је 7.
октобра 2021. године. У
складу
са
наведеним
укупан износ потпројекта
износи 31.791.316 ЕУР.
Истовремено овим анексом
је обухваћена измена у
броју стамбених решења
која ће бити додељена
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корисницима
Програма.
Укупан број планираних
стамбених
решења
у
оквиру овог потпројекта
износи 857.
Избор корисника за доделу
358 стамбених јединица
завршен је у 9 ЈЛС док је
још увек у току у преостале
две односно Београду и
Аранђеловцу. Усељено је
14 породица на две
локације
у
Бачком
Петровцу
и
Ариљу.
Завршетак изградње на
преосталих седам локација
је у завршној фази а
усељене корисника очекује
се у 2022. години.
Избор корисника за доделу
30
монтажних
кућа
завршен је 23. децембра
2019. године. Изграђено је
и примопредато 24 кућа док
је изградња преосталих
кућа у току.
Додела
136
пакета
грађевинског
материјала
биће спроведена на два
начина, односно за 100
пакета централизованo и
35 пакета кроз директну
додела гранта у оквиру
децентрализоване
процедуре.
Децентрализован
избор
корисника за 36 корисника
завршен је у јануару 2020.
године у 5 ЈЛС, док је
централизован
избор
корисника завршен за 104
корисника у априлу 2020.
године у 29 ЈЛС. Сав
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метеријал је испоручен у
оквиру обе процедуре
односно
104 пакета
централизовано од којих је
43 пакета уграђено док је у
децентрализованој
прецедури испоручено 36
пакета а уграђено 12.
Уградња материјала код
преосталих корисника је у
току.
Избор
корисника
за
куповину 79 сеоских кућа
биће спроведен на два
начина односно избор
корисника за 23 куће биће
централизован док ће за 56
кућа бити расписана додела
директног гранта. До сада
је укупно купљено 64 куће
док се куповина преосталих
кућа
очекује
наредне
године.
Потпројекат IX:
У складу са процедуром о
току
новца
остварене
уштеде током спровођења
пројекта пребачене су још
једном у заједнички РСП
фонд а затим преусмерена
на потпројекте СРБ8 и
СРБ9. Анекс Споразума о
донацији потписан је 7.
октобра 2021. године. У
складу
са
наведеним
укупан износ потпројекта
износи 28.649.692 ЕУР.
Истовремено овим анексом
је обухваћена измена у
броју стамбених решења
која ће бити додељена
корисницима
Програма.
Укупан број планираних
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стамбених
решења
у
оквиру овог потпројекта
износи 1095.
Изградња 350 стамбених
јединца у 10 ЈЛС је у току.
У оквиру ове компоненте
опредељена је изградња
додатне
62
стамбене
јединице
у
3
ЈЛС.
Пројектовање на овим
локацијама завршено је
током
2020.
године.
Изградња ових стамбених
јединца је отпочела током
2021. године.
Корисници су изабрани на
свим локацијама осим у
Београду и Новом Саду где
је избор због великог броја
пријава
и
КОВИД-19
ситуације у завршној фази.
Изграђено је 41 стамбених
јединица у три ЈЛС:
Смедерево, Смедеревска
Паланка
и
Кучево.
Корисници
су
такође
усељени
током
2021.
године на овим локацијама.
Изградња
преосталих
стамбених јединица је у
току. Недостајућа средства
за завршетак изградње 133
стамбених
јединица
у
Граду Београду успешно су
обезбеђена кроз остварене
уштеде
у
оквиру
спровођења РСП-а, као и
финансијску
подршку
Града Београда. Почетак
изградње на овој локацији
очекује се почетком 2022.
године.
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У оквиру компоненте –
куповина станова купљено
је 26 стамбених јединица и
корисници
су
такође
усељени.
У
оквиру
компоненте
изградња 57 монтажних
кућа током 2021. године
изграђено је 12 кућа. У току
је даља изградња у складу
са предвиђеном динамиком
Програма.
Додела
200
пакета
грађевинског материјала за
све преостале изабране
кориснике из СРБ8, 5 и 4
рангиране испод црте у
осмом
потпројекту
започета је припремом
техничких спецификација
грађевинског материјала.
Након израде техничких
спецификација и довољних
финансијских
средстава,
техничке
спецификације
израђене су у додатне три
ЈЛС. Укупан број пакета
грађевинског
материјала
износи 264. Испоручено је
144 пакета док је за
преосталих 120 пакета
услед повећања цена на
тржишту поновљен тендер.
Испорука преосталог броја
пакета очекује се током
2022. године.
У
оквиру
компоненте
куповина сеоских кућа
планирана је куповина 326
кућа и то 100 кроз
централизобан
начин
спровођења,
180
кроз
доделу директног гранта у
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1.ПК.2

Сектор унутрaшњих послова
– ИПА 2014 Унапређени
постојећи капацитети за
смештај азиланата

12 ЈЛС и 46 кућа као
национална контрибуција
Програма у 9 ЈЛС.
Избор корисника је у
завршној фази за куће из
националне контрибуције
док су корисници изабрани
у преостала два типа
спорвођења
куповине.
Купљено је укупно 206 кућа
док се куповина преосталих
кућа очекује током наредне
године.
Поред
наведеног
у
извештају
о
раду
Комесаријата
за
2019.
годину у оквиру пројекта
„Проширење
постојећих
капацитета за смештај
тражилаца азила“ у 2020.
години
настављена
је
реконструкција прихватног
центра у Обреновцу. Радови
су извођени уз стручну
контролу надзорног органа,
а завршени су у децембру
2020. године.
Такође, у оквиру уговора о
набаци опреме, у јулу 2020.
године,
испоручена
је
кухињска опрема у оквиру
ЛОТ-а 2.

01
56

9.900.094,69 РСД
107.684.146,78 РСД

Стратегија за
управљање
миграцијама.
Национална стратегија
за решавање питања
избеглих и интерно
расељених лица.

Да

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

Братислав Гашић
2.Директор

3. Делокруг

Агенција обавља послове који се односе на: заштиту безбедности Републике Србије и откривање и
спречавање делатности усмерених на подривање или рушење Уставног уређења 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.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

/

НАРАТИВ
У настојању да испуни циљеве политике националне безбедности Републике Србије, Безбедносно-информативна агенција (у даљем тексту Агенција или БИА), као посебна
организација са статусом правног лица, ангажовала се на правовременом идентификовању и отклањању претњи по безбедност Републике Србије и њених грађана, те је са другим
субјектима безбедносно-обавештајног система извршавала задатке на заштити националне безбедности, поступајући у складу са уставним и законским оквирима, Стратегијом
националне безбедности и другим стратешко-доктринарним документима којима су утврђују основи политике Републике Србије у области безбедности, одбране, владавине права
и европских интеграција.
Непрестано се прилагођавајући околностима насталим услед пандемије вируса Covid-19, Агенција је успела да реализује бројне комплексне оперативне задатке, при чему је била
ангажована и на пружању помоћи другим државним органима Р Србије у борби против пандемије. Без обзира на тако специфичну ситуацију, БИА је у свом раду, током 2021. године,
приоритетно била усмерена на заштиту уставног уређења и безбедности Републике Србије, кроз супротстављање сепаратизму, првенствено албанском, као извору сталног
безбедносног ризика и директној претњи територијалној целовитости Републике Србије, тероризму повезаном са верским и националним екстремизмима, ризицима насталим услед
илегалних миграција које се и даље одвијају преко територије наше земље, идеолошким екстремизмима као ризицима за пораст међуетничких тензија, прикривеном деловању
страног фактора, међународном организованом криминалу, пролиферацији и заштити економскo-финансијске стабилности Републике Србије. У сарадњи са више министарстава и
других државних органа и организација, БИА је обављала контраобавештајну и безбедносну заштиту одређених лица и објекaта, као и прикупљање и анализирање обавештајних
података од интереса за Републику Србију.
Ситуациони центар, по принципу 24/7, пратио је све актуелне безбедносне изазове, ризике и претње, у циљу информисања интерних и екстерних корисника у реалном времену. У
том смислу, Агенција је благовремено информисала највише државно руководство и друге представнике власти о прикупљеним подацима од значаја за заштиту уставног уређења
и реализацију безбедносних, политичких, економских и других интереса Републике Србије, те је у 2021. години, у складу са Уредбом Владе Републике Србије о корисницима
1727

екстерних информација БИА, прослеђено 49 различитих екстерних докумената, чија су садржаји и учесталост били условљени актуелним безбедносним питањима од значаја за
националну безбедност.
Супротстављајући се напред наведеним безбедносним изазовима, ризицима и претњама, БИА је наставила да унапређује позицију поузданог партнера и уваженог чиниоца
безбедносне-обавештајне заједнице, како на националном, тако и на међународном нивоу. У том смислу, интензивно је сарађивано са Министарством унутрашњих послова, другим
службама безбедности у Србији, Тужилаштвом за организовани криминал и осталим релевантним државним институцијама и органима. Истовремено, билатерална и мултилатерална
сарадња са партнерским обавештајним и безбедносним службама и асоцијацијама, упркос пандемији корона вируса, у 2021. години била је знатно динамичнија у односу на
претходну годину.
На основу Закона о тајности података, Агенција је вршила безбедносне провере за лица у поступку издавања безбедносног сертификата за приступање подацима степена тајности
„Државна тајна“ и „Строго поверљиво“.
Активност посебних развојних и истраживачких организационих јединица Агенције одвијала се кроз пружање стручне помоћи, анализа, експертиза, вештачења, пројектовања,
тестирања и сервисирања за потребе Војске Србије, МУП Србије, судова, Тужилаштва за организовани криминал и других државних органа и институција.
Осим наведеног, у циљу постизања што бољих резултата рада, уз повећан број специјалистичких обука намењених оперативном саставу, унапређени су технички, материјални, а
изградњом нових и реновирањем постојећих објеката, и логистички капацитети Агенције.

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

Назив

Резултат
шифра извора
финансирања

I
Национална безбедност

II
Спречена, откривена,
документована кривична дела
против Уставног уређења и
безбедности Републике Србије,
као и рано препознати
индикатори угрожавања
националне безбедности са
циљем проактивног деловања и
благовремено, поуздано и тачно
информисани корисници
екстерних информација;
повећан број специјалистичких
обука намењених оперативном

01

Износ остварења/
извршења
III
9.615.728.036
(РСД)

Референтни
документ
IV
Стратегија
националне
безбедности
Републике
Србије

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
Да

VI
/

15
79.858 (РСД)
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1ПА.1

Безбедоносно-обавештајне и
информативне активности

1.ПК.1

Капитални пројекти
Безбедоносно-информативне
агенције

саставу; повећани технички
капацитети и побољшани
материјални ресурси
Проактивно деловање кроз рано
препознавае индикатора
угрожавања уставног уређења и
безбедности Републике Србијеспречена, откривена
документована кривична дела
против уставног уређења и
безбедности Републике Србије и
смањен њихов укупан
број:прикупљене информације у
циљу благовременог, поузданго
и тачног информисања
корисника екстерних
информација, обезбеђена
поуздана заштит унутршње
безбедности, повећано
поверење грађана, смањен број
претњи

01

9.272.293.015(РСД)

Стратегија
националне
безбедности
Републике
Србије

Да

/

01

343.435.021 ( РСД)

/

Да

/

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

2. Директор

Лазар Мосуровић в. д. директор
Делокруг Дирекције за железнице одређен је чл. 118-129. Закона о железници, (,,Службени
гласник РС“, брoj 41/18), одредбама Закона о безбедности у железничком саобраћају
(,,Службени гласник РС“, брoj 41/18), Закона о интероперабилности железничког система
(,,Службени гласник РС“, брoj 41/18), одредбама Закона о жичарама за транспорт лица
(„Службени гласник РС“, брoj 38/15) и одредбама Закона о метроу и градској железници
(,,Службени гласник РС“, брoj 52/21).

3. Делокруг

Законом о железници прописано је да Дирекција обавља послове у области регулисања тржишта
железничких услуга, послове у области регулисања безбедности у железничком саобраћају и
интероперабилности железничког система, у области права путника, у области лиценцирања
железничких превозника и области жичара. Дирекција доноси подзаконске акте на основу
овлашћења из овог закона и закона којима се уређује безбедност у железничком саобраћају и
интероперабилност железничког система; 2) учествује у међународној сарадњи у области
железничког саобраћаја коју остварује Министарство, са: (1) међународним организацијама у
којима је Дирекција овлашћена да представља Републику Србију, (2) Европском железничком
агенцијом и органима других држава надлежним за безбедност и интероперабилност у
железничком саобраћају и регулисање тржишта железничких услуга; 3) обавља и друге послове
утврђене овим законом и законима којима се уређује безбедност у железничком саобраћају и
интероперабилности железничког система. Дирекција на својој интернет страници објављује
прописе из области железничког саобраћаја, укључујући и услове, поступак и висину такси за
издавање лиценци, дозвола и сертификата из надлежности Дирекције, појединачне акте које је
донела и податке за контакт. Дирекција у области регулисања тржишта железничких услуга: 1)
одлучује по приговорима подносилаца захтева за доделу трасе воза, нарочито имајући у виду
евентуално неправедно поступање или дискриминацију од стране управљача инфраструктуре или
железничких превозника, а у вези са: (1) Изјавом о мрежи, (2) критеријумима утврђеним у Изјави
о мрежи, (3) поступком доделе траса воза и његовим исходом, (4) начином утврђивања накнада за
коришћење трасе воза, (5) нивоом или структуром накнада за коришћење трасе воза; 2) прати и
анализира услове конкуренције на тржишту железничких транспортних услуга и на сопствену
иницијативу преиспитује поступке и документе из тачке 1) а у циљу спречавања дискриминације
међу подносиоцима захтева за доделу трасе воза. Дирекција посебно проверава да ли Изјава о
мрежи садржи клаузуле или предвиђа дискрециона овлашћења управљача инфраструктуре која би
могла бити коришћена за дискриминацију подносилаца захтева за доделу трасе воза; 3) контролише
независност управљача инфраструктуре у односу на друге субјекте на тржишту железничких
услуга; 4) обезбеђује да накнаде које је утврдио управљач инфраструктуре буду
недискриминаторске и у складу са овим законом; 5) обезбеђује да управљач инфраструктуре
утврђује приступ и коришћење железничке инфраструктуре на недискриминаторској основи у
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складу са овим законом; 6) обезбеђује контролу приступа и коришћења објеката и стабилних
постројења којима не управља управљач инфраструктуре и које је регулисано уговором
потписаним између лица које обезбеђује услугу и железничког превозника; 7) прати железничко
тржиште, како би се анализирала конкуренција између различитих видова саобраћаја; 8)
контролише квалитет железничких услуга укључујући приступачност за особе са инвалидитетом
које обезбеђују железнички превозници и управљачи инфраструктуре; 9) сарађује са телом
надлежним за заштиту конкуренције, даје стручна мишљења и анализе, пружа техничку помоћ у
вези са питањима која нису уређена овим законом, а односе се на ограничавање, спречавање или
нарушавање конкуренције на тржишту; 10) обавља и друге послове утврђене овим законом.
Дирекција припрема годишњи извештај о регулисању тржишта железничких услуга у претходној
години и доставља га Влади најкасније до краја јуна текуће године. Извештај се објављује на
интернет страници Дирекције. Послови Дирекције у области регулисања безбедности железничког
саобраћаја и интероперабилности железничког система су: 1) издавање, продужење важења, измене
и одузимање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром и
сертификата о безбедности за превоз, као и провера да ли се управљачи инфраструктуре и
железнички превозници придржавају услова утврђених у њима; 2) праћење, унапређивање,
примена и развој безбедности и регулаторног оквира за безбедност, као и система националних
прописа о безбедности, укључујући и доношење подзаконских аката из области безбедности и
интероперабилности железничког саобраћаја; 3) вођење регистара прописаних законом којим се
уређује безбедност у железничком саобраћају и законом којим се уређује интероперабилност
железничког система; 4) надзор над усаглашеношћу чинилаца интероперабилности са основним
захтевима у складу са законом којим се уређује интероперабилност железничког система; 5)
издавање дозвола за коришћење структурних подсистема, у складу са законом којим се уређује
интероперабилност железничког система; 6) издавање дозвола за коришћење железничких возила;
7) доноси гранске стандарде из области железничког саобраћаја; 8) друге послове утврђене законом
којим се уређује безбедност у железничком саобраћају и законом којим се уређује
интероперабилност железничког система. Дирекција припрема годишњи извештај о стању у
железничком саобраћају и законом којим се уређује интероперабилност железничког система у
претходној години и доставља га Влади најкасније до краја јуна текуће године. Извештај се
објављује на интернет страници Дирекције. У области права путника Дирекција прима и разматра
притужбе путника који сматрају да им је ускраћено право утврђено овим законом и даје мишљења
и препоруке у конкретним случајевима, као и да у поступку по притужби или по службеној
дужности, може решењем утврдити мере за отклањање утврђене повреде у складу са овим законом
и рок за спровођење утврђених мера. У области лиценцирања железничких предузећа Дирекција је
надлежна да изда, суспендује и одузме лиценцу за превоз, Дирекција такође води евиденцију о
лиценцама за превоз. На основу чл. 5, 36. и 37. Закона о жичарама за транспорт лица ("Службени
гласник РС", број 38/15) Дирекција води евиденцију жичара, специфичних вучних инсталација и
свих субјеката одређених овим законом који утичу на безбедност рада жичара; прописује поступак
добијања одобрења за рад специфичне вучне инсталације; води евиденцију овлашћења издатих од
стране надлежног државног органа и прописује начин вођења, садржину и образац евиденције
овлашћења.
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4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

НАРАТИВ
У области регулисања безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја, Дирекција за железнице је наставила да обавља послове праћења, унапређења, примене и
развоја безбедности и регулаторног оквира за безбедност, као и система националних прописа о безбедности. Дирекција за железнице је такође у 2021. години наставила да
обавља послове који се односе на израду подзаконских аката на основу овлашћења из закона којима се регулишу област безбедности и интероперабилности на железници.
У оквиру активности Дирекције у области издавања сертификата, дозвола, решења о давању сагласности на акт о индустријским колосецима и сертификата за лице задужено за
одржавање (ECM), у 2021. години издато је:
-

8 сертификата о безбедности за превоз у железничком саобраћају (4 део А+Б, 1 део А, 3 део Б),
1 сертификат о безбедности за управљање железничком инфраструктуром односно индустријском железницом
12 сертификата о верификацији структурног подсистема,
4 дозволе за тип за коришћење железничких возила
52 дозволе за коришћење железничких возила,
1 сертификат о испитивању типа производа
7 сертификата о испуњености услова за одржавање железничких возила,
5 сертификата за лице задужено за одржавање (ECM),
2 сертификата за функције одржавања (ECM),
1 сертификат за центар стручног оспособљавања,
25 решења о давању сагласности на Акт о условима за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту индустријског колосека.

У оквиру извршења функције регулисања тржишта железничких услуга активност органа је била усмерена на поступања по службеној дужности. Такође, предмет разматрања
је била примена Изјаве о мрежи за 2021. годину као и праћење израде и доношења Изјаве о мрежи за 2022. и 2023. годину у свим аспектима надлежности органа у складу са
Законом о железници.
У 2021. години Дирекција за железнице је пратила и анализирала железничко тржиште и у оквиру тога посебно удео свих железничких превозника на мрежи у укупно оствареном
обиму саобраћаја. Дирекција је у оквиру ових активности у 2021. години израдила и управљачу инфраструктуре „Инфраструктури железнице Србије“ а.д. упутила Упитник за
праћење железничког тржишта – управљач инфраструктуре (извештајни период: 1.1.2020. – 31.12.2020.). Такође, израђени су Уптник за праћење тржишта железничког
превоза путника за 2020. и Упитник за праћење тржишта железничког превоза робе за 2020. Подаци о отворености тржишта прикупљени помоћу ових упитника унети су у
Годишњи извештај Дирекције за железнице о регулисању тржишта железничких услуга за 2020. објављеног у јуну 2021. године. Анкетом су, поред управљача инфраструктуре,
обухваћени следећи превозници: „Србија Воз“ а.д, „Србија Карго“ а.д, Комбиновани превоз, Деспотија, NCL-Neo Cargo Logistic, Eurorail Logistic, Pannon Rail, ТЕНТ, ЗГОП Нови
Сад а.д, АТМ, Локотранс, Transagent operator и АБ Превоз.
У циљу јачања конкуренције у железничком саобраћају, Дирекција за железнице је у току 2021. активно учествовала у Твининг пројекту – Даљи развој заштите конкуренције у
Србији финансираног од стране Европске уније, који су заједнички спроводили италијанско тело за заштиту конкуренције и права потрошача (AGCM) и Комисија за заштиту
конкуренције Републике Србије. Циљ овог пројекта био је да стимулише развој окружења које истински подстиче тржишну конкуренцију и тиме позитивно утиче на економски
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развој. У оквиру компоненте која се односи на унапређење капацитета државних службеника и регулатора за практичну примену права конкуренције Дирекција за железнице
била је укључена у пројектне активности у својству секторског регулатора, тј. тела надлежног за регулисање и праћење железничког тржишта. У сарадњи са представницима
Дирекције организована је посебна обука о конкуренцији и регулисању тржишта у железничком сектору током које су учесници имали прилике да се ближе упознају са следећим
темама: додела уговора о обавези јавног превоза у железничком сектору из перспективе тела надлежног за регулисање железничког тржишта и из перспективе тела надлежног
за заштиту конкуренције, методе за унапређење и праћење реализације уговора о обавези јавног превоза, као и недискриминаторски приступ железничкој инфраструктури. Обука
се такође бавила конкретним искуствима и студијама случаја у области злоупотребе повлашћеног положаја на тржишту железничких услуга. У завршном делу пројекта
организована је студијска посета италијанском телу за заштиту конкуренције и права потрошача са седиштем у Риму која је одржана од 5. до 9. јула 2021. Делегацију позвану да
учествује у овом догађају чинили су представници Комисије за заштиту конкуренције, Канцеларије за јавне набавке, Републичког секретаријата за јавне политике и Дирекције
за железнице. Током студијске посете учесници су имали прилике да слушају предавања истакнутих италијанских стручњака из области заштите конкуренције, и то пре свега
на тему јавног заговарања конкуренције (competition advocacy), тј. предузимања конкретних активности које утичу на подизање свести о важности политике конкуренције са
крајњим циљем усклађивања пословних пракси тржишних актера са правилима конкуренције. Посебно је истакнут значај координације активности са министарствима и другим
државним органима и сарадње ових институција са телом надлежним за заштиту конкуренције у процесу припреме и доношења прописа, односно консултација са овим телом
пре усвајања прописа.
Дирекција за железнице је активно учествовала у раду IRG-Rail-а, Групе независних регулатора железничког тржишта, на размени искустава и мишљења у вези са кључним
питањима која се односе на регулисање и развој конкуренције на европском железничком тржишту, које су се и у току 2021. године услед пандемије КОВИД-19 одвијале
углавном путем видео конференција, а, између осталог, присуствовали су пленарним заседањима одржаним у мају и новембру 2021. године. Међу најзначајнијим резултатима
рада организације су извештаји о праћењу железничког тржишта које IRG-Rail објављује на основу података прикупљених од стране његових чланова, а који представљају
годишњи преглед економских услова и тржишних кретања у железничком сектору. Они такође показују и развој европског железничког тржишта и његову конкурентност у
односу на претходне године. Средином 2021. године IRG-Rail објавио је свој Девети годишњи извештај о праћењу тржишта који се односи на 2019. годину са посебним освртом
на утицај кризе КОВИД -19 на европско железничко тржиште у првој половини 2020. године. У прикупљању података учествовало је 30 земаља, укључујући и Србију. Извештај
се састоји из Главног извештаја, који представља свеобухватне резултате на европском нивоу, и Радног документа, који садржи специфичне детаље везане за поједине земље,
као и податке коришћене за израду графикона. У фокусу овогодишњег извештаја биле су посебно следеће области: карактеристике мреже и накнаде за приступ железничкој
инфраструктури, железнички превозници и европски саобраћај, тржишта путничког и теретног железничког превоза и криза КОВИД -19 током прве половине 2020. године.
Као надлежни орган за лиценцирање железничких превозника, Дирекција за железнице је у 2021. години издала 1 лиценцу за превоз у железничком саобраћају. У оквиру ових
послова такође је извршена ванредна провера испуњавања услова свих превозника у складу са новим прописима из области издавања лиценци у железничком саобраћају.
У области права путника, у оквиру својих надлежности, Дирекција за железнице је поступала по притужбама путника који су сматрали да им је ускраћено право утврђено
Законом о железници. У оквиру контроле квалитета услуга у превозу путника вршен је обилазак железничких станица отворених за превоз путника у циљу сагледавања чинилаца
који утичу на ниво квалитета услуге у складу са прописаним условима превозника који ту обавезу остварује непосредном доделом уговора о обавези јавног превоза.
Са аспекта еворпских интеграција, Дирекција је учествовала у низу активности усмерених на остваривање стратешког циља Републике Србије – приступање Европској унији.
Представници Дирекције за железнице учествовали су у раду Преговарачке групе за транспорт – 14 и Преговарачке групе за трансевропске мреже – 21, у делу који се односи на
железнички сектор. Дирекција је заједно са ресорним министарством учествовала у изради свих докумената из железничког транспорта која се односе на процес интеграције
Републике Србије у ЕУ.
Дирекција за железнице је учествовалa на спровођењу закључка Владе у вези са припремом правних тековина ЕУ на српском језику и у оквиру тога у раду Радне групе за стручну
редактуру превода правних тековина ЕУ и сарађивала са Министарством за европске интеграције приликом анализе стручне редактуре превода прописа ЕУ и усклађовања
терминологије и свог делокруга. Поред тога, у оквиру процеса израде сврпске верзије правних тековина ЕУ, Дирекција за железнице учествовала је у припреми пакета прописа
ЕУ који ће се преводити у току 2022. године и номиновала као приоритет за превођење сет прописа ЕУ из области које спадају у делокруг њеног рада.
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Дирекција за железнице је, у складу са установљеном праксом реализације међународне сарадње са Међувладином организацијом за међународне железничке превозе (OTIF),
као и одговарајућим државним органима из железничког сектора у региону, заједно са МГСИ и Министарством спољних послова, била носилац цeлoкупнe стручнe сaрaдњe сa
овом кључном међувладином организацијом, штo пoдрaзумeвa учeшћe у изрaди свих дeлoвa oснoвнe кoнвeнциje из мeђунaрoднoг жeлeзничкoг сaoбрaћaja, Кoнвeнциjе COTIF,
учeствoвaњe у рaду свих стручних oргaнa OTIF-а и извршeњу наведене Кoнвeнциje, кao штo je вoђeњe Нaциoнaлнoг рeгистрa вoзилa и сeртификaциja лицa зaдужeних зa
oдржaвaњe вoзилa (ECM).
У току 2021. године, Дирекција је интензивно сарађивала са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ради израде Предлога споразума о спровођењу
пројекта између Републике Србије и Дирекције за железнице за Пројекат модернизације железничког сектора у Србији – прва фаза. Овај пројекат ће се финансирати из кредита
Међународне банке за обнову и развој и Француске развојне агенције кључних области у којима јој је потребна стручна помоћ у реализацији њених надлежности, и то:
успостављање регистара података, контролу цена приступа инфраструктури, цену приступа услужним објектима и систем управљања безбедношћу и набавке друмских возила.
Такође, у 2021. години Дирекција за железнице наставила сарадњу за Железничком агенцијом Европске уније (ERA) и у оквиру ERA IPA II Пројекта (2020-2022) Агенције
финансираног од стране Европске комисије, чији је циљ јачање институционалних и административних капацитета железничких институција, Дирекција је присуствовала на
следећим састанцима/семинарима:
1.

Радионица о људским и организационим факторима – вебинар, 17. фебруар 2021.

2.

Семинар о систему управљања безбедношћу – утицај људских и организационих фактора – Подгорица, 13-14 октобар 2021.

3.

Наставак обуке о систему управљања безбедношћу – Подгорица, 26-28 октобар 2021.

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред.
бр.
1.

2.

Референтни
документ/НПАА

Назив акта

Правни основ

I
Правилник о условима које морају
испуњавати радионице за одржавање
возила

II
Члан 56. став1. Закона о
безбедности у железничком
саобраћају („Службени гласник
РС“, број 41/18)

III
/

Члан 38. став 2. Закона о
безбедности у железничком
саобраћају („Службени
гласник
РС“, број 41/18)

/

Правилник о начину и роковима
одржавања железничке
телекомуникационе мреже

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV
38/21,
16. април

68/21,
7. јул

По плану
(Да/Не)
V
Да

Да

Образложење
VI
Правилник је био
предвиђен планом за 2020,
али је због актуелне
епидемиолошке ситуације
донет у 2021.
Правилник је био
предвиђен планом за 2020,
али је због актуелне
епидемиолошке ситуације
донет у 2021, и то под
измењеним називом Правилник о техничким
условима и одржавању
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3.

Правилник о кочницама железничких
возила

Члан 49. став 8. Закона о
безбедности у железничком
саобраћају („Службени
гласник
РС“, број 41/18)

/

68/21,
7. јул

Да

4.

Правилник којим се прописују
спецификације и формат података
регистра инфраструктуре,
архитектура информационог система
који подржава регистар, коришћење
регистра и рокови за достављање
података

Члан 34. став 2. Закона о
интероперабилности
железничког система
(„Службени гласник РС“, број
41/18)

/

78/21,
3. август

Да

5.

Правилник о пријављивању,
истраживању, евидентирању,
статистичком праћењу и објављивању
података о несрећама и незгодама

/

32/21,
2. април

Да

6.

Правилник којим се прописују
заједничке безбедносне методе за
оцену усаглашености са захтевима за
добијање сертификата о безбедности
за управљање железничком
инфраструктуром и сертификата о
безбедности за превоз

Члан 94. став 9. Закона о
безбедности у железничком
саобраћају („Службени
гласник
РС“, број 41/18)
Члан 7. став 2. Закона о
безбедности у железничком
саобраћају („Службени
гласник
РС“, број 41/18)

/

32/21,
2. април

Да

7.

Правилник о техничким условима и
одржавању железничке
телекомуникационе мреже

/

68/21,
7. јул

Да

8.

Правилник о одржавању подсистема
енергија

Члан 37. став 3. Закона о
безбедности у железничком
саобраћају („Службени
гласник
РС“, број 41/18)
Члан 33. став 2. Закона о
безбедности у железничком
саобраћају („Службени
гласник
РС“, број 41/18)

/

117/21,
3. децембар

Да

железничке
телекомуникационе мреже
Правилник је био
предвиђен планом за 2020,
али је због актуелне
епидемиолошке ситуације
донет у 2021. и то под
измењеним називом –
Правилник о кочницама и
кочењу железничких возила
Правилник је био
предвиђен планом за 2020,
али је због актуелне
епидемиолошке ситуације
донет у 2021. и то под
измењеним називом Правилник о
спецификацији регистра
инфраструктуре
Правилник је био
предвиђен планом за 2020,
али је због актуелне
епидемиолошке ситуације
донет у 2021.
Правилник је био
предвиђен планом за 2020,
али је због актуелне
епидемиолошке ситуације
донет у 2021.

Правилник је био
предвиђен планом за 2020,
али је због актуелне
епидемиолошке ситуације
донет у 2021.
Правилник је био
предвиђен планом за 2020,
али је због актуелне
епидемиолошке ситуације
донет у 2021.
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9.

Правилник којим се прописују други
технички услови за сигналносигурносне уређаје

Члан 34. став 3. Закона о
безбедности у железничком
саобраћају („Службени
гласник
РС“, број 41/18)

/

Да

118/21,
9. децембар

Правилник је био
предвиђен планом за 2020,
али је због актуелне
епидемиолошке ситуације
донет у 2021.

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.
1.

1.ПА.1

Назив
I
Уређење и надзор у области
саобраћаја

Регулисање железничког
тржишта и осигурање
безбедности и
интероперабилности
железничког саобраћаја

Резултат
II
Хармонизовани национални
прописи у области безбедности
железничког саобраћаја са
прописима ЕУ и повећан степен
интероперабилности у
железничком саобраћају;
унапређена регулаторна
функција Дирекције за
железнице и већа понуда
квалитетне превозне услуге
Омогућен приступ под
једнаким условима добру у
општој употреби и спречавање
дискриминације; отвореније
тржиште железничких
транспортних услуга.
Коришћење само оних
подсистема и њихових
елемената који су усаглашени
са важећим техничким
прописима и учествовање у
саобраћају само квалитетних
превозника и управљача;
пружање могућности лицима
задуженим за одржавање
теретних кола из Србије да на

Финансирање
Износ
шифра извора
остварења/
финансирања
извршења
III
01
68.849.980,78
РСД

01

68.849.980,78
РСД

Референтни
документ
IV
Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране
Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
Да

VI
/

Да

/
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једноставнији и економски
исплативији начин дођу до
међународног ЕЦМ
сертификата; квалификовани
потенцијални оператери за
приступ тржишту;
успостављање система
безбедности рада жичара и
специфичних вучних
инсталација.

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

2. Директор

Др Ивица Лазовић

3. Делокруг

На основу члана 8. Закона о мирном решавању радних спорова („Службени гласник РС”, бр. 125/04,
104/09 и 50/18) Републичка агенција за мирно решавање радних спорова обавља стручне послове
који се односе на: мирно решавање колективних и индивидуалних спорова; избор миритеља и
арбитара; вођење Именика миритеља и арбитара; стручно усавршавање миритеља и арбитара;
одлучивање о изузећу миритеља и арбитара; евиденција о индивидуалним и колективним радним
споровима и друге послове одређене законом.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

/

НАРАТИВ
Републичка агенција за мирно решавање радних спорова (у даљем тексту: Агенција), као једина специјализована институција у систему државне управе која се бави мирним
решавањем радних спорова и током 2021. године пружала је пун допринос остваривању циљева Владе кроз обезбеђење радно-правне сигурности запослених, унапређења
социјалног дијалога послодаваца и синдиката и растерећења судова.
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У току 2021. године пред Агенцијом је покренуто укупно 615 радна спора, oд чега је било 587 индивидуалних радних спорова и 28 колективних радних спорова. Број радних
спорова који су решавани мирним путем је у сталном порасту и 3,5 пута већи у односу на годишње просеке од 2010. до 2014. године, али се бележи и блага стагнација због
услова превенције ширења заразе COVID-19, али и као последица рада од куће и забринутости за очување радних места.
Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је у 2021. години пружала услугу „СОС мобинг телефона“ свим заинтересованим у циљу боље информисаности
запослених и послодаваца о законским могућностима за спречавање и процесуирање злостављања на раду. Од Агенције је на овај начин у 2021. години помоћ затражило 1514
грађана. У циљу промовисања ове линије, Агенцију је посетила и ресорна министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић.
Одржана је Регионална годишња конференција мреже агенција за мирно решавање радних спорова у организацији Међународне организације рада, уз подршку Европске
комисије од 6. до 8. октобра 2021. године у Београду. На конференцији су учествовали представници агенција и тела за мирно решавање радних спорова из региона и то: Агенције
за мирно решавање радних спорова (Црна Гора), Агенције за мирно решавање радних спорова Републике Српске (Босна и Херцеговина), Националног института за мирење и
арбитражу (Бугарска), Дирекције за социјални дијалог (Румунија), Удружења професионалних медијатора и арбитара у радним споровима (Република Северна Македонија),
Мађарске, као и представници и експерти Међународне организације рада и пројекта „Платформа за запошљавање и социјална питања 2“ (ЕСАП 2). У оквиру конференције
одржана су два специјализована једнодневна тренинга „Вештине за решавање радних спорова“ 7. и 8. октобра 2021. године. Тренинге су реализовали тренери Међународног
центра Међународне организације рада за обуку из Торина.
Агенција је након спроведене анализе потреба за стручним усавршавањем миритеља и арбитара донела, по шести пут од свог оснивања, Програм стручног усавршавања
миритеља и арбитара. У оквиру Програма су организоване три обуке. На Првој интерактивној обуци за миритеље и арбитре и обележено је и 15 година рада Агенције, а обуку
је отворила министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић и представници социјалних партнера, председник Савеза
самосталних синдиката Љубисав Орбовић, председник УГС „Независност“ проф. др Зоран Стоjиљковић и председник Уније послодаваца Милош Ненезић. Одржана је и Уводна
обука за новоизабране миритеље и арбитре у форми вебинара. На Другој интерактивној и завршној обуци за миритеље и арбитре у 2021. години, уручени су сертификати Тренинг
центра Међународне организације рада учесницима као и плакете за допринос развоја правног института мирног решавања радних спорова социјалним партнерима. На обе обуке
присутни су упознати са најновијом судском праксом и новим вештинама за мирно решавање радних спорова.
Агенција је учествовала на јавној расправи поводом представљања новог Нацрта закона о радном ангажовању на сезонским и другим повременим пословима у одређеним
делатностима, на три скупа, у Новом Саду, Нишу и Београду, а пружала је допринос и као део радне групе за израду Нацрта закона о принудно несталим лицима.
Агенцијa је значајну пажњу посветила и модернизацији рада кроз увођење и унапређење информационог система за радне спорове, чиме је унапређен начин рада и поступања у
мирном решавању радних спорова, али и кроз интерактивну презентацију на којој може да се прати статус поступка и да се постављају питања грађана.
Посвећена је значајна пажња информисању јавности о улози Агенције, о њеним надлежностима и ефектима које својим радом остварује, као и стручним и бесплатним услугама
које нуди. Агенција је израдила промотивне плакате и летке које је доставила свим социјалним партнерима. Агенција је представила свој рад и промовисала институт мирног
решавања радних спорова у сарадњи са социјалним партнерима и уз подршку Социјално-економског савета Републике Србије.
Потписан је и Меморандум о разумевању са УГ Иницијатива за развој и сарадњу, у партнерству са Савезом самосталних синдиката Србије, Уједињеним гранским синдикатом
„Независност“, Унијом послодаваца Србије и уз финансијску подршку Међународног центра Улоф Палме (Olof Palme International Center). У оквиру наведеног пројекта
планирано је реализовање радионица о мирном решавању радних спорова у више градова и израда документа (policy brief) о мирном решавању радних спорова, као и презентација
и дистрибуција електронских и штампаних примерака документа.
У 2021. години спроведен је избор миритеља и арбитара. Објављен је конкурс за избор миритеља и арбитара, након чега је Комисија за избор миритеља и арбитара састављена
на предлог Социјално-економског савета Републике Србије, од представника репрезентативних синдиката – Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских
синдиката “Независност“, Уније послодаваца Србије и представника Владе Републике Србије, имала задатак да донесе одлуку и изабере миритеље и арбитаре на мандатни
период од 4 године. Комисија је изабрала 13 миритеља и 53 арбитра. На основу одлуке Комисије, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је донела Решење о
упису изабраних кандидата у Именик миритеља и арбитара, а решење је објављено у ,,Службеном гласнику Републике Србије“. Републичка агенција за мирно решавање радних
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спорова тренутно има укупно 92 миритеља и арбитара, а од тог броја 20 оних који су само миритељи и високо специјализовани су за колективне спорове, а има укупно 72 арбитра
специјализованих за све идивидуалне радне спорове.
Од значајних поступака вођених пред Агенцијом у извештајном периоду истичемо следеће: У компанији „Дијамант“ А.Д. Зрењанин постигнута је сагласност да се колективни
спор који је вођен поводом закључења колективног уговора код послодавца реши мирним путем; у „Тамиш Дунав“ д.о.о Панчево потписана је Препорука о мирном решавању
колективног радног спора, у ППТ „Петолетка“ Трстеник вођен је спор поводом закључења колективног уговора који је окончан Препоруком миритеља, у ЈКП „Новосадска
топлана“ потписана је заједничка Препорука о мирном решавању колективног радног спора који је вођен поводом остваривања права на утврђивање репрезентативности
синдиката код послодавца; у Општој болници „Сремска Митровица“ у поступку који је вођен поводом остваривања права на утврђивање репрезентативности синдиката код
послодавца дошло се до заједничке Препоруке о начину решавања колективног радног спора; У Заводу за хитну медицинску помоћ „Крагујевац“ вођен је колективни радни спор
поводом yтврђивања права на репрезентативност синдиката код послодавца који је окончан Препоруком миритеља; У ЈКП „Инфостан технологије“ Београд решен је колективни
радни спор који је вођен поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање; Потписивањем Споразума о мирном решавању колективног радног спора окончан
је поступак у Општој болници „Свети Лука“ у Смедереву који је покренут око примене Посебног колективног уговора; У ЈКП „Новосадска топлана“ потписана је заједничка
Препорука о начину решавања колективног радног спора који је вођен поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање; у РМХК „Трепча“ из Звечана у
поступку мирног решавања колективног радног спора поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање донета је Препорука миритеља; Препоруком
миритеља окончан је колективни радни спор који је покренут поводом остваривања права на утврђивањe репрезентативности синдиката код послодавца у Специјалној болници
за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор" (Чигота).
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

Назив

Резултат
финансирања

Износ
остварења/
извршења

01

III
24.104.816,4 РСД

шифра
извора
I
Запошљавање и уређење система рада и радно
правних односа (Мирно решавање радних
спорова)

II
Унапређени и хармонизовани
односи социјалних партнера;
смањен број поступака пред
судовима у области радних
спорова

Референтни
документ

IV
/

По плану
(Да/Не)

Образложење

V
Дa

VI
/

1739

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

2. Директор

Проф. др Драгоман Рабреновић

3. Делокруг

На основу Закона о рударству и геолошким истраживањима (“Службени гласник РС” број 101/15, 95/18- др.закон и
40/21) Геолошки завод Србије (у даљем тексту: Завод), као посебна организација са својством правног лица обавља
основна геолошка истраживања и друга геолошка истраживања обухваћена дугорочним програмон развоја основних
геолошких истраживања и годишњим програмом геолошких истраживања, као и послове примењених геолошких
истраживања од важности за Републику Србију, на основу посебне одлуке коју доноси Влада на предлог Министарства
рударства и енергетике (у даљем тексту: Министарство). Завод обавља и друге послове од интереса за Републику
Србију као што су: израда и штампање геолошких карата размере 1:25.000 и ситније размере; израда специјалистичких
и тематских геолошких карата (металогенетских, односно минерагенетских, геомегнетских, гравиметријских,
радиометријских, геохемијских, хидрогеолошких, инжењерскогеолошких, структурно – тектонских, сеизмичких,
геоеколошких и других), укључујући и израду геолошких подлога за потребе просторног планирања; врши
истраживања и мониторинг клизишта и израду геолошке карте хазарда и ризика за ниво размере 1:25.000 и ситније,
послови регионалних геофизичких истраживања; лабораторијска испитивања из области минералогије, петрографије
и седиментологије, као и палеонтолошка, хемијска, геомеханичка и друга испитивања. Завод врши и послове
реализације развојних, научно-истраживачких и међународних пројеката из области геологије, организовање
осматрачке мреже за праћење режима подземних вода по посебним програмима, прикупљање, ажурирање и чување
података и стручне документације од значаја за геолошки информациони систем Републике Србије, припрема
пројектне задатке за локалне самоуправе за инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања и санацију клизишта, као
и друге послове у складу са законом. Завод може да обавља и послове геолошких истраживања у иностранству на
основу посебне одлуке коју доноси Влада, на предлог Министарства. Завод издаје Извештај о испуњености услова на
основу захтева за продужење истражног рока за извођење примењених геолошких истраживања на основу
документације (пројекта и извештаја) достављене од стране Министарства. На основу добијених података и издатих
потврда о утврђеним и разврстаним ресурсима и резервама минералних сировина и подземних вода, као и
геотермалних ресурса, Завод израђује биланс ресурса и резерви минералних сировина, биланс ресурса и резерви
подземних вода и биланс геотермалних ресурса у Републици Србији

НАРАТИВ
У току 2021. године Геолошки завод Србије (у даљем тексту: Завод), у оквирима свог делокруга послова наставио је са активностима које се односе: на послове реализације
планираног програма и програмске активности геолошких истраживања и на послове реструктуирања и модернизације геолошке службе Завода.
Финансијска средства за спровођење програма обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, раздео 50, Геолошки завод Србије; програм 0503- управљање
минералним ресурсима; функција 440- рударство, производња и изградња; пројекат 0002- геолошка истраживања, у укупном износу од 266.371.000,00 динара на извору 01,
700.000,00 динара на извору 06 и 1.899.000,00 динара на извору 15.
Правилник о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2021. годину чији је саставни део Годишњи програм основних геолошких истраживања за
2021. годину је усвојен 9. априла 2021. године. У складу са тим планирана је реализација пројеката основних геолошких истраживања која су обухватила:
- основна геолошка истраживања за израду геолошких карата;
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- основна истраживања геолошких ресурса у области хидрогеолошких, инжењерскогеолошких истраживања, истраживања металичних, неметаличних и енергетских минералних
ресурса;
- израду пројеката и студија из области геодиверзитета и геоекологије;
- остале стручне активности- унос података добијених геолошким истраживањима у форму Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС).
У оквиру основних геолошких истраживања за израду геолошких карата реализовани су пројекти од којих се у оквиру израде Геолошке карте Србије 1:50.000 радило на десет
листова. Израда Основне геолошке карте Републике Србије II фаза је резултат регионално- геолошких истраживања територије Републике Србије. Израђује се за територију целе
Републике Србије ради што детаљнијег и потпунијег упознавања њене геолошке грађе и њених укупних геолошких потенцијала. Основна геолошка карта Републике Србије II
фаза представља мултидисциплинарно стручно и научно дело које се базира на резултатима геолошког картирања и изводи у складу са упутством за њену израду који је плод
симбиозе свих релевантних фактора у Републици Србији. Пројекти основних геолошких истраживања за израду геолошке карте, завршени су у обиму у коме су дозвољавала
одобрена средства и у складу су са планираним годишњим програмом. Међутим, да би резултати истраживања били прихватљивији за потребе осталих државних органа и
потенцијалне инвеститоре, неопходно је повећати број и врсте аналитичких метода и самим тим остварити већи квалитет и ширу примену коришћења добијених резултата.
У оквиру основних истраживања геолошких ресурса у области хидрогеолошких истраживања рађено је на пет листова Основне хидрогеолошке карте 1:100.000, као и на четири
студије. Основна хидрогеолошка карта 1:100.000 је основа за будућу израду хидрогеолошких карата различитих размера и намена, као и за детаљна истраживања и решавање
задатака из области коришћења, заштите и управљања подземним водама и одрживи развој водних ресурса на територији Републике Србије.
Настављена су истраживања на шест листова Основне инжењерскогеолошке карте 1:100.000 на којима су приказане основне инжењерскогеолошке карактеристике терена,
распаднутост и издељеност стенских маса, егзогеодинамички процеси и појаве и нивои воде у терену. Такође, настављен је рад на изради Катастра клизишта и нестабилних
падина на територији Републике Србије.
У оквиру истраживања металичних, неметаличних и енергетских минералних ресурса настављен је рад на изради Металогенетске карте 1:50.000, као и радови на пројектима
који ће омогућити јаснији увид у потенцијалност подручја и створити основу за прецизнију геолошко-економску оцену ресурса минералних сировина Републике Србије.
У оквиру израде пројеката и студија из области геодиверзитета и геоекологије реализовани су пројекти који се односе на заштиту животне средине у области истраживања и
коришћења геолошких ресурса, као и заштиту геолошких вредности, реткости и објеката који могу бити интересантни са аспекта геонаслеђа, настављени су радови на изради
Геохемијске карте 1:500.000 и започета су геолошко-еколошка истраживања флувијалних наноса притока Велике Мораве чиме се утврђује историјат загађености, тренутно стање
загађења и њихов досадашњи утицај на квалитет вода великих токова, као полазна основа за успостављање адекватног мониторинга који ће омогућити правовремено реаговање
на потенцијалне опасности од евентуалних будућих загађења флувиалних наноса малих токова, а самим тим и на спречавање загађења великих речних токова из чијих
алувијалних наноса воду за пиће користе многобројни велики потрошачи на подручју слива реке Велике Мораве
Настављен је континуирани унос података основних геолошких истраживања у форму GeollSS, чије коришћење омогућава избор приоритетних локалитета-терена за даља
истраживања и обезбеђује савремене и ефикасне информационе основе за обављање свих активности везаних за планирање, пројектовање и одлучивање у области геологије и
осталих привредних грана које се ослањају на геолошке податке (шумарство, саобраћај, урбанистички планови, ванредне ситуације…).
Изменама Закона о рударству и геолошким истраживањима (“Службени гласник РС” број 101/15, 95/18- др.закон и 40/21) Завод је добио нове надлежности које се односе
издавање извештаја о испуњености услова на основу захтева за продужење истражног рока за извођење примењених геолошких истраживања на основу документације (пројекта
и извештаја) који сe достављajу од стране Министарства, као и на израду биланса ресурса и резерви минералних сировина, биланса ресурса и резерви подземних вода и биланса
геотермалних ресурса у Републици Србији на основу добијених података и издатих потврда о утврђеним и разврстаним ресурсима и резервама минералних сировина и подземних
вода, као и геотермалних ресурса. Завод је издавао Извештаје о испуњености услова за продужење одобрења за извођење примењених геолошких истраживања у којима се
потврђује да ли је изведено најмање 75% од одобреног обима радова у свакој години истраживања, различитих минералних ресурса (металичних и неметаличних), утврђивања
њихове реализације и анализе добијених резултата истраживања. Такође, урађен је Биланс ресурса и резерви минералних сировина Републике Србије (укључујући и Аутономну
покрајину Војводину и Косово и Метохију), Биланс ресурса и резерви подземних вода Републике Србије (укључујући и Аутономну покрајину Војводину и Косово и Метохију)
и Биланс геотермалних ресурса Републике Србије (укључујући и Аутономну покрајину Војводину и Косово и Метохију) са стањем на дан 31.12.2020. године који је неопходан
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документ при изради различитих економских анализа и стратегија привредног и друштвеног развоја. Урађена је и анализа достављених података и аналитичка обрада као и унос
у базу података издатих потврда о утврђеним и овереним резервама минералних сировина и разврстаним ресурсима и резервама минералних сировина и подземних вода, као и
геотермалних ресурса, као и праћење стања биланса резерви минералних сировина.
О реализацији Годишњег програма основних геолошких истраживања, као и о осталим активностима, Завод квартално извештава Министарство рударства и енергетике.
Завод је пружао стручне услуге локалним самоуправама у вези инжењерскогеолошких- геотехничких истраживања и санације клизишта.
Стручна лица из Завода су наставила и рад као чланови стручно-оперативног тима за предузимање превентивних и оперативних мера заштите од клизишта, одрона и ерозије на
територији Републике Србије, који је формиран од стране Републичког штаба за ванредне ситуације, Завод је ангажован као субјект система смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама у поступку израде регистра ризика од одрона, клизишта и ерозија.
Геолошки завод Србије је пуноправни члан EuroGeoSurveys (EGS) од 2015. године. EGS удружује геолошке заводе Европе у циљу заједничког наступа за приступање европским
фондовима, доношењу заједничких приоритетних стратегија у области геологије, као и сарадњу у виду саветовања геолошких завода и усклађивање са европским регулативама.
Предност такве сарадње је и усаглашавање метода у геолошкој пракси из које следи регионална упоредљивост и континуитет добијених резултата. Чланством у EGS-у, Геолошки
завод Србије добија право гласа у одлучивању на годишњем нивоу. Активности у 2021. години су прилагођене раду на даљину, преко интернета.
Геолошки завод Србије, као пуноправни члан EuroGeoSurvey-a (EGS), учествује у групи пројеката под називом ГеоЕРА у области геоенергије (GeoConnect3d), подземних вода
(TACTIC, HOVER, RESOURCE) и минералних сировина (Mintell4EU). ГеоЕРА пројекат је суфинансиран програмом Хоризонт 2020. На пројекту учествује укупно 45
националних и регионалних геолошких организација из 32 европске државе. Крајњи циљ истраживања је стварање Геолошког Сервиса Европе. Имплементација пројекта у
оквиру Геолошког завода Србије допринеће како будућим националним методама истраживања које ће бити у складу са Европским стандардима тако и чврстој сарадњи са
националним заводима целе Европе. Све активности су се одвијале несметано, а састанци радних група на свим пројектима одржавали су се једном месечно, преко интернет
платформи.
У току 2021. године Завод је предузимао бројне активности, самостално или у сарадњи са другим институцијама, у циљу промовисања одрживог развоја Републике Србије и
оптималног коришћења природних ресурса Републике Србије.
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
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Назив

Резултат
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Управљање минералним
ресурсима

II
Развој геологије, интензивирање геолошких
истраживања и ефикасна оцена одрживог
геолошког потенцијала

Износ
остварења/
извршења

III
01
06
15

Референтни
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IV
253.324.257
РСД
0,00
383.624 РСД

По
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(Да/Не)

Образложење

V
Да

VI
/
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1.ПА1

Геолошка истраживања

Извршене активности из Годишњег
програма
основних
геолошких
истраживања за 2021. годину који је
обухватио основна геолошка истраживања
за израду геолошких карата, основна
истраживања геолошких ресурса у области
хидрогеолошких, инжењерскогеолошких
истраживања, истраживања металичних,
неметаличних и енергетских минералних
ресурса, израду пројеката и студија из
области геодиверзитета и геоекологије и
остале стручне активности- унос података
добијених геолошким истраживањима у
форму Геолошког информационог система
Србије (ГеолИСС).

01
06
15

253.324.257
RSD
0,00
383.624 РСД

Да

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе
2. Директор

СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ
ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА

3. Делокруг

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
обавља стручне, административне, информатичке, финансијско - материјалне, рачуноводствене и
пратеће техничке послове за потребе Координационог тела Владе Републике Србије за општине
Прешево, Бујановац и Медвеђа.

Данијела Ненадић, вршилац дужности директорке Службе

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

НАРАТИВ
Служба Координационог тела је конституисана ради обављања стручних, административних, информатичких, финансијско - материјалних, рачуноводствених и пратећих техничких
послова за потребе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа. Уредбом о изменама и допунама Уредбе о оснивању Службе
Координационог тела за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа („Службени гласник РС“ број 3/08), утврђен је њен садашњи назив, делокруг и организација.
Служба је организованa у три унутрашње организационе јединице и то:
Сектор за стручне и административне послове,
Сектор за финансијско - материјалне послове и
Сектор за пројекте и односе са јавношћу.
У Сектору за стручне и административно послове обављају се послови који се односе на: обављање стручних и административних послова за потребе Координационог тела; стручну
обраду питања на основу којих се израђују предлози за доношење аката везаних за остваривање задатака Координационог тела; радно -правни статус запослених; планирање и
обезбеђивање кадрова; доступност информацијама од јавног значаја; статистичко - евиденционе, техничке, информатичке и канцеларијске послове, као и други послове из делокруга
Сектора.
У Сектору за финансијско - материјалне послове обављају се послови који се односе на: припремање и извршење буџета; израду финансијских планова и извештаја; јавне набавке;
контролу финансијских и рачуноводствених података; евиденцију основних средстава Службе Координационог тела, као и други послови из делокруга Сектора.
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У Сектору за пројектe и односе са јавношћу обављају се послови који се односе на: планирање и припремање функционалних пројеката; координацију пројеката које предлаже
локална самоуправа; обезбеђење јавности рада Координационог тела и други послови из делокруга Сектора.
У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године у раду Службе Координационог тела примењено је начело ефикасности и економичности а нарочито сврсисходности са
циљем спровођења свих планираних пројеката на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа.
Пројекти су реализовани у функцији стварања услова за бољи и квалитетнији живот становништва, ради помоћи и подршке пре свега у сфери економског развоја, образовању
младих, решавању егзистенцијалних социјалних питања, информисању, задовољавању културних потреба и слично. У организацији бројних пројекта учествовале су домаће и
међународне организације.
Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа реализује политику Владе на територији ове три општине, спроводећи програме
и пројекте из области:
-

инфраструктуре,
образовања,
здравства,
цивилног сектора и
економског развоја.
Када је реч о најважнијим активностима у 2021. години, наводимо следеће:
Инфраструктура -У области инфраструктурних пројеката, Служба је из буџета за 2021. годину издвојила средства у износу од 228.000.000,00 динара, од чега је утрошено
227.092.879,70 динара, и то:

-

општини Прешево је одобрено 87.779.999,40 динара, од чега је за пројекте утрошено 87.777.085,60 динара;
општини Бујановац је одобрено 94.620.000,00 динара, од чега је за пројекте утрошено 93.983.695,04 динара и
општини Медвеђа је одобрено 45.314.445,92 динара, од чега су сва средства утрошена.
За потребе рада канцеларија Службе Координационог тела у Бујановцу и Прешеву потрошено је 346.464,00 динара.
Образовање- Служба Координационог тела је у 2021. години утрошила 10.800.000,00 динара на име стипендија за средњошколце додељених за школску 2020./2021. годину.
И у 2021. години Служба Координационог тела је из буџета издвојила средства за доделу школског прибора и ђачких торби за ђаке прваке из Прешева, Бујановца и Медвеђе. У
поступку јавне набавке набављен је школски прибор и ђачке торбе у износу од 2.248.806,28 динара са ПДВ.Даље, када је реч о образовању, у 2021. години, Служба Координационог
тела је за пројекат „Уџбеници за албанску заједницу 2021.“ утрошила средства од 1.165.430,00 динара.
Економски развој- Служба Координационог тела је у буџету за 2021. годину издвојила средства за субвенције у износу од 40.000.000,00 динара. По добијању сагласности свих
надлежних министарстава, програм је усвојен на седници Владе. На основу Програма, расписан је конкурс на којем је расподељен износ од 39.999.901,10 динара, за 19 привредника
и то: за општину Прешево за 9 привредника укупан износ од 18.227.256,53 динара, за општину Бујановац за 9 привредника укупан износ од 19.294.644,59 динара и за општину
Медвеђа за 1 привредника износ од 2.478.000,00 динара.
Једнократна помоћ- Из буџета Службе Координационог тела у 2021. години утрошена су средства за једнократну помоћ у укупном износу од 14.465.297,00 динара за све три
општине, и то на следећи начин:
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Прешево – 4.580.037,00 динара
Бујановац – 6.185.260,00 динара
Медвеђа – 3.700.000,00 динара
Када је реч о Активности реализоване из донаторских средстава у питању су следећи пројекти:
Пројекат „Наш град, наше школе“ – Песталоци дечија фондација- Пројекат је почео у априлу 2017. године и трајао до децембра 2019. године, али ј едоговорен наставак у трајању
од још 3 године, а реализоваће се у свим школама на територији општине Бујановац. Носилац пројекта је Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево,
Бујановац и Медвеђа а партнерска организација је Група 484 из Београда.Циљ пројекта је да допринесе унапређењу сарадње међу свим основним и средњим школама у Бујановцу
и да подржи наставнике и ученике из одабраних школа у креирању школских пројеката посвећених истраживању културе, традиције и обичаја у Бујановцу, и заједничких
ваннаставних активности за ђаке и наставнике. За активности по овом пројекту, из донаторских средстава за 2021. годину, укупно је утрошен износ од 12.890.825,67 динара.

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1.

Назив акта

I
Закључак о усвајању
Програма мера о
распореду и коришћењу
средстава за субвенције
привредним субјектима у
приватном власништву у
2021. години у
општинама Прешево,
Бујановац и Медвеђа 05
број 401-4889/2021 од
27.маја 2021. године

Правни основ

II
Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18–др.
закони)

Опис

III
Прихвата се Програм мера о
распореду и коришћењу
средстава за субвенције
привредним субјектима у
приватном власништву у
2021. години у општинама
Прешево, Бујановац и
Медвеђа

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
/

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

V
/

VI
Да

Образложење

VII
Закључак којим се
усваја Програм мера
о распореду и
коришћењу
средстава за
субвенције
привредним
субјектима у
приватном
власништву у 2021.
години у општинама
Прешево, Бујановац
и Медвеђа
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

1.ПА.1
1.ПК.1.1.
1.ПК.1.2
1.ПК.1.3
1.ПК.1.4
1.ПК.1.5
1.ПК.1.6
1.ПК.1.7
1.ПК.1.8
1.ПК.1.9
1.ПК.1.10
1.ПК.1.11

Назив

Резултат
шифра извора
финансирања

Износ
остварења/
извршења

III

Референтни
документ

По
плану
(Да/Не)

Образложење

IV
/

V
Да

VI
/

I
Развој општина Прешево,
Бујановац и Медвеђа

II
Свеукупан развој општина
Прешево, Бујановац и Медвеђа

01

294.935.882,52
РСД

Инфраструктурни и економски
развој општина Прешево,
Бујановац и Медвеђа
Реконструкција улица Браћа
Стошић и Вук Караџић
Уређење тротоара у улициу
Карађорђа Петровића
Асфалтирање улице у Бујановцу
код Екрема
Асфалтирање улице у Бујановцу
код Беги
Асфалтирање улице у Бујановцу
код Бурима
Асфалтирање улице у селу
Лучане код Бесима
Асфалтирање улице у селу
Самољица код Хаџи Рамиза
Реконструкција ОШ „Сами
Фрашери“, истурено одељење у
селу Кончуљ
Асфалтирање улице у селу
Самољица код Авније
Асфалтирање улице у Великом
Трновцу
Асфалтирање улице у селу
Самољица код Фљорима

Побољшана инфраструктура и
супраструктура

01

227.075.226,50
РСД

/

Да

/

Реконструисан пут

01

/

Да

/

Реконструиса пут

01

/

Да

/

Асфалтиран пут

01

/

Да

/

Асфалтиран пут

01

/

Да

/

Асфалтиран пут

01

/

Да

/

Асфалтиран пут

01

/

Да

/

Асфалтиран пут

01

/

Да

/

Реконструисана школа

01

11.129.662,31
РСД
2.981.580,00
РСД
713.688,00
РСД
799.508,40
РСД
1.561.467,00
РСД
653.493,96
РСД
2.216.454,60
РСД
5.857.636,41
РСД

/

Да

/

Побољшано стање путева

01

/

Да

/

Побољшано стање путева

01

/

Да

/

Побољшано стање путева

01

1.369.058,16
РСД
592.412,16
РСД
1.460.082,96
РСД

/

Да

/
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1.ПК.1.12
1.ПК.1.13
1.ПК.1.14
1.ПК.1.15
1.ПК.1.16
1.ПК.1.17
1.ПК.1.18
1.ПК.1.19
1.ПК.1.20

1.ПК 1 21
1 ПК 1 22
1 ПК 1 23
1 ПК 1 24
1 ПК 1 25

1 ПК 1 26
1 ПК 1 27
1 ПК 1 28
1 ПК 1 29

Изградња дршавног пута 2. реда
(Биљача – Рајинце)
Асфалтирање улице у селу
Биљача код Бекима Ељезија
Асфалтирање улице у селу
Биљача код Агима
Асфалтирање обилазнице у селу
Несалце
Асфалтирање улице у селу
Кршевица од школе до дома
ААсфалтирање улице у селу
Клиновац, махала Бојаџици
Асфалтирање улице у селу
Бараљевац
Асфалтирање улице у селу
Спанчевац од школе до
домаћинства Ђоре
Асфалтирање улице у селу
Велики Трновац од Фатмира
Фејзулаху

Побољшано стање путева

01

4.966.734,67
РСД
2.118.041,88
РСД
2.550.393,00
РСД
951.134,40
РСД
2.509.444,32
РСД
3.207.071,04
РСД
1.563.562,80
РСД
1.847.115,17
РСД

/

Да

/

Побољшано стање путева

01

/

Да

/

Побољшано стање путева

01

/

Да

/

Побољшано стање путева

01

/

Да

/

Побољшано стање путева

01

/

Да

/

Побољшано стање путева

01

/

Да

/

Побољшано стање путева

01

/

Да

/

Побољшано стање путева

01

/

Да

/

Побољшањо стање путева

01

1.679.048,76
РСД

/

Да

/

Асфалтирање улице у Великом
Трновцу код Илмије
Асфалтирање улице у Великом
Трновцу код Сефера
Асфалтирање улице у Великом
Трновцу код Наима
Асфалтирање улице у Великом
Трновцу код Мумин Хоџе
Асфалтирање улице у Великом
Трновцу код Бејту

Побољшање инфраструктуре

01

/

Да

/

Побољшање инфраструктуре

01

/

Да

/

Побољшање инфраструктуре

01

/

Да

/

Побољшање путева

01

/

Да

/

Побољшање инфраструктуре

01

388.974,72
РСД
1.502.612,64
РСД
1.378.265,40
РСД
1.454.388,82
РСд
765.417,60
РСД

/

Да

/

Изградња улице у селу Муховац
до гробља
Асфалтирање улице Никола
Тесла, и Карски сокаку у насељу
Српска кућа
Асфалтирање пута Муховац Зарбинце
Асфалтирање улице код Екрема у
Струк.махали

Побољшано стање путева

01

/

Да

/

Побољшано стање путева

01

3.309.194,26
РСд
974.492,58
РСД

/

Да

/

Побољшано стање путева

01

/

Да

/

Побољшано стање путева

01

4.999.988,16
РСД
410.212,80
РСД

/

Да

/
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1 ПК 1 30
1 ПК 1 31
1 ПК 1 32
1 ПК 1 33
1 ПК 1 34
1 ПК 1 35
1 ПК 1 36
1 ПК 1 37
1 ПК 1 38
1 ПК 1 39
1 ПК 1 40
1 ПК 1 41
1 ПК 1 42
1 ПК 1 43
1 ПК 1 44
1 ПК 1 45
1 ПК 1 46
1 ПК 1 47
1 ПК 1 48
1 ПК 1 49

Реконструкција улице у селу
Кршевица
Асфалтирање улице у селу
Карадник
Асфалтирање улица у селу
Велики Трновац код Весима
Асфалтирање улице у Великим
Трновцу код Бајруша
Изградња бустер станице у селу
Жужељица
Изградња спортског терена у селу
Српска кућа
Асфалтирање улице у селу
Лучане код Ирфана
Вештчко осемењавање крава
Наставак изградње канализационе
мреже у селу Осларе
Завршетак канализације у селу
Љиљанце
Изградња пројектне
документације
Асфалтирање улице код Џамије у
Бујановцу
Асфалтирање улице код Решета у
Бујановцу
Асфалтирање улице код Асдрени
у Бујановцу
Асфалтирање улице у Великом
Трновцу код гробља у
Струк.махали
Асфалтирање улица у Великом
Трновцу код Даоца
Асфалтирање улице у делу
Великог Трновца код Шефика
према Турији
Асфалтирање улице у селу
Летовица код Дине
Постављање главног цевовода за
пијаћу воду
Проширење тротоара на делу
Омладинске улице

Побољшано стање путева

01

Побољшано стање путева

01

Побољшано стање путева

01

Побољшано стање путева

01

Побољшано водоснабдевање

01

Побољшана спортска
инфраструктура
Побољшано стање путева

01

Реализован пројекат
осемењавања крава
Побољшано стање
канализационе мреже
Побољшано стање
канализационе мреже
Створени предуслови за
побољшање инфраструктуре
Побољшано стање путева

01

Побољшано стање путева

01

Побољшано стање путева

01

Побољшано стање путева

01

Побољшано стање путева

01

Побољшано стање путева

01

Побољшано стање путева

01

Побољшано водоснабдевање

01

Побољшано стање путева

01

01

01
01
01
01

1.320.500,00
РСД
2.539.689,00
РСД
1.383.772,40
РСД
1.178.143,00
РСД
2.783.665,90
РСД
4.367.144,28
РСД
567.653,62
РСД
4.000.000,00
РСД
2.654.393,80
РСД
1.262.388,10
РСД
924.000,00
РСД
841.050,00
РСД
438.582,00
РСД
396.459,00
РСД
1.003.749,84
РСД

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

524.410,20
РСД
1.017.075,00
РСД

/

Да

/

Да

869.881,92
РСД
22.344.070,05
РСД
2.720.225,00
РСД

/

Да

/

Да

/

Да
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1 ПК 1 50
1 ПК 1 51
1 ПК 1 52
1 ПК 1 53
1 ПК 1 54
1 ПК 1 55
1 ПК 1 56
1 ПК 1 57
1.ПК.2.
1.ПК.3
1.ПК.4.
1.ПК.4.1.
1.ПК.2.3.
1 ПК 2 4.
1.ПА2.

2.ПК.1

Инвестиционо одржавање и
уређење тротоара у Гњиланској
улици
Радови на помоћном спортском
објекту
Реконструкција и асфалтирање
локалног пута ОраовицаБукуревац
Уређење дела Прешевске реке
поред Гњиланског пута
Санација и инвестиционо
одржавање локалних и
некатегорисаних путева
Санација и инвестиционо
одржавање јавних површина
Одржавање локалних путева у
Медвеђи
Санација и адаптација ПУ
Младост
Субвенције привредним
субјектима у приватном
власништву
Једнократна помоћ за угрожене
категорије становништва
Пројекат социјалне заштите у
сфери образовања
Набавка школског прибора и
торби за ђаке прваке из Прешева,
Бујановца и Медвеђе
Средњошколске стипендије за
ученике из Прешева, Бујановца и
Медвеђе
Пројекат „Уџбеници за албанску
заједницу 2021.“
Програм
Стручни и
административни послови
Службе Координационог тела
Пројекат „Наш град, наше школе“

Побољшано стање путева

01

4.000.000,00
РСД

/

Да

01

1.874.956,88
РСД
20.680.920,00
РСД

/

Да

/

Да

3.173.178,20
РСД
2.970.272,40
РСД

/

Да

/

Да

30.013.463,04
РСД
31.560.194,92
РСД
13.754.251,00
РСД
39.999.901,12
РСД

/

Да

/

Да

/

Да

/

Да

/

01

14.465.297,00
РСД

/

Да

/

01

13.048.806,28
РСД
2.248.806,28
РСД

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

Побољшано стање путева

01

Побољшано водоснабдевање

01

Побољшано стање путева

01

Побољшано стање путева

01

Побољшано стање путева

01

Побољшана спортска
инфраструктура
Ојачано предузетништво, мала
и средња предузећа, повећан
број запослених
Додељене помоћи осетљивим
категоријама грађана из
Прешева, Бујановца и Медвеђе
Унапређење услова у
образовању
Обезбеђен школски прибор и
торбе за ђаке прваке

01

Додељене стипендије

01

10.800.000,00
РСД

Обезбеђени уџбеници на
албанском језику за основне
школе
Реализација политика Службе
на територији општина
Прешево, Бујановац и Медвеђа
Унапређење
мултикултуралности и

01

1.165.430,00
РСД

01

43.120.941,24
РСД

/

Да

/

05

12.890.825,67
РСД

/

Да

/

01

01

/
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образовања кроз пројекат у
школама у Бујановцу

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе
2. Директор

КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ
ТАЈНИХ ПОДАТАКА

Проф. др Горан Матић

3. Делокруг

На основу чл. 2. Уредбе о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност
(''Службени гласник РС'', бр. 12/2009), 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 чл. 87. Закона о тајности података (''Службени гласник РС'', бр. 104/2009),
надлежност Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података је да
прати стање и 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; предлаже образац безбедносног упитника; предлаже образац препоруке,
сертификата и дозволе; води евиденцију о издатим сертификатима, односно дозволама, 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.
Директор Канцеларије Савета подноси Влади годишњи извештај о активностима у оквиру
надлежности Канцеларије Савета.
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4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

/

НАРАТИВ
У вези са спровођењем и контролом примене Закона о тајности података, реализоване су активности у вези са: применом Закона и подзаконских аката, вршењем стручног надзора,
издавањем сертификата за приступ тајним подацима, међународном сарадњом, усавршавањем државних службеника из органа државне управе и служби Владе. На иницијативу
Министарства правде и Канцеларије Савета још 2015.године, формирана је Радна група за измену Закона о тајности података, где је Канцеларија Савета предложила своје
представнике. С обзиром да није одржан ниједан састанак, ова иницијатива је поново покренута у 2018. години. Након формирања нове Радне групе за измену Закона о тајности
података под руководством Министарства правде, одржана су два састанка на којима су представници Канцеларије Савета активно узели учешће. У ту сврху израђен је Предлог
измена и допуна Закона о тајности података који је достављен свим члановима радне групе. Током 2021. годинe, услед примене мера за спречавање и сузбијање заразне болести
COVID-19, састанци Радне групе нису одржавани. Са наведеним изменама Закона, планирано је да се прецизирају важеће одредбе о одређивању степена тајности, поступку за
издавање сертификата за приступ тајним подацима, примени општих и посебних мера заштите тајних података, надлежностима органа који непосредно спроводе закон и надзиру
његово спровођење, као и да се изврше друге измене у складу са упоредним искуствима и стандардима у ЕУ из ове области. Наставак рада на измени Закона очекује се у 2022.
години.
Стручни надзор- У складу са одредбама члана 86. Закона о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/09), којим је прописано да су у надлежности Канцеларије Савета
одређени послови спровођења и контроле примене овог закона, као и одредбама члана 94. став 3. истог закона, којим је прописано да орган јавне власти Канцеларији Савета доставља
извештај који садржи бројчане показатеље о размени тајних података са страном државом или међународном организацијом, најмање једном годишње, годишње извештаје о раду
са страним тајним подацима доставили су следећи органи јавне власти (6): Министарство правде, Министарство спољних послова, Министарство одбране збирно са
Војнобезбедносном агенцијом, Војнообавештајнa агенцијa, Министарство унутрашњих послова и Безбедносно-информативна агенција. У извештајима је презентовано стање у вези
са имплементацијом Закона о тајности података, као и подаци који се односе на размену тајних података ових органа са страним државама, међународним организацијама или
другим међународним субјектима.
2.Оцена стања на плану имплементације Закона о тајности података и рада са тајним подацима – Органи јавне власти (42) који су Канцеларију Савета обавестили у својим
извештајима да се налазе у различитим фазама имплементације Закона о тајности података су: Народна скупштина, Генерални секретаријат Владе, Министарство трговине, туризма
и телекомуникација, Министарство привреде, Министарство рударства и енергетике, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Mинистарство финансија,
Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство културе и информисања, Директорат цивилног ваздухопловства, Републичка дирекција за имовину,
Врховни касациони суд, Народна банка, Републичко јавно тужилаштво, Заштитник грађана, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство за европске
интеграције, Министарство омладине и спорта, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Републичка дирекција за робне резерве, Град Београд, Управа за заједничке
послове републичких органа, Повереник за информације од јавног значаја, Републички геодетски завод, Републички хидрометеоролошки завод, Србија Карго, Пошта Србије,
Поштанска штедионица, Србијагас, Центар за истраживање несрећа у саобраћају, Србија шуме, Србијавоз, Авио служба Владе, Србијаводе, ЈП Емисиона техника и везе, ЕМС Електромреже Србије, Тигар Пирот, Застава терво, Инфраструктура железнице, Геолошки завод, Републички сеизмолошки завод и Канцеларија за јавне набавке. Органи јавне
власти (13) који су Канцеларију Савета обавестили у својим извештајима да нису имплементирали Закон или да је у плану имплементација у наредном периоду су: Министарство
здравља, Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде, Републички секретаријат за законодавство, Центар за разминирање, Завод за интелектуалну својину, Директорат
за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, Општа болница Јагодина, Завод за интелектуалну својину, Координационо тело за општине Прешево, Бујановац и
Медвеђа, Комесаријат за избеглице и миграције, Републички фонд за здравствено осигурање, Центар за размиравање и Канцеларија за Косово и Метохију. Органи јавне власти (7)
који су обавестили Канцеларију Савета да не раде са тајним подацима су: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Канцеларија за ревизију система
управљања средствима ЕУ, Дирекција за железнице, Канцеларија за сарадњу са медијима, Завод за социјално осигурање, Републички секретаријат за јавне политике и Служба за
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управљање кадровима. Органи јавне власти (3) који нису доставили извештај су: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Републички завод за статистику и Републичка
агенција за мирно решавање радних спорова.
Током 2021. године, и поред чињенице да је епидемиолошка ситуација изазвана пандемијом COVID 19, захтевала максималну редукцију састанака и обука, те да су
противепидемиолошке мере ограничавале заказивање и реализацију истих, представници Канцеларије Савета одржали су Обуке на тему заштите тајних података полазницима
Факултетa за пословне студије и право, представницима Министарства финансија – Пореска управа, затим обуку за 5 дипломата Министарства спољних послова који су упућени у
Мисије Републике Србије при ЕУ и НАТО, као и две обуке предавача Канцеларије Савета – по принципу „Train the trainers“. Поред тога одржано је укупно 17 радних састанака на
којима је по захтеву органа јавне власти пружена помоћ у имплементацији Закона о тајности података: (Министарство културе и информисања, Србијавоз, Застава терво, Општа
болница Јагодина, Инфраструктура Железнице, Специјална болница за рехабилитацију и протетику, Јавно предузеће Пошта Србије, Град Панчево, НИС АД, Агенција за лекове и
медицинска средства, Град Београд, Агенција за привредне регистре, Завод за спорт и медицину спорта, Републички фонд за здравствено осигурање, Управа за заједничке послове,
Електродистрибуција ...) као и 33 других радних састанака са различитим органима и правним лицима (Министарство спољних послова, Управа криминалистичке полиције,
Адвокатска канцеларија Терзић, Народна скупштина, Министарство одбране, Управа за заједничке послове републичких органа, Министарство финансија, Министарство правде,
МУП, Народна Скупштина, Град Београд, Факултет безбедности, Безбедносно-информативна агенција,..). Антиципирајући да постоји јасна потреба за континуираним обукама за
рад са тајним подацима с једне стране, али и чињенице да с друге стране постоје ограничени људски ресурси за њихово извођење, као и да се у условима пандемије коронавируса и
примене противепидемиолошких мера мора редуковати сваки физички контакат, Канцеларија Савета је у сарадњи са Канцеларијом за ИТ, израдила тзв. „динамички сајт“ који ће у
наредном периоду омогућити реализацију обука на даљину, односно "on line".
Издавање решења и сертификата за приступ тајним подацима .3.Национални тајни подаци-У складу са Законом о тајности података, у извештајном периоду, Канцеларија Савета је
донела 5792 решења (5745 „позитивних“ решења, којима се одобрава приступ тајним подацима и 47 „негативних решења“ којима се одбија приступ тајним подацима), од тог броја
5402 су за физичка лица а 390 за правна лица. На основу издатих решења, представници Канцеларије Савета су одржали 426 безбедносних брифинга за 1483 физичка лица и 108
правних лица.
Издато је укупно 1591 сертификат за приступ националним тајним подацима (1 за степен тајности ,,ИНТЕРНО“, 305 за степен тајности „ПОВЕРЉИВО“, 852 за степен тајности
„СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ и 433 за степен тајности „ ДРЖАВНА ТАЈНА). Kанцеларија Савета је издала 51 сертификата и потврда за приступ НАТО тајним подацима. Од тог броја:
39 стална сертификата степена тајности „NATO SECRET”; 6 потврда о поседовању серификата степена тајности „NATO SECRET” и 6 потврда о поседовању серификата степена
тајности „NATO RESTRICTED”. Kанцеларија Савета је издала 35 потврда за приступ ЕУ тајним подацима степена тајности „EU SECRET”.
4. Међународна сарадња - У току 2021. године, путем средстава криптозаштите као и курирски, између Централног регистра за стране тајне податке у Канцеларији Савета и
подрегистара у земљи и иностранству, размењено је укупно 222 НАТО и ЕУ документа, од чега 220 EУ докумената („EU RESTRICTED“) и 2 НАТО докумената („NATO
RESTRICTED“).
У 2021. години услед пандемије коронавируса дошло је до значајног застоја на пољу међународне сарадње. Многе активности које су планиране за ову годину, одложене су за време
када се стекну повољнији епидемиолошки услови. Ови захтеви за одлагање, што треба посебно истаћи углавном су долазили од стране страних партнера. Ипак, и поред објективних
ограничења, треба истаћи да је ратификован Споразум између Владе Републике Србије и Владе Великог Војводства Луксембург о размени и узајамној заштити тајних података.
Такође, у 2021. години вођени су разговори у циљу стварања услова за вођење преговора за закључивање Споразума са Аустријом, Белорусијом, Украјином, Мађарском и Грчком.
Република Француска изнела је предлог за измену Споразума о заштити тајних података услед измена националног законодавства те се очекују преговори у току 2022. године.
Услед ограничења путовања, Једанаести састанак директора националних безбедносних органа земаља Југоисточне Европе (СЕЕНСА) одржан је 30. новембра преко ЗООМ
платформе - on line.
Поред тога одржан је on line састанак са представницима НСА Словеније, на коме је договорено да наставак Пројекта билатералне стручне помоћи Републике Словеније Републици
Србији, буде одложен из епидемиолошких разлога, те да се трећа и четврта фаза Пројекта, реализују кроз експертске посете 2022. године.
У складу са одредбама ратификованих билатералних споразума о размени и узајамној заштити тајних података, Канцеларија Савета је током 2021. годинe била ангажована у
поступцима који се односе на пружање помоћи у вршењу безбедносних провера: На захтев надлежних органа страних држава ка Републици Србији, Канцеларија Савета покренула
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је 132 безбедносне провере за укупно 250 лица (130 безбедносних провера за 248 физичких лица по захтеву Министарства сигурности БиХ, 1 безбедносна провера за 1 физичко
лице по захтеву Републике Северне Македоније и 1 безбедносна провера за 1 физичко лице од Републике Бугарске). Такође, послато је 52 одговора Министарству сигурности
(БиХ), о извршеној безбедносној провери за 67 физичких лица. На захтев државних органа Републике Србије ка страним државама, Канцеларија Савета покренула је 9 провера за
12 физичких лицa (6 безбедносних провера за 7 физичких лица ка Министарству сигурности БиХ, 1 безбедносна провера за 1 физичко лице ка Дирекцији за безбедност тајних
података, Република Северна Македонија; 1 безбедносна провера за 1 физичко лице ка Државној комисији за безбедност података, Република Бугарска; 1 безбедносна провера за 3
физичка лица ка Канцеларији за Националну безбедност Чешка Република) по захтеву Министарства унутрашњих послова.
Подршка раду Савета и Бироа-Канцеларија Савета врши стручну и административну подршку раду Савета. С тим у вези, напомињемо да је у току 2021. године одржано 2 седнице
Савета, док Биро није одржавао седнице. Истовремено, указујемо да је, на основу Пословника о раду Савета, председник Републике једини надлежан да коментарише рад и активност
Савета и да сходно томе активности тог тела нису предмет овог Извештаја.
Предмет овог извештаја не могу да буду ни све активности Канцеларије Савета на плану подршке раду Бироа, будући да се о овим пословима сачињавају посебни извештаји са
ознаком тајности, који могу бити доступни ограниченом кругу корисника, а у складу са законом.
Међутим, oд информација које могу бити предмет овог извештаја, а у вези су са питањима безбедности у ужем и ширем смислу, наводимо податак да је у 2021. години, иако и даље
у смањеном обиму услед примене мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, настављен рад Канцеларије Савета у више интерресорних радних група и тела
формираних у циљу унапређења координације и активности институција Републике Србије, надлежних за прaћење стања безбедности у земљи, са посебним акцентом на територију
АП Косово и Метохија, затим надлежних за борбу против тероризма, али и других питања од значаја за безбедност. Такође, Канцеларија Савета је наставила са израдом аналитичких
материјала различитог нивоа сложености и процена из различитих области од значаја за националну безбедност. Сходно околностима и потребама, током извештајног периода у
континуитету су ажуриране информације, даване препоруке и израђиване анализе на релевантне теме.

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

1.

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Закључак којим се утврђује Основа
за вођење преговора за
закључивање Споразума између
Републике Србије и Републике
Грчка о размени и заштити тајних
података

II
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12,7/14-УС, 44/14 и
30/2018-др.закон) и члан 6.
Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник
РС“, број 32/13)

III
Споразумом се предвиђа
предузимање
одговарајућих мера за
обезбеђење заштите и
размене страних тајних
података који се
размењују или стварају у
складу са Споразумом,
као и надлежност органа
и поступак у вези са
спровођењем споразума

Број
„Службено
г гласника
РС”,
датум
IV
/

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

V
/

VI
Да

Образложење

VII
Закључак није донет. У току
2021. године вођени су
разговори у циљу стварања
услова за вођење преговора
за закључивање Споразума.
Услед пандемије
коронавируса дошло је до
значајног застоја на пољу
међународне сарадње.
Многе активности које су
планиране за ову годину,
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одложене су за време када
се стекну повољнији
епидемиолошки услови.
Закључак којим се утврђује Основа
за вођење преговора за
закључивање Споразума између
Републике Србије и Републике
Аустрије о размени и заштити
тајних података

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12,7/14-УС, 44/14 и
30/2018-др.закон) и члан 6.
Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник
РС“, број 32/13)

Споразумом се предвиђа
предузимање
одговарајућих мера за
обезбеђење заштите и
размене страних тајних
података који се
размењују или стварају у
складу са Споразумом,
као и надлежност органа
и поступак у вези са
спровођењем споразума

/

/

Да

Закључак којим се утврђује Основа
за вођење преговора за
закључивање тајних података
Споразума између Републике
Србије и Републике Мађарске о
размени и заштити

Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12,7/14-УС, 44/14 и
30/2018-др.закон) и члан 6.
Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник
РС“, број 32/13)

Споразумом се предвиђа
предузимање
одговарајућих мера за
обезбеђење заштите и
размене страних тајних
података који се
размењују или стварају у
складу са Споразумом,
као и надлежност органа
и поступак у вези са
спровођењем споразума

/

/

Да

2.

3.

Закључак није донет. У току
2021. године вођени су
разговори у циљу стварања
услова за вођење преговора
за закључивање Споразума.
Услед пандемије
коронавируса дошло је до
значајног застоја на пољу
међународне сарадње.
Многе активности које су
планиране за ову годину,
одложене су за време када
се стекну повољнији
епидемиолошки услови.
Закључак није донет. У току
2021. године вођени су
разговори у циљу стварања
услова за вођење преговора
за закључивање Споразума.
Услед пандемије
коронавируса дошло је до
значајног застоја на пољу
међународне сарадње.
Многе активности које су
планиране за ову годину,
одложене су за време када
се стекну повољнији
епидемиолошки услови.
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

1.ПА.1

Назив

Резултат
шифра извора
финансирања

I
Национални систем заштите
тајних података и
административна подршка раду
Савета и Бироа

II
Успостављен јединствен
национални систем заштите
тајних података, унапређена
сарадња на билатералном и
мултилатералном нивоу у
области заштите тајних
података, остварена ефикасна
подршка раду Савета и Бироа.
Донето 5.745 Решењa о
одобрењу издавања
сертификата за приступ
националним тајним
подацима и на основу њих је
издато 1.591 Сетрификата за
присту националним тајним
подацима. Издато је 51
Сертификата и потврда за
приступ НАТО тајним
подацима и 35 Потврда за
приступ ЕУ тајним подацима.

Стручни послови у области
заштите тајних података и
подршка Канцеларије раду Савета
за националну безбедност и Бироу
за кординацију рада служби
безбедности

Унапређен систем одређивања
и заштите тајних података
кроз сарадњу са органима
јавних власти на
обезбеђивању примене
стандарда и прописа у области
заштите тајних података.
Одржано 50 радних
састанака/обука у вези
имплементације Закона о
тајности података.

Износ
остварења/
извршења

II

Референтни
документ

По
плану
(Да/Не)

Образложење

01

48.474.643

IV
/

V
Да

VI
/

01

48.474.643

/

Да

/
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Одржано је 2 седнице Савета
за националну безбедност.

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне управе

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

2. Генерални секретар

Новак Недић

3. Делокруг

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

На основу чл. 4. и 5. Уредбе о Генералном секретаријату Владе („Службени гласник РС”, бр. 75/05,
71/08, 109/09, 85/12 и 102/13), Генерални секретаријат: 1) припрема акте којима Влада надзире,
усмерава и усклађује рад министарстава и посебних организација и стара се о њиховом
извршавању; 2) стара се о извршавању аката Владе којима она налаже обавезе министарствима и
посебним организацијама; 3) ако министарства и посебне организације не донесу пропис у року
који је одређен законом или општим актом Владе, обавештава Владу о томе и предлаже јој рокове
у којима они треба да донесу пропис, а предлаже и рокове за доношење прописа ако нису одређени
законом или општим актом Владе; 4) стара се о извршавању обавеза Владе према Народној
скупштини; 5) обезбеђује учествовање Владе и њених представника у раду Народне скупштине,
сарадњу с председником Републике, другим органима и организацијама, другим државама и
међународним организацијама; 6) обрађује материјале за седнице Владе и радних тела Владе; 7)
припрема и прати седнице Владе и њених радних тела и друге седнице у Влади; 8) стара се о
коришћењу средстава којима располаже Влада; 9) припрема акте којима Генерални секретар
остварује овлашћења према директорима служби Владе који су му одговорни и стара се о њиховом
извршавању. Генерални секретаријат обавља и друге послове за потребе Владе, њених радних тела
и Генералног секретара. За кабинете председника Владе и потпредседника Владе Генерални
секретаријат обавља послове везане за остваривање права и дужности по основу рада, опште
правне, материјално-финансијске и рачуноводствене послове. Генерални секретаријат се стара о
административним, информатичким и пратећим помоћно-техничким пословима за потребе
Кабинета председника Владе и Кабинета потпредседника Владе.
/
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.
1

Назив акта

Правни основ

I
Уредба о изменама Уредбе о
мерама за спречавање и
сузбијање заразне болести
ЦОВИД-19

II
Члан 29а став 4, члана 31а став 11.
и члана 53а тач. а) и г) Закона о
заштити становништва од заразних
болести („Службени гласник РС”,
бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана
42. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)
Члан 206, а у вези са чланом 50.
Закона о лековима и медицинским
средствима („Службени
гласник РС”, бр. 30/10, 107/12,
105/17 – др. закон и 113/17 – др.
закон) и члана 42. став 1. Закона о
Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС , 72/12,
7/14-УС и 44/14),
Члан 43. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
– УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и
30/18 – др. закон), члан 62. Закона
о државној
управи („Службени гласник РС”,
бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14,
30/18 – др.
закон и 47/18) и члана 25. став 1.
Уредбе о начелима за унутрашње
уређење и

2.

Уредба о издавању
привремене дозволе за лек –
вакцине за имунизацију
становништва против заразне
болести COVID-19

3.

Одлука о образовању
Координационог тела
за дигитализацију у
здраственом систему
Републике Србије

Опис
III
Уредба о изменама
Уредбе о мерама за
спречавање и
сузбијање заразне
болести ЦОВИД-19

Уредба о издавању
привремене дозволе за
лек – вакцине за
имунизацију
становништва против
заразне болести
COVID-19

Образује се
Координационо тело
за дигитализацију у
здраственом
системуРепублике
Србије

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
17/21
26.фебруар
22/21
12.март
34/21
6.април
101/21
27 октобара
117/21
3.децембар

Референтни
документ/
НПАА

По плану
(Да/Не)

Образложење

V
/

VI
Да

VII
/

97/21
15 октобар

/

Да

/

3/21
15 јануар

/

Да

/
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4.

Одлука о образовању Радне
групе за координацију
активности припреме и
спровођења производње
вакцине против COVID-19

5.

Одлука о образовању Радне
групе за израду Предлога
стратегије развоја стартап
екосистема Србије од 2021.
до 2025. године

6.

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

7.

Одлука о измени Одлуке о
образовању Комисије за
прикупљање чињеница о
статусу новорођене деце за
коју се сумња да су нестала
из породилишта у Републици
Србији

систематизацију радних места у
министарствима, посебним
организацијама и
службама Владе („Службени
гласник РС”, бр. 81/07 –
пречишћен текст, 69/08,
98/12, 87/13 и 2/19)
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, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)
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, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)
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, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон), а у вези са чланом 27к ст. 1.
и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и
149/20)
Члан 29. став 1. Закона о
утврђивању чињеница о статусу
новорођене деце за коју се сумња
да су нестала из породилишта у
Републици Србији („Службени
гласник РС”, број 18/20) 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, 72/12,

Образује се Радна
група за припрему и
спровођење
производње вакцине
против COVID-19

6/21
29 јануар

/

Да

/

Образована Радна
група за израду
предлога Стратегије
развоја стартап
екосистема Србије од
2021. до 2025. године
Одлука о измени
Одлуке о образовању
Комисије за давање
сагласности за ново
запошљавање и
додатно радно
ангажовање код
корисника јавних
средстава

9/21
5.фебруар

/

Да

/

9/21
5.фебруар

/

Да

/

Одлука о измени
Одлуке о образовању
Комисије за
прикупљање
чињеница о статусу
новорођене деце за
коју се сумња да су
нестала из
породилишта у
Републици Србији

109/21
19 новембар

/

Да

/
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8.

Одлука о образовању
Оперативне групе за израду
јединствених критеријума за
награде и друга ванредна
примања у здравственим
установама у борби против
болести COVID-19

9.

Одлука о образовању Радне
групе за припрему и
организовање наградне игре

10.

Одлука о образовању Савета
за подстицање развоја
дигиталне економије,
иновација, високотехнолошког предузетништва
и дигитализације у
пословању привредних
субјеката
Одлука о образовању
Координационог тела за
дигитализацију за Аутономну
покрајину Косово и Метохија

7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)
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, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)

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, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)
Члaн 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, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

члана 62. Закона о државној
управи („Службени гласник РС”,
бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14,
30/18 – др. закон и 47/18), 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, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон) и члана 25. став 1. Уредбе о
начелима за унутрашње уређење и
систематизацију радних места у
министарствима, посебним
организацијама и службама Владе
(„Службени гласник РС”, бр. 81/07

Образована
Оперативна група за
израду јединствених
критеријума за
награде и друга
ванредна примања у
здравственим
установама у борби
против болести
COVID-19,
Образована Радна
група за припрему и
организовање
наградне игре

23/21
16.март

/

Да

32/21
2 април

/

Да

Образовање Савета за
подстицање развоја
дигиталне економије,
иновација, високотехнолошког
предузетништва и
дигитализације у
пословању
привредних субјеката

38/21
16 април

/

Да

/

38/21
16 април

/

Да

/

/
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– пречишћен текст, 69/08, 98/12,
87/13, 2/19 и 24/21)
Члaн 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, 72/12,
7/14  УС, 44/14 и 30/18  др.
закон),

11.

Одлуа о образовању Радне
групе за решавање проблема
у пословању барова и ноћних
клубова у условима
пандемије због болести
изазване вирусом SARSCOV-2

12.

Одлука о престанку важења
Одлуке о одређивању
посебних мера заштите
становништва од заразне
болести COVID-19 на
територији града Београда

Члан 13. став 2. Уредбе о мерама
за спречавање и сузбијање заразне
болести COVID-19 („Службени
гласник РС”, бр. 151/20, 152/20,
153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21,
19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21,
54/21, 59/21 и 60/21),

13.

Одлука којом се установљава
портал „е Консултације”, који
је саставни део Портала „е
Управа”, са циљем да се
јавности омогући, на
јединствен и равноправан
начин, електронским путем,
учешће у процесу припреме и
усвајања докумената јавних
политика и прописа

Члан 43. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон), а у вези са Законом о
државној управи („Службени
гласник РС”, бр. 79/05, 101/07,
95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и
47/18)

14

Одлука о образовању Одбора
за организацију састанка на
високом нивоу посвећеном
обележавању 60. годишњице
Покрета несврстаних земаља

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, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)

15.

Закључак 05 Број 02-593/2021
од 21 јануара.2021.године

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

Образована Радне
групе за решавање
проблема у пословању
барова и ноћних
клубова у условима
пандемије због
болести изазване
вирусом SARS-COV-2
Престанак важења
Одлуке о одређивању
посебних мера
заштите
становништва од
заразне болести
COVID-19 на
територији града
Београда,
Установљен портал
„е Консултације”, који
је саставни део
Портала „е Управа”,
са циљем да се
јавности омогући, на
јединствен и
равноправан начин,
електронским путем,
учешће у процесу
припреме и усвајања
докумената јавних
политика и прописа
Образован Одбор за
организацију састанка
на високом нивоу
посвећеном
обележавању 60.
годишњице Покрета
несврстаних земаља,
Образује се Стручни
тим за разматрање
стручно- медицинске
терминологије

39/21
21.април

/

Да

/

60/21
16.јун

/

Да

/

62/21
17.јун

/

Да

/

69/21
9.јул

/

Да

/

/

/

Да

/
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7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)

индикација
и
контраиндикација, као
и других релевантних
појмова
у
документацији
вакцина против SARSCoV-2
(у
даљем
тексту: Стручни тим).

16.

Закључак 05 Број 021985/2021 од 4. фебруара
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)

Усваја се План рада
Владе за 2021. годину,
који је саставни део
овог закључка.

/

/

Да

/

17.

Закључак 05 Број: 4011046/2021 од 4.фебруара.
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

/

/

Да

/

18.

Закључак 05 Број: 531444/2021 од 18. фебруара.
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да
се подржи пројекат
„Кинески фестивал
светлости” поводом
обележавања Кинеске
Нове године, као
изузетно значајан
пројекат у циљу
јачања
традиционалног
пријатељства између
Републике Србије и
Народне Републике
Кине
Влада је сагласна да
се Републици
Северној Македонији
упути
донација од 8.190 доза
вакцине произвођача
Pfizer Inc.US и
BioNTech SE
намењену превенцији
болести људи од
болести COVID-19.

/

/

Да

/

1762

19.

Закључак 05 Број: 531462/2021 од 18. фебруара.
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

20.

Закључак 05 Број: 4011747/2021 од 26.фебруара
2021. године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да
се Црној Гори упути
донација од 4.000 доза
вакцине произвођача
Гам-КОВИД-Вак
(Sputnik V),
комбиновану
векторску
вакцину за
профилаксу
коронавирусне
инфекције, изазване
вирусом SARS-CoV2, раствор за
интрамускуларну
примену, произвођача
ФГБУ „НИЦЭМ им.
Н.Ф.
Гамалеи” Минздрава
России намењену
превенцији болести
људи од болести
COVID-19, и то 2.000
доза Компонента 1 и
2.000 доза
Компонента 2.
Влада је сагласна да се
Клиничком
центру
Ниш
обезбеде
средства ради покрића
трошкова
насталих
услед
смештаја
запослених Клиничког
центра Ниш, а који су
распоређени на рад у
COVID
болници
Крушевац за период
од 17. децембра 2020.
године
до
28.
фебруара
2021.
године.

/

/

Да

/

/

Да

/
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21.

Закључак 05 Број: 4011978/2021 од
4.марта.2021.године

Члан43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05  исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12  УС, 72/12,
7/14  УС, 44/14 и 30/18  др.
закон)

Влада је сагласна да се
запосленима
у
здравственим
установама са којима
Републички фонд за
здравствено
осигурање
има
закључен уговор, а
које су одређене као
COVID болнице и
COVID амбуланте од
стране Министарства
здравља, а који раде
на пословима борбе
против
заразне
болести
COVID-19
изврши
исплата
разлике
између
ефективно остварених
сати прековременог
рада
и исплаћених
сати прековременог
рада, у периоду од 19.
марта 2020. године до
28. фебруара 2021.
године, у висини у
којој се врши обрачун
зараде
за
прековремени рад у
месецу у коме се
стварно рад обављао,
ако запослени нису
остварили право на
слободне сате, уместо
права на додатак на
плату,
а
по
спецификацији коју ће
Републичком фонду за
здравствено
осигурање
и
Министарству
здравља
доставити

/

/

Да

/

1764

свака
здравствена
установа.
22.

Закључак 05 Број: 531795/2021-1 од
4.марта.2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05  исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12  УС, 72/12,
7/14  УС, 44/14 и 30/18  др.
закон)

23.

Закључак 05 Број:4012027/2021
од 5.марта.
2021.годинне

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05  исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12  УС, 72/12,
7/14  УС, 44/14 и 30/18  др.
закон)

Влада је сагласна да
се Босни и
Херцеговини упути
донација од 10.000
доза лека - вакцине
ChAdOxl nCoV-19
Corona Virus Vaccine
(Recombinant)
COVISHIELD,
произвођача SERUM
INSTITUTE OF
INDIA PRIVATE
LIMITED из Индије.
Влада је сагласна да се
у 2021. години врше
исплате награда са
припадајућим порезом
и доприносима за
обавезно
социјално
осигурање
запосленима
у
здравственим
установама у јавној
својини
који
су
ангажовани
на
пословима
лечења
пацијената
и
спречавања ширења
епидемије
болести
COVID-19
изазване
вирусом SARS-CoV-2
у
свему
према
инструкцијама
Министарства
здравља
у
току
трајања проглашене
епидемије

/

/

Да

/

/

/

Да

/

1765

24..

Закључак 05 Број: 4012156/2021 од 11.марта
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др. закон)

Влада је сагласна да се
привредном друштву
Арени
Београд
обезбеде финансијска
средства у износу од
73.802.000,00 динара
за трошкове настале
услед успостављања и
рада објекта за режим
привремене
ковид
болнице за потребе
пријема, смештаја и
лечења лица оболелих
услед болести COVID19 изазване вирусом
SARS-CoV-2.

/

/

Да

/

25.

Закључак 05 Број: 4012106/2021 од
11.марта.2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)

/

/

Да

/

26.

Закључак 05 Број:4012188/2021 од 11.марта
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)

Влада је сагласна да
се Православној
епархији БихаћкоПетровачкој Босански
Петровац, обезбеде
средства у укупном
износу од 200.000,00
евра, ради давања
дотације, односно
обезбеђивања
финансијске помоћи
за пројекте
Влада је сагласна да се
Тениском
Савезу
Србије
обезбеди
финансијска помоћ у
износу
од
240.000.000,00 динара
(двестачетрдесетмили
она динара), у циљу
редовног
функционисања
савеза.

/

/

Да

/
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27.

Закључак 05 Број: 532209/2021 од
11.марта.2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)

28.

Закључак 05 Број: 482164/2021 од
11.марта.2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)

29.

Закључак 05 Број: 4012565/2021 од 23.марта
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05  исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12  УС, 72/12,
7/14  УС, 44/14 и 30/18  др.
закон)

Влада је сагласна да
се Босни и
Херцеговини упути
донација од додатних
15.000 доза лека вакцине ChAdOx1
nCoV-19 Corona Virus
Vaccine (Recombinant)
COVISHIELD,
произвођача SERUM
INSTITUTE OF
INDIA PRIVATE
LIMITED из Индије
Усваја се текст
Уговора о
бесповратним
средствима са
додацима у Пројекту
ЕУ EU4Health –
Допринос
доступности и
приступу вакцинама
против COVID-19 у
Републици Србији
који се закључује
између Европске
уније коју заступа
Европска комисија,
као даваоца донација
и Владе Републике
Србије
Влада је сагласна да се
Влади
Републике
Српске

Министарству
здравља
упути
донација
у
виду
медицинскe опреме –
респиратора
и
заштитне опреме ради
пружања хуманитарне
помоћи
у
циљу
сузбијања
ширења

/

/

Да

/

/

Да

/

/

Да

/

/

/
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заразне
COVID-19.

болести

30.

Закључак 05 Број:4012533/2021 од 1.априла
2021.годину

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05  исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12  УС, 72/12,
7/14  УС, 44/14 и 30/18  др.
закон)

Влада је сагласна да се
Заводу за биоциде и
медицинску екологију
Београд,
обезбеде
средства у укупном
износу
од
88.391.000,00 динара
(осамдесетосаммилио
натристадеведесетједн
ахиљада динара), ради
надокнаде
реализоване
услуге
дезинфекције
по
епидемиолошким
индикацијама
у
здравственим
установама,
ради
спречавања, сузбијања
и гашења епидемије
COVID-19.

/

/

Да

/

31.

Закључак 05 Број: 4012986/2021 од 1.априла
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)

Влада је сагласна да се
обезбеде финансијска
средства у износу од
185.545.000,00 динара
за
реализацију
опремања, рада и
стављања у функцију
привремених
ковид
болница, смештаја и
исхране здравствених
радника на територији
Републике Србије, а
све у циљу смештаја и
лечења лица оболелих
од заразне болести
COVID-19
изазване
вирусом SARS-CoV-2.

/

/

Да

/
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32.

Закључак 05 Број:532975/2021 од
1.априла 2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)

Влада је сагласна да се
Републици Северној
Македонији
упути
донација од 40.000
доза
вакцине
произвођача
ГамКОВИД-Вак (Sputnik
V),
комбинована
векторска вакцина за
профилаксу
коронавирусне
инфекције, изазване
вирусом SARS-CoV-2,
раствор
за
интрамускуларну
примену, произвођача
ФГБУ „НИЦЭМ им.
Н.Ф.
Гамалеи”
Минздрава
России
намењену превенцији
болести
људи
од
болести COVID-19, и
то
20.000
доза
Компонента 1 и 20.000
доза Компонента 2
намењену превенцији
болести
људи
од
болести COVID-19.

/

/

Да

/

33.

Закључак 05 Број: 4012904/2021 од 1.априла
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да
Институт за јавно
здравље Србије „Др
Милан
Јовановић
Батут” буде прималац
донације медицинске
опреме коју донира
Европска
унија
посредством
Канцеларије
Уједињених нација за
пројектне услуге –
UNOPS, коју заступа
Пројектни центар у

/

/

Да

/

1769

Републици Србији, у
оквиру
Пројекта
социјалног становања
и активне инклузије
EU SHAI, a у циљу
прибављања
медицинске и друге
опреме у складу са
потврђеним
потребама.
34.

Закључак 05 Број: 4012901/2021 од 1.априла
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да
Институт за јавно
здравље Србије „Др
Милан
Јовановић
Батут” буде прималац
донације медицинске
опреме коју донира
Европска
унија
посредством
Канцеларије
Уједињених нација за
пројектне услуге –
UNOPS, коју заступа
Пројектни центар у
Републици Србији, у
оквиру
Програма
Европске уније за ЕУ
ПРО Плус, a у циљу
прибављања
медицинске и друге
опреме у складу са
потврђеним
потребама.

/

/

Да

/

35.

Закључак 05 Број: 533207/2021 од 8.априла
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
Кантону
Сарајево
упути донација од
20.000 доза вакцине
AZD1222 (ChAdOx1-S
[recombinant] vaccine
against
COVID-19)

/

/

Да

/

1770

произвођача
ASTRAZENECA AB
из
Шведске
са
производног места SK
BIOSCIENCE CO, Ltd
(No 97) из Републике
Кореје
намењену
превенцији
болести
људи
од
болести
COVID-19.

36.

Закључак 05 Број: 4363151/2021 од 8.априла
2021.године

Члан 103. ст. 8. и 9. Закона о
играма на срећу („Службени
гласник РС”, број 18/20), члана 43.
став 3. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14
и 30/18 – др. закон),

Влада је одлучила да
се у циљу јачања
пореске културе и
подизања
свести
грађана и привреде о
значају сузбијања сиве
економије организује
Наградна игра „Узми
рачун и победи 2021”
која
ће
бити
организована у два
круга: „Узми рачун и
победи 2021 - први
круг” и „Узми рачун и
победи 2021 - други
круг”.

/

/

Да

/

37.

Закључак 05 Број: 4363155/2021 од 8.априла
2021.године

Члан 103. ст. 8. и 9. Закона о
играма на срећу („Службени
гласник РС”, број 18/20) и члана
43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)

Утврђују се следећи
критеријуми за
Наградну игру „Узми
рачун и победи - 2021
- први круг” сврха
приређивања
Наградне игре, је
подизање свести
грађана и привреде о
значају сузбијања
сиве економије и
важности плаћања
пореза, стимулација
безготовинског

/

/

Да

/

1771

38.

Закључак 05 Број: 023252/2021 од 8.априла
2021.године

39.

Закључак 05 Број: 4013307/2021 од 12.априла
2021.године

40.

Закључак 05 Број: 4013317/2021 од 12.априла
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон
Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

плаћања као
инструмента
сузбијања сиве
економије, јачање
мотивације за
поштовање прописа и
побољшање примене
Закона о фискалним
касама („Службени
гласник РС”, бр.
135/04 и 93/12)
Образује се Радна
група за преговоре са
инвеститором о
изградњи Рафинерије
нафте у Смедереву
Дата је сагласност да
се Српској
православној цркви
обезбеде средства на
име дотације за
завршетак радова на
изградњи и уређењу
спомен-храма Светог
Саве у Бограду
Влада је сагласна да се
Савезу
удружења
бораца
народноослободилачк
их ратова Србије
обезбеде финансијска
средства у износу од
12.000.000
динара
(дванаестмилионадин
ара),
ради
обележавања
80
година од Устанка
1941.
године
и
одржавања
манифестације
под
називом „Да рата
више не буде”.

/

/

Да

/

/

/

Да

/

/

/

Да

/

1772

41.

Закључак 05 Број: 4013462/2021 од 15.априла
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

42.

Закључак 05 Број: 4013400/2021 од 15.априла
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

43.

Закључак 05 Број: 4013576/2021 од 19.априла
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да
се Републици Српској
упути донација од
20.000 доза вакцине
AstraZeneca/SKBio
AZD1222-COVID-19
Vaccine (ChAdOxl-S
(recombinant) vaccine
against COVID-19)
произвођача SK
BIOSCIENCE CO, Ltd
намењену превенцији
болести људи од
болести COVID-19
Влада је сагласна да
се Православној
епархији ПакрачкоСлавонској, Пакрац,
обезбеде средства у
укупном износу од
400.000,00 евра, ради
давања дотације,
односно обезбеђивања
финансијске помоћи
за обнову и уређење
Манастира Рођења
Светог Јована
Крститеља у
Јасеновцу
Висина накнаде за RTPCR тестирање на
присуство
вируса
SARS-CoV-2 на лични
захтев за држављане
Републике Србије, за
стране држављане са
сталним настањењем
или
регулисаним
привременим
боравком у Републици
Србији, као и за
чланове
страних
дипломатских
или

/

/

Да

/

/

/

Да

/

/

/

Да

/

1773

44.

Закључак 05 Број:4013576/2021 од 19.априла
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

45.

Закључак 05 Број: 05 Број:
337-3632/2021 од 19.априла
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

конзуларних
представништава
и
чланове
њихових
породица, као и за све
друге
стране
држављане
висина
накнаде за RT-PCR
тестирање на лични
захтев износи 9.000
динара почев од 19.
априла 2021. године.
Висина накнаде за
RT-PCR тестирање на
присуство вируса
SARS-CoV-2 на лични
захтев за држављане
Републике Србије, за
стране држављане са
сталним настањењем
или регулисаним
привременим
боравком у Републици
Србији, као и за
чланове страних
дипломатских или
конзуларних
представништава и
чланове њихових
породица, као и за све
друге стране
држављане висина
накнаде за RT-PCR
тестирање на лични
захтев износи 9.000
динара почев од 19.
априла 2021. године.
Усваја се текст
Меморандума о
разумевању између
Министарства
здравља Републике
Србије и Messer
Tehnogas А.Д.

/

/

Да

/

/

/

Да

/

1774

46.

Закључак 05 Број: 4363661/2021 од 28.априла
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

47.

Закључак 05 Број: 513927/2021 од 28.априла
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Београд, Београд,
Бањички пут и Dräger
Tehnika д.о.о.,
Београд-Земун, Радоја
Дакића 7
Влада је сагласна да
обавезу која у 2021.
години настане према
Јавном предузећу
„Пошта Србијеˮ,
Београд у вези
трошкова произашлих
из реализације два
круга Наградне игре
„Узми рачун и победи
2021ˮ (у даљем
тексту: Наградна
игра), на име добара и
услуга пружених по
Закључку Владе 05
Број: 436-3151/2021
од 8. априла 2021.
године, измири из
дела средстава из
остварене добити за
2020. годину, односно
за 2021. годину, која
ће бити опредељена
оснивачу одлуком
Надзорног одбора
Јавног предузећа
„Пошта Србијеˮ,
Београд, на коју
сагласност даје Влада.
Влада је сагласна да се
неутрошене количине
сезонске
вакцине
против грипа за сезону
2020/2021
из
производног програма
Института
за
вирусологију, вакцине
и серуме ,,Торлак”

/

/

Да

/

/

Да

/

/

1775

TorVaxFlu,
као
и
сезонске
вакцине
против грипа за сезону
2020/2021
Vaxigrip
tetra
произвођача
Sanofi Pasteur чији је
увозник и дистрибутер
Институту
за
вирусологију, вакцине
и серуме ,,Торлак”,
због
истека
рока
трајања униште, а у
свему
према
прописима
који
регулишу
материју
управљања отпадом и
уништавања лекова.
48.

Закључак 05 Број: 4013975/2021 од
28.априла.2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
граду
Шапцу
и
општини Владимирци
изврши
уплата
финансијских
средстава у укупној
висини од 20.820.000
динара ради трајног
решавања стамбеног
питања
ромских
породица
које
су
живеле на депонији
Винча,
а
према
пројекту пресељења
који су израдили град
Шабац и општина
Владимирци, и то
износ од 5.300.000
динара за град Шабац
и
15.520.000
за
општину Владимирци.

/

/

Да

/

49.

Закључак 05 Број: 4013987/2021 од 28.априла
2021.године

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

Влада је сагласна да се
Православној
епархији
Врањској

/

/

Да

/

1776

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

обезбеде средства у
износу од 26.000.000
динара
на
име
финансијске помоћи
за санацију водовода
Манастира
Преподобног Прохора
Пчињског и на име
обележавања
950годишњице
Манастира.

50.

Закључак 05 Број: 534124/2021 од 28.априла
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади Влада је сагласна да се
(„Службени гласник РС”, бр.
Влади Црне Горе
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
упути донација од
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
20.000 доза вакцине
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон
AstraZeneca/SKBio
AZD1222-COVID-19
Vaccine (ChAdOx1-S
(recombinant)) vaccine
against
COVID-19)
произвођача
SK
BIOSCIENCE CO, Ltd
намењену превенцији
болести
људи
од
болести COVID-19.

/

/

Да

/

51.

Закључак 05 Број: 3374418/2021 од 12.маја
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

/

/

Да

/

Усваја
се
текст
Дипломатске ноте која
представља одговор
Владе
Републике
Србије
на
Дипломатску
ноту
Амбасаде Мађарске у
Београду
(бр.
113/2021/HUEMB/BL
G,
114/2021/HUEMB/BL
G, обе од 29. априла
2021. године и бр.
120/2021/HUEMB/BL

1777

52.

Закључак 05 Број: 3374415/2021 од 12.маја
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

53.

Закључак 05 Број: 0235426/2021 од 16.маја
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

G од 9. маја 2021.
године) које заједно
представљају
Споразум
између
Владе Мађарске и
Владе
Републике
Србије о узајамном
признавању
сертификата
о
имунизацији против
COVID-19
Усваја се текст
Дипломатске ноте
која представља
предлог Владе
Републике Србије
Влади Републике
Турске о узајамном
признавању
сертификата о
имунизацији против
COVID-19 и
Дипломатска нота
Републике Турске
број Z-2021/78810371BAGY/32743635 од
11. маја 2021. године
које заједно
представљају
Споразум између
Владе Републике
Турске и Владе
Републике Србије о
узајамном признавању
сертификата о
имунизацији против
COVID-19
Влада се упознала са
Извештајем о потреби
спровођења
активности у циљу
реорганизације ЈП
„Србијагас” Нови Сад,

/

/

Да

/

/

/

Да

/

1778

54.

Закључак 05 Број: 4014731/2021 од 20.маја
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

55.

Закључак 05 Број: :4014734/2021 од 20.маја
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

56.

Закључак 05 Број: 4014693/2021-1 од 20.маја
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

57.

Закључак 05 Број: 3514141/2021-1 од 20.маја
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
Тениском савезу Србије
обезбеди финансијска
помоћ у износу од
106.200.000 динара
(стошестмилионадвеста
хиљададинара), у циљу
редовног
функционисања савеза
Влада је сагласна да
се Републици Чешкој
упути донација од
100.000 доза вакцине
произвођача Pfizer
Inc.US и BioNTech SE
намењену превенцији
болести људи од
болести COVID-19
Висина накнаде за
квантитативно
одређивање
IgG
антитела на вирус
SARS-CoV2 на лични
захтев које обављају
здравствене установе
у
јавној
својини
износи 1.800 динара
почев од 20. маја 2021.
године.

/

/

Да

/

/

/

Да

/

/

/

Да

/

Влада је сагласна да се
изврши
реконструкција,
санација, изградња и
адаптација
зграда,
производних погона и
пословних просторија
Института
за
вирусологију, вакцине
и серуме „Торлак” у
циљу
унапређења
услова
рада
и
стварања техничких и

/

/

Да

/

1779

пословних предуслова
за
обављање
делатности Института
„Торлак”.
58.

Закључак 05 Број: 4044140/2021-1 од.20.маја
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да
Институт
за
вирусологију, вакцине
и серуме „Торлак”
изврши
набавку
добара,
услуга
и
радова неопходних за
процес
производње
вакцине
против
заразне
болести
COVID-19
изазване
вирусом SARS-CoV-2.

/

/

Да

/

59.

Закључак 05 Број: 4014733/2021 од 20.маја
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

/

/

Да

/

60.

Закључак 05 Број: 4014823/2021 од 27.маја
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да
се Клиничком центру
Ниш обезбеде
средства ради покрића
трошкова насталих
услед смештаја
запослених
Клиничког центра
Ниш, а који су
распоређени на рад у
COVID болници
Крушевац, за време
док трају ванредне
епидемиолошке мере
изазване заразном
болешћу COVID-19.
Влада је сагласна да се
Боксерском савезу Србије
обезбеди
финансијска
помоћ у износу од
33.500.000
динара
(тридесеттримилионапетс
тохиљададинара), ради
редовног функционисања
савеза.

/

/

Да

/

1780

61.

Закључак 05 Број: 4014899/2021 од 27.маја
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
Православној
епархији Нишкој у
Нишу,
обезбеде
средства у укупном
износу од 1.200.000
евра
(милиондвестахиљада
евра), ради давања
дотације,
односно
обезбеђивања
финансијске помоћи
за
реализацију
приоритетних
пројеката.

/

/

Да

/

62.

Закључак 05 Број: 4014867/2021 од 27.маја
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

/

/

Да

/

63.

Закључак 05 Број: 4014845/2021 од 27.маја
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да
се Православној
епархији Шумадијској
Крагујевац, обезбеде
средства у укупном
износу од 750.000
евра
(седамстопедесетхиља
даевра), ради давања
дотације, односно
обезбеђивања
финансијске помоћи
Влада је сагласна да
се Православној
епархији БихаћкоПетровачкој Босански
Петровац, обезбеде
средства у укупном
износу од 500.000
евра
(петстотинахиљадаевр
а), ради давања
дотације, односно

/

/

Да

/

1781

64.

Закључак 05 Број: 3355029/2021 од 3.јуна
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

обезбеђивања
финансијске помоћи
Влада је сагласна да
Институт
за
вирусологију, вакцине
и серуме „Торлак”, као
уговорни произвођач
лекова по Уговору о
трансферу
технологије за потребе
производње вакцине
против
заразне
болести
COVID-19
изазване
вирусом
SARS-CoV-2 и то лека
Гам-КОВИД-Вак
(Sputnik
V)
закљученим
са
„Human
Vaccine
Limited
Liability
Company”
и
„GENERIUM
JointStock Company” из
Руске
Федерације,
може да увози или
извози
лекове
из
производног
програма,
полазне
материјале и полазне
супстанце
за
производњу,
међупроизводе,
полупроизводе,
у
складу
са
овим
уговором о трансферу
технологије
за
производњу лека ГамКОВИД-Вак (Sputnik
V) и дозволом за
производњу
лека,
комбиноване
векторске вакцине за
профилаксу

/

/

Да

/

1782

коронавирусне
инфекције, изазване
вирусом SARS CoV-2,
раствор
за
интрамускуларну
примену.
65.

Закључак 05 Број: 3355029/2021 од 3.јуна
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је одлучила да
се
за
потребе
имунизације
становништва
Републике Србије од
заразне
болести
изазване
вирусом
грипа
за
сезону
2021/2022,
прибави
количина од 200.000
доза TorVaxFlu® вакцина против грипа
(фрагментисани
вирус, инактивисана)
произвођача
Института
за
вирусологију, вакцине
и серуме „Торлак”, од
укупне количине од
500.000 доза наведене
вакцине,
коју
је
Институт „Торлак” у
обавези да произведе
за сезону 2021/2022.

/

/

Да

/

66.

Закључак 05 Број: 535276/2021 од 3.јуна
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
врши
имунизација
држављана Босне и
Херцеговине против
болести
COVID-19
изазване
вирусом
SARS-CoV-2.

/

/

Да

/

67.

Закључак 05 Број: 535351/2021 од 3.јуна
2021.године

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

Влада је сагласна да се
врши
имунизација
држављана Републике

/

/

Да

/

1783

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Северне Македоније
против
болести
COVID-19
изазване
вирусом SARS-CoV-2.

68.

Закључак 05 Број: 4015252/2021 од 3.јуна
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
Републици Српској за
општину
Дрвар,
обезбеде средства у
укупном износу од
1.020.000
евра
(милиондвадесетхиља
да евра), ради давања
дотације,
обезбеђивања
финансијске помоћи
за
реализацију
пројеката.

/

/

Да

/

69.

Закључак 05 Број: 4015145/2021 од 3.јуна
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
Српском
културноинформативном
центру
„Спона”
Скопље,
обезбеде
средства у укупном
износу од 7.500.000
динара
(седаммилионапетсто
тинахиљададинара),
ради давања дотације
као
помоћ
за
функционисање
центра
и
имплементацију
планираних пројеката
и активности.

/

/

Да

/

70.

Закључак 05 Број: 4015300/2021 од 3.јуна
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
Шаховском
савезу
Србије
обезбеди
финансијска помоћ у
износу од 6.500.000
динара

/

/

Да

/

1784

(шестмилионапетстох
иљададинара), у циљу
редовног
функционисања
савеза.

71.

Закључак 05 Број: 535153/2021 од 3.јуна
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

72.

Закључак 05 Број: 535381/2021 од 7.јуна
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Усваја се текст ноте
Министарства
спољних послова
Републике Србије бр.
10921 од 24. маја
2021. године и копију
ноте Амбасаде
Републике Словеније
у Београду број: N036/21 од 24. маја
2021. године, које
представљају договор
између Владе
Републике Србије и
Владе Републике
Словеније о
узајамном признању
потврде о
вакцинацији против
COVID-19 и
тестирању на
присутност вируса
SARS-CoV-2, које су
саставни део овог
закључка.
Влада је сагласна да
се Републици Српској
упути донација од
2.000 доза вакцине
Гам-КОВИД-Вак
(Sputnik V),
комбинована
векторска вакцина за
профилаксу
коронавирусне
инфекције, изазване

/

/

Да

/

/

/

Да

/

1785

73.

Закључак 05 Број: 535585/2021 од 11 јуна
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

74.

Закључак 05 Број: 4015459/2021 од 11 јуна
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

вирусом SARS-CoV-2,
раствор за
интрамускуларну
примену, произвођача
ФГБУ „НИЦЭМ им.
Н.Ф. Гамалеи”
Минздрава России
намењену превенцији
болести људи од
болести COVID-19,
Компонента 2.
Влада је сагласна да се
Тузланском Кантону
упути донација од
5.000 доза вакцине
AZD1222 (ChAdOxl-S
[recombinant]) vaccine
against
COVID-19)
произвођача
AstraZeneca
NIJMEGEN
B.V.
намењену превенцији
болести
људи
од
болести COVID-19.
Влада је сагласна да се
Словачкој
Евангеличкој цркви
Аугзбуршке
вероисповести
у
Србији, Нови Сад,
обезбеде средства у
укупном износу од
88.500.000,00 динара,
ради
финансијске
помоћи за уређење и
реновирање
централног седишта у
Новом Саду.

/

/

Да

/

/

/

Да

/

1786

75.

Закључак 05 Број: 4365408/2021 од 11 јуна
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Усваја се Нацрт
уговора о сарадњи
између Владе и Јавне
медијске установе
,,Радио-телевизија
Србије”, у вези
реализације наградне
игре „Узми рачун и
победи 2021 – први
круг”,

/

/

Да

/

76.

Закључак 05 Број: 4015584/2021 од 16.јуна
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
обезбеде средства у
укупном износу од
2.458.000 динара, ради
накнаде материјалних
трошкова
насталих
услед смештаја и
исхране медицинског
особља неопходног за
лечење лица оболелих
од заразне болести
COVID-19
изазване
вирусом SARS-COV2, и то за хотеле:

/

/

Да

/

/

/

Да

/

1)
Falkensteiner
у
износу од 719.966
динара;
2) Majestic у износу од
640.000 динара;
3) Mona Plaza у износу
од 245.483 динара;
4) Bah Belgrade Art
Hotel y износу од
852.805 динара.

77.

Закључак 05 Број: 4015581/2021 од 16.јуна
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
обезбеде финансијска
средства
Установи
Студентски
центар
„Београд” у укупном

1787

износу од 2.652.000
динара, ради накнаде
материјалних
трошкова
насталих
услед
снабдевања
храном
пацијената
смештених у „Штарк
арени” и медицинског
особља смештеног у
Хотелу „Славија” за
период 14. јануара 21. маја 2021. године.

78.

Закључак 05 Број: 4015731/2021 од 16.јуна
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада
прихвата
донацију Румуније од
50.000
доза
AstraZeneca Covid-19
vaccine.

/

/

Да

/

79.

Закључак 05 Број: 065847/2021 од 16.јуна
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада предлаже
Народној скупштини
да на основу члана 8.
став 1. Закона о
Народној скупштини
(„Службени гласник
РС”, број 9/10) и
члана 192. став 2.
Пословника Народне
скупштине
(„Службени гласник
РС”, број 20/12 –
пречишћен текст)
прихвати Извештај о
раду Канцеларије за
Косово и Метохију (у
периоду од маја 2019.
године до јуна 2021.
године) и Извештај о
преговарачком
процесу са
Привременим

/

/

Да

/

1788

80.

Закључак 05 Број: 4015980/2021 од 24.јуна
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

81.

Закључак 05 Број: 4015954/2021 од 24.јуна
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

институцијама
самоуправе у
Приштини од маја
2019. до 15. јуна 2021.
године,
Влада је сагласна да се
Српској Православној
Црквеној Општини за
Рашку област Нови
Пазар,
обезбеде
средства у укупном
износу
од
40.091,000,00 динара
(четрдесетмилионадев
едесетједнахиљададин
ара), која ће бити
исплаћена
у
две
транше и то прва
транша 20.000.000,00
динара
(двадесетмилионадин
ара), а друга транша
20.091.000,00 динара
(двадесетмилионадеве
десетједнахиљададина
ра),
ради
давања
дотације,
односно
обезбеђивања помоћи
за завршетак радова на
храму Светог Саве у
Дежеви.

Влада је сагласна да се
Београдској
Надбискупији,
обезбеде средства у
укупном износу од
58.132.000,00 динара
(педесетосаммилиона
стотридесетдвехиљаде
динара), ради давања
дотације,
односно

/

/

Да

/

/

/

Да

/

1789

обезбеђивања
финансијске помоћи
за
реализацију
наставка
пројекта
„Маријанум” уређење
Надбискупијског
Конака Стелла.

82.

83.

Закључак 05 Број: 4015984/2021 од 24.јуна
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Закључак 05 Број: 4016235/2021 од
1.јула.2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да
Министарство
здравља закључи
Анекс Уговора о
бесповратним
средствима са
додацима у Пројекту
ЕУ EU4Health –
Допринос
доступности и
приступу вакцинама
против COVID-19 у
Републици Србији
који се закључује
између Европске
уније коју заступа
Европска комисија,
као давалац донација
и Министрства
здравља Републике
Србије, као прималац
донације
Влада је сагласна да се
Епархији
Бачкој,
обезбеде средства у
укупном износу од
100.000
евра
(стохиљадаевра), ради
давања
дотације,
односно обезбеђивања
финансијске помоћи
за
Манастир
Васкрсења Христова у
Каћу.

/

/

Да

/

/

/

Да

/

1790

84.

Закључак 05 Број: 0216127/2021 од 1.јула
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Усваја се Извештај о
раду Владе за 2020.
годину, који је
саставни део овог
закључка

/

/

Да

/

85.

Закључак 05 Број: 4014692/2021 од 9.јула
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
Заводу за биоциде и
медицинску екологију
Београд,
обезбеде
средства у укупном
износу од 93.141.000
динара
(деведесеттримилиона
сточетрдесетједнахиљ
ада динара), ради
надокнаде
реализоване
услуге
дезинфекције
по
епидемиолошким
индикацијама
у
здравственим
установама,
амбулантним
возилима
и
привременим ковид
болницама по хитним
интервенцијама
за
период од 1. марта до
30.
априла
2021.
године,
ради
спречавања, сузбијања
и гашења епидемије
COVID-19.

/

/

Да

/

86.

Закључак 05 Број: 4017006/2021 од 23.јула
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
Српском
Православном
манастиру Манасија,
обезбеде средства у
укупном износу од

/

/

Да

/

1791

6.575.000,00 динара,
ради
финансијске
помоћи за реализацију
започетог пројекта у
склопу
комплекса
манастира.
87.

Закључак 05 Број: 4017031/2021 од
23.јула.2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
Тениском
савезу
Србије
обезбеди
финансијска помоћ у
износу од 118.000.000
динара
(стоосамнаестмилиона
динара),
у
циљу
редовног
функционисања
савеза.

/

/

Да

/

88.

Закључак 05 Број: 066592/2021 од 23.јула
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

/

/

Да

/

89.

Закључак 05 Број: 3377022/2021 од 23.јула
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да
Република Србија
учествује на Двадесет
првом кинеском
међународном сајму
за инвестиције и
трговину (CIFIT) у
Сјамену, провинција
Фуђијан, НР Кина, у
периоду 8. до 11.
септембра 2021.
године у својству
излагача.
Усваја се
Меморандум о
разумевању о сарадњи
у вези са слободним
приступом тржишту
рада на Западном
Балкану између
Републике Србије,
Републике Албаније и
Републике Северне
Македоније

/

/

Да

/

1792

90.

Закључак 05 Број: 4017729/2021 од 23 августа
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

91.

Закључак 05 Број: 4015579/2021 од 26.августа

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

92.

Закључак 05 Број: 4367659/2021-1 од 26.августа

93.

Закључак 05 Број: 4367660/2021 од 26.августа

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон
Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон), a у вези са чланом 3. тачка

Влада је сагласна да
се Српској
православној цркви
обезбеде средства у
укупном износу од
720.000.000,00
(седамстотинадвадесетмилионадинара),
ради давања дотације,
односно обезбеђивања
финансијске помоћи
за реализацију
наставка извођења
потребних радова у
Храму Светог Саве
Влада је сагласна да се
„Београдском сајму”
Београд,
обезбеде
средства у укупном
износу од 57.193.000
динара, ради накнаде
трошкова насталих за
време
коришћења
објеката
ДП
„Београдски
сајам”
као
привременог
пункта за имунизацију
лица
од
заразне
болести
COVID-19
изазване
вирусом
SARS-CoV-2.

/

/

Да

/

/

/

Да

/

Усвајају се Правила
наградне игре „Узми
рачун и победи 2021 –
други круг”

/

/

Да

/

Образује се Комисија
за праћење
регуларности јавног
извлачења награда и
утврђивања
добитника у наградној

/

/

Да

/

1793

10) Правилника о ближим
условима, односно садржини
правила игара на срећу
(„Службени гласник РС”, број
152/20)

игри „Узми рачун и
победи 2021 – други
круг”

Усваја се текст
Споразума о
пословно-техничкој
сарадњи између
Генералног
секретаријата Владе,
Министарства
трговине, туризма и
телекомуникација,
Привредне коморе
Србије и Туристичке
организације Србије,
Влада је сагласна да се
Српском културном
центру Скопље,
обезбеде средства у
укупном износу од
60.000 евра
(шездесетхиљадаевра),
ради давања дотације
као помоћ при
организацији
Кајмакчаланског
марша у оквиру
обележавања Дана
српског јединства,
слободе и националне
заставе и обележавања
109. годишњице битке
на Зебрњаку
Влада је сагласна да
се Заводу за биоциде и
медицинску екологију
Београд,
обезбеде
средства у укупном
износу од 54.801.000
динара

94.

Закључак 05 Број: 0377943/2021-2 од 2.септембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

95.

Закључак 05 Број: 4018188/2021 од 7.септембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

96.

Закључак 05 Број: 4018180/2021 од 9 септембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

/

/

Да

/

/

/

Да

/

/

/

Да

/

1794

(педесетчетиримилио
наосамстоједнахиљад
адинара),
ради
надокнаде
реализоване
услуге
дезинфекције
по
епидемиолошким
индикацијама
у
здравственим
установама,
амбулантним
возилима
и
привременим ковид
болницама по хитним
интервенцијама
за
период 1. мај - 31. јул
2021. године, ради
спречавања,
сузбијања и гашења
епидемије COVID-19.
97.

Закључак 05 Број: 4018199/2021 од 9.септембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
Теквондо клубу Галеб
Београд
обезбеди
финансијска помоћ у
износу од 335.000 евра
(тристатридесетпетхи
љадаевра), у циљу
развоја и унапређења
теквондо спорта и
функционисања
клуба.

/

/

Да

/

98.

Закључак 05 Број: : 028507/2021 од 16.септембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

/

/

Да

/

99.

Закључак 05 Број: 4018510/2021 од 16.септембра
2021.године

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

Усваја се Нацрт
уговора о оснивању
друштва са
ограниченом
одговорношћу
Институт за појас и
пут д.о.о. Београд,
Прихвата се донација
Републике Пољске од
200.000 доза вакцине

/

/

Да

/

1795

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

против
болести
COVID-19 SPIKEVAX
(под ранијим називом
COVID-19
Vaccine
moderna).

100.

Закључак 05 Број: 4018725/2021 од 21. септембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
Православној
епархији
БихаћкоПетровачкој Босански
Петровац,
обезбеде
средства у укупном
износу од 100.000,00
евра (стохиљадаевра),
ради давања дотације,
односно обезбеђивања
финансијске помоћи.

/

/

Да

/

101.

Закључак 05 Број: 4368647/2021 од 7.октобра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

/

/

Да

/

102.

Закључак 05 Број: 4019734/2021 од 21.октобра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Усваја се Нацрт
уговора о сарадњи
између Владе и Јавне
медијске установе Радио телевизије
Србије, у вези
реализације наградне
игре „Узми рачун и
победи 2021 – други
круг”,
Влада
прихвата
донацију Уједињених
арапских емирата 500
бочица
лека
SOTROVIMAB,
раствор за инфузију, 1
бочица по 500мг/8мл
(62,5mg/ml)
произвођача
GlaxoSmithKline LLC
из
Сједињених
Америчких Држава,
као
део
GlaxoSmithKline LLC

/

/

Да

/

1796

групе
из
Британије.

Велике

103

Закључак 05 Број: 4019946/2021 од 27.октобра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Прихвата се донација
Републике Пољске од
200.400 доза вакцине
против
болести
COVID-19 SPIKEVAX
(под ранијим називом
COVID-19
Vaccine
Moderna).

/

/

Да

/

104.

Закључак 05 Број: 40110134/2021 од 3.новембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
Националном савету
бугарске националне
мањине
обезбеде
финансијска средства
у
износу
од
6.100.000,00 динара.

/

/

Да

/

105.

Закључак 05 Број: 40110506/2021 од 15.новембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

/

/

Да

/

106

Закључак 05 Број: 40110947/2021-1 од 25.новембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да
се Фудбалском савезу
Србије, обезбеде
средства у укупном
износу од 1.000.000,00
евра (милионевра),
ради давања дотације,
односно обезбеђивања
финансијске помоћи
за редовно
функционисање
савеза
Влада је сагласна да
се спортским савезима
обезбеди финансијска
помоћ за редовно
функционисање и рад,
у износу од
196.750.000 динара
(стодеведесетшестмил
ионаседамстопедесетх
иљададинара)

/

/

Да

/

1797

107.

Закључак 05 Број: 40110947/2021-1 од 25.новембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
„Београдском сајму”
д.о.о.
Београд,
обезбеде средства у
укупном износу од
27.146.000
динара,
ради
надокнаде
трошкова насталих за
време
коришћења
објеката
д.о.о.
„Београдски
сајам”
као
привременог
пункта за имунизацју
лица
од
заразне
болести
COVID-19
изазвазе
вирусом
SARS-CoV-2,
за
период јун-новембар
2021. године.

/

/

Да

/

108.

Закључак 05 Број: 40110968/20211 од 25.новембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
Хотелу Славија из
Београда
обезбеде
финансијска средства
у укупном износу од
46.494.000
динара,
ради
накнаде
материјалних
трошкова
насталих
услед смештаја и
исхране медицинског
особља неопходног за
лечење лица оболелих
од заразне болести
COVID-19
изазване
вирусом SARS-CoV-2,
за период од априла
2020.
године
до
октобра 2021. године.

/

/

Да

/

109.

Закључак 05 Број: 40111246/2021 од 2.децембра
2021.године

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

Влада је сагласна и
препоручује Граду
Београду да

/

/

Да

/

1798

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

110.

Закључак 05 Број: 40111184/2021 од 2.децембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

111.

Закључак 05 Број: 11910869/2021 од 2.децембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Републици Српској –
граду Бања Луци
упути једнократну
финансијску помоћ у
износу од 3.000.000
евра (тримилиона
евра) ради
реализације започетих
пројеката сарадње у
области привреде,
коришћења
привредних ресурса,
планирања и
заједничких пројеката
изградње
инфраструктуре,
науке, технологије,
образовања, културе,
младих, спорта,
здравства, туризма и
заштите околине
Влада је сагласна да се
Српском привредном
друштву
„Привредник”
из
Републике Хрватске,
обезбеде средства у
укупном износу од
50.000,00
евра
(педесетхиљадаевра),
ради давања дотације
за
помоћ
у
стипендирању
ученика и студената,
за
2021/22.
школску/академску
годину.
Влада се упознала са
потребом
потписивања
Споразума о
упућивању саветника

/

/

Да

/

/

/

Да

/

1799

112.

Закључак 05 Број: : 40111858/2021 од 16.децембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

113.

Закључак 05 Број: 40111874/2021 од 16.децембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

114.

Закључак 05 Број: 40111813/2021 од 16.децембра
2021.године

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

за питања протокола у
„Павиљону Републике
Србије - ЕХРО 2020
Dubai”
Влада је сагласна и
препоручује
граду
Београду да Црној
Гори - граду Никшићу
упути
једнократну
финансијска помоћ у
износу од 2.000.000,00
евра
(двамилиона
евра),
ради
реализације започетих
пројеката сарадње у
области
привреде,
коришћења
привредних ресурса,
планирања
и
заједничких пројеката
изградње
инфраструктуре,
науке,
технологије,
образовања, културе,
младих,
спорта,
здравства, туризма и
заштите околине.

/

/

Да

/

Влада је сагласна да се
Српској Православној
епархији Будимској у
Мађарској
обезбеде
средства у укупном
износу од 1.000.000,00
евра
(милионевра),
ради давања дотације,
односно обезбеђивања
финансијске помоћи.

/

/

Да

/

Влада је сагласна да се
Републици Српској за
Општину
Дрвар
обезбеде

/

/

Да

/

1800

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

средства у укупном
износу од 1.020.000,00
евра
(милиондвадесетхиља
да евра), ради давања
дотације,
обезбеђивања
финансијске помоћи
за
реализацију
пројеката.

115.

Закључак 05 Број: 40111814/2021 од 16.децембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
Републици Српској за
Општину Невесиње
обезбеде средства у
укупном износу од
1.530.000,00
евра
(милионпетстотинатр
идесетхиљада евра),
ради давања дотације,
обезбеђивања
финансијске помоћи
за
реализацију
пројеката.

/

/

Да

/

116.

Закључак 05 Број: 40111818/2021 од 16.децембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
Републици Српској за
Општину Костајница
обезбеде средства у
укупном износу од
1.555.500,00
евра
(милионпетстопедесет
петхиљадапетстоевра)
,
ради
давања
дотације,
обезбеђивања
финансијске помоћи
за
реализацију
пројеката и измирење
доспелих обавеза.

/

/

Да

/

1801

117.

Закључак 05 Број: 40111819/2021 од 16.децембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
Републици Српској за
Општину
Козарска
Дубица,
обезбеде
средства у укупном
износу од 1.912.500,00
евра
(милиондеветстодвана
естхиљадапетстоевра)
,
ради
давања
дотације,
обезбеђивања
финансијске помоћи
за
реализацију
пројеката.

/

/

Да

/

118.

Закључак 05 Број: 40111784/2021 од 16.децембра
2021.годину

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
Савезу
удружења
бораца
народноослободилачк
их ратова Србије
обезбеде финансијска
средства у износу од
3.000.000,00
динара
(тримилионадинара),
ради обележавања два
догађаја,
Међународног
научног скупа „Други
светски рат 1941.
године - 80 година од
почетка
антифашистичке
борбе у Србији” и
Свечане
академије
поводом обележавања
80
година
од
формирања
Прве
пролетерске бригаде.

/

/

Да

/

1802

119.

Закључак 05 Број: 40112138/2021 од 23.децембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
средства која се налазе
на
наменским
подрачунима јединица
локалне самоуправе,
односно општинских и
градских управа као и
подрачуну
Министарства
спољних
послова,
отворених
код
надлежних
организационих
јединица - филијала
Управе за трезор, за
потребе спровођења
републичког
референдума
расписаног за 16.
јануар 2022. године,
буду
изузета
од
извршења, односно да
се
неће
теретити
принудном наплатом.

/

/

Да

/

120.

Закључак 05 Број: 40112167/2021 од 23.децембра
2021.године

Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон

Влада је сагласна да се
СП Атлетика 2022 из
Београда
обезбеде
финансијска средства
у
износу
од
118.000.000,00 динара
(стоосамнаестмилиона
динара),
у
циљу
организације Светског
првенства у атлетици
које ће бити одржано
18-20. марта 2022.
године у Београду.

/

/

Да

/
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

1.ПА.1

Назив

шифра извора
финансирања
I
Подршка раду Владе

Стручни и оперативни послови
Генералног секретаријата Владе

II
Све активности предвиђене
планом и програмом успешно
су реализоване. У наставку
реда приказано је укупно
извршење за све програмске
активности/пројекте, а затим је
по тачкама појединачних
активности/-пројеката
приказана аналитика.
Континуирана подршка раду
Владе и радних тела Владе

05
15

01

15
Контрибуција Републике Србије
према УНДП Србија

1.ПК.2

Организација међународних и
мултилатералних скупова

По
плану
(Да/Не)

IV
/

V
Дa

VI
/

6.527.592.852,81
РСД
42.635.876,72
РСД
13.160.675,28
РСД
289.278.054,30
РСД

/

Дa

/

Створени услови за
реализацију приоритета из
програма сарадње Владе
Републике Србије и УНДП
Србија
И поред отежаних околности
за организацију међународних
мултилатералних скупова услед
пандемије COVID-19, те
организацију учешћа
делегације Републике Србије на
скуповима од значаја за
Републику Србијусастанци су
одржани у складу са
могућностима и уз поштовање
првентивних мера.

/

Дa

/

394.282.449,36
РСД

/

Дa

/

Износ
остварења/
извршења
III

01

05

1.ПК.1

Референтни
документ

Резултат

01

01

8.581.411.438,18
рсд
42.635.876,72
рсд
13.160.675,28
рсд

Образложење
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1.ПК.3

Наградна игра „Узми рачун и
победи“

Имајући у виду висок одзив
грађана позиву на учествовање
у наградној игри, предвиђени
циљ- подизање свести грађана
и привреде о значају сузбијања
сиве економије и важности
плаћања пореза, је постигнут.

01

290.054.219,46
РСД

/

Да

1.ПК.4

Превенција и ублажавање
последица насталих услед
болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2

Стварање неопходних услова за
сузбијање заразне болести

01

1.080.203.862,25
РСД

/

Нe

Сврха приређивања
Наградне игре је
подизање свести
грађана и привреде о
значају сузбијања сиве
економије, важности
плаћања пореза и
мотивације за
поштовање прописа, у
складу са
Националним
програмом за
сузбијање сиве
економије, усвојеним
у априлу 2019. године;
Пројекат је спроведен
као одговор на
пандемију COVID-19.
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе
2. Директор

3. Делокруг

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

др Данило Рончевић
Чланом 158. став 1. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05,
81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07-измена, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,
95/18 и 157/20), је између осталог прописано да је Служба задужена за стручне послове везане
за управљање кадровима у државној управи.
Чланом 2. Уредбе о оснивању Службе за управљање кадровима („Службени гласник РС“ бр.
106/05 и 109/09), прописано је да Служба за управљање кадровима (у даљем тексту: Служба)
обавља стручне послове везане за управљање кадровима у министарствима, посебним
организацијама, службама Владе и стручним службама управних округа (у даљем тексту:
органи):
1) 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;
2) припрема за Владу предлог кадровског плана органа и стара се о правилном спровођењу
донесеног кадровског плана;
3) даје мишљења о правилницима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
органима;
4) пружа стручну помоћ државним органима и органима локалне самоуправе у вези са
управљањем кадровима и унутрашњим уређењем;
5) води Централну кадровску евиденцију о државним службеницима и намештеницима у
органима;
6) води евиденцију интерног тржишта рада у органима, помаже државним службеницима у
вези с њиховим премештајем и радом у пројектним групама и помаже органима у
решавању кадровских потреба;
7) 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 обавља и друге послове значајне за управљање кадровима које јој повери Влада и
послове који су одређени законом или прописом Владе.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

/
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НАРАТИВ
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године, Служба за управљање кадровима (у даљем тексту: Служба), наставила је са стварањем и јачањем услова који су јој омогућили
успешно обављање свих послова из делокруга у складу са Законом о државним службеницима и Уредбом о оснивању Службе за управљање кадровима.
У току извештајног периода Служба је израдила 78 мишљењa на предлоге правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места органа државне управе, служби
Владе и стручних служби управних округа. Tоком прегледа правилника, појединим органима пружане су консултације у циљу правилног разврставања радних места и одређивања
компетенција за радна места.
Служба је у оквиру своје надлежности припремила Предлог кадровског плана за министарства, посебне организације, службе Владе и стручне службе управних округа за 2021.
годину и упутила га на мишљење надлежним органима. Служби је у прописаном року достављено мишљење Републичког секретаријата за законодавство. Министарство за државну
управу и локалну самоуправу у свом мишљењу је навело: „ с обзиром да је у образложењу Предлога кадровског плана наведено да кадровски планови седам органа државне управе
нису усклађени са средствима у буџету, произилази да наведени Предлог није припремљен у складу са Уредбом те да нису испуњени услови за његово доношење...“, иако је Служба
припремила Предлог кадровског плана у потпуности у складу са својим надлежностима које су прописане Уредбом о припреми кадровског плана у државним органима.
Министарство финансија није доставило тражено мишљење. Из наведених разлога Предлог кадровског плана није упућен Влади на разматрање и усвајање, те Кадровски план за
министарства, посебне организације, службе Владе и стручне службе управних округа за 2021. годину није донет.
У извештајном периоду Служба је извршила проверу испуњености услова за попуњавање упражњених извршилачких радних места у органима државне управе, службама Владе и
стручним службама управних округа и израдила 214 обавештења о испуњености услова за попуњавање радних места са 1336 извршилаца јавним конкурсима, и радних места са 155
извршилаца интерним конкурсима.
У току 2021. године Служба је израдила и огласила 39 текста интерног конкурса за 20 органа.
У току 2021 године, запослени у Одсеку за спровођење поступка одабира кадрова учестовали су у спровођењу укупно 1353 поступака зa попуњавање извршилачких радних места
пријемом у радни однос укупно 2490 извршилаца. Из 2021. године настављенo je спровођење 66 конкурсних поступка за 83 извршилаца. Од 01. јануара до краја 2021. године
оглашено је укупно 1092 поступка зa попуњавање извршилачких радних места пријемом у радни однос укупно 1926 извршилаца. Од 1092 конкурсних поступака, 967 су јавни
конкурси, а 125 су интерни конкурси.
Током 2021. године запослени у одељењу за одабир кадрова су креирали упитник о процени степена информисаности и ниова задовољства кандидата изборним поступком. Анализа
ових података и евалуација изборног поступка од стране кандидата биће саставни део Извештаја о квалитету попуњавања радних места за 2021 годину
Запослени у Одсеку за спровођење поступка одабира кадрова учествују процени општих и понашајних компетенција за извршилачка радна места где су обавезни чланови комисија,
али и у поступцима за именовање положаја. По захтевима других државних органа у којима запослени из Службе нису обавезни чланови комисија (Агенција за борбу против
корупције, Управа царине, Пореска управа, судови) Служба за управљање кадровима, врши процену општих функционалних као и понашајних компетенција. У том смислу Служба
је за потребе других органа извршила проверу понашајних компетенција за 194 кандидата. У току 2021. године запослени у Одсеку за спровођење поступка одабира кадровима
извршили су проверу општих функцоналних компетенција за 3301 кандидата. Од укупно тестираних кандидата за процену општих функционалних компетенција за потребе Пореске
управе тестирано је 152 кандидата, Судова 106 а за Управу царина 32 кандидата. За потребе процене општих и посебних функционалних компетенција Служба за управљање
кадровима користи Moodle платформу. Проценат пролазности кандидата на првом тесту за проверу општих функционалних компетенција односно Организација и рад државних
органа у Републици Србији износи 85,9%; проценат пролазности кандидата на Дигиталној писмености износи 72,5% док на трећем тесту за проверу Пословне комуникације стопа
пролазности износи 73,1%.
Служба за управљање кадровима је током 2021 године наставила са несметалним спровођењем изборних поступака водећи рачуна о епидемиолошкој ситуацију у земљи, као и о
ефикасности самог поступка. Како Служба располаже са просторним капацитетима током 2021 године укупно 38 органа је искористило могућност да проверу посебних
функционалних компетенција у изборним поступцима за извршилачка радна места спроведе у просторијама Службе. Провера понашајних компетенција за извршилачка радна места
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обављена је за 955 кандидата. У поступцима за попуњавање положаја провера понашајних компетенција извршена је за 50 кандидата. У поступцима за именовање директора јавних
предузећа психолошко тестирање је обављено за 7 кандидата.
Служба за управљање кадровима за процену понашајних компетенција је почела са коришћењем нове батерије тестова способности и карактеристика личности у јануару 2021
године. Укупан број тестираних у 2021. години овом батеријом закључно са 31 децембром је 1005 кандидата.
Током 2021. године, ускладу са новом надлежношћу Службе, израђен је Предлог уредбе о одређивању компетенција за рад службеника у органима аутономних покрајина и
јединицама локалне самоуправе који је усвојен на Влади РС, а Уредба је ступила на снагу почетком јануара 2022. године. Такође, извршена је анализа ефеката примене Уредбе о
одређивању компетенција за рад државних службеника и на бази уочених проблема израђен је Предлог нове уредбе о одређивању компетенција чије усвајање је планирано за
почетак 2022. године.
Извештај о спроведеном поступку вредновања радне успешности државних службеника у органима државне управе и службама Владе за период од 1. јануара до 31. децембра 2020.
године завршен је током јула месеца 2021. године и послат Министарству за државну управу и локалну самоуправу и Генералном секретаријату Владе ради информисања.
Дистрибуција исхода вредновања у органима државне управе за 2020. годину изгледа овако: не испуњава већину очекивања 0.0%, потребно побољшање 0.9%, испуњава очекивања
40.7% и превазилази очекивања 58.4%. Стручна помоћ у решавању свих проблема на које су запослени у органима државне управе и службама Владе наилазили везано за постављање
годишњих циљева организационих јединица и спровођење концепта вредновања радне успешности, пружена је тако што су, по потреби, спроведене он-лине или телефонске
инструктаже и консултације са представницима јединица за кадрове органа државне управе и других државних органа. Значајна подршка у овом послу били су Приручник и видео
анимације са препорукама за спровођење сваког појединачног корака у спровођењу поступка вредновања радне успешности који су доступни на интернет презентацији Службе и
НАПА-е а који су намењени како руководиоцима тако и осталим државним службеницима.
Центар за управљање каријером државних службеника, као посебна организациона јединица која обавља послове у вези са анализом индивидуалних потенцијала за развој и
управљање каријером државних службеника, пружио је различите врсте услуга (он-лајн тестирање, асесмент/развојни центар, индивидуални планови развоја, коучинг каријере,
радионице, каријерно саветовање, фидбек процену 360° за потребе развоја, праћење стања у вези са одливом кадрова и предлагање мера за њихово задржавање) за 394 лица кроз
1074 различите активности: анализа индивидуалних потенцијала за развој у сврху напредовања државних службеника из органа државне управе на руководећа радна места, која
подразумева примену више различитих метода процене и израда извештаја са препорукама урађена је за 287 државних службеника; провера понашајних и општих функционалних
компетенција за потребе преузимања службеника из органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе у органе државне управе спроведена је у девет случајева; услуге
on-line тестирања (Тест каријере, Упитник за испитивање мотивације за рад, Упитник за процену личности, Упитник о вођењу људи, Упитник ситуационог руковођења) за потребе
самопроцене и личног развоја користило је 50 особа, доминантно за потребе пројекта за подизање запошљивости Рома у јавној управи; детаљну процену компетенција
(психометријско тестирање, асесмент центар, интервју базиран на компетенцијама) и услуге каријерног саветовања (давање информација и савета о могућностима каријерног
кретања у органима државне управе) користило је 12 државних службеника; услуге коучинга у вези са различитим професионалним питањима користили је 10 државних
службеника; процена фидбек 360° са повратном информацијом урађена је за 23 лица на положају.
Такође, Центар је током извештајног периода израдио годишњи Извештај о стању у вези са одливом кадрова са предлогом мера за задржавање и превенцију утицаја одлива кадрова
на несметан рад органа државне управе и средином септембра месеца га доставио Министарству за државну управу и локалну самоуправу и Генералном секретаријату Владе.
Укупна стопа одлива кадрова у органима државне управе за посматрани период износила је 4.8% (2.9% је природни одлив, односно одлазак у пензију, а 1.9% је одлив по другом
основу: споразумни или једнострани раскид радног односа и сл.). За потребе овог извештавања урађено је и онлајн истраживање задовољства државних службеника различитим
аспектима посла на узорку од 1074 испитаника. У циљу побољшања рада Центра спроведено је и истраживање међу корисницима његових услуга о задовољству услугама које су
им пружене у овом извештајном периоду (добијена просечна износи 4.56 на скали од 1 до 5).
Током 2021. године настављене су активности везано за реализацију Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2021-2025. године, где је Служба,
као носилац активности, уз пројектну подршку од стране ГИЗ фондације израдила Водич за каријерно саветовање и планирање каријере државних службеника који се налази на
сајту службе и доступан је свим заинтересованим државним службеницима. У оквиру истог пројекта пружена је подршка успостављању ХР мреже запослених у кадровским
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јединицама органа државне управе коју администрира Служба и развијена онлајн платформа за комуникацију чланова ове мреже. Током године одржано је укупно пет
састанака/радионица у организацији Службе.
РеСПА је у оквиру „In-country support mechanism“ пружила подршку Служби да се изради компаративна анализа под називом „Компаративна анализа добрих пракси у примени
модерних процеса селекције у управљању људским ресурсима- Е-регрутација“. Кључне препоруке су искоришћене за бољу организацију провере компетенција кандидата у
изборним поступцима који се спроводе у Служби.
У оквиру своје надлежности, Служба води Централну кадровску евиденцију, као информатичку базу података о државним службеницима и намештеницима. Да би се обезбедила
подршка кадровским јединицама органа за спровођење нове функције управљања људским ресурсима, крајем 2019. године израдом ТоР започета је реализација пројекта за развој
новог HRMIS-a „Информациони систем за управљање људским ресурсима у државној управи“, који је финансиран од стране Европске уније.
Законом о државним службеницима прописано је да се Централна кадровска евиденција води као информациони систем за управљање људским ресурсима и да је води Служба.
Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2018-2020, у оквиру мере 2.2., тачка 5: Спровођење анализе постојећег ИТ система
Централне кадровске евиденције, предвиђено је да се реализује припрема препорука за израду техничке спецификација за замену постојећег ИТ система новим софтверским
решењем и успостављање и развој софтвера за управљање људским ресурсима, који подржава и аутоматизује послове на начин да интегрише и покрије целокупну област
функционисања. Служба је 06.09.2018. године са уговореним стручним ИТ консултантом кренула у израду техничке спецификације за пројекат Информациони систем за управљање
људским ресурсима у државној управи (Design and implementation of HRM IS for civil servants – Serbia). Стручни ИТ консултант је у сарадњи са државним службеницима Службе
израдио завршну верзију техничке спецификације Информационог система 10.12.2018. године, на основу које је покренут је процес коришћења средстава доступних у кровном
уговору Европске комисије под руководством ЕУ Делегације у Републици Србији: “FWC SIEA 2018 – LOT 2: Infrastructure, sustainable growth and jobs;
EuropeAid/138778/DH/SER/multi”. На основу поменуте техничке спецификације, технички консултант ЕУ Делегације у Србији израдио је коначну техничку спецификацију на
основу које је спроведен поступак јавне набавке по позиву број: Request for Services 2019 / 410480 Version 1. Изабрана је компанија Euronet Worldwide према PRAG процедурама и
закључен је уговор са ЕУ Делегацијом у Републици Србији у децембру 2019. године. Главне заинтересоване стране су Служба - директни корисник, власник софтверског решења,
Министарство државне управе и локалне самоуправе – страна као надлежно министарство за спровођење активног плана стратегије реформе државне управе, Канцеларија за
информационе технологије и електронску управу– обезбеђује инфраструктуру окрyжења.За успешну реализацију радних активности на пројекту Информациони систем за
управљање људским ресурсима у државној управи, директор Службе формирао је радну групу коју чине представници кључних институција за успешно функицонисање новог
ХРМИС-а (МДУЛС, МУП, Министарство финансија са својим управама, ЦРОСO као и представници других органа).
Током 2021. године, околности које се односе на реализацију Пројеката ЕУ, утицале су на рад на пројекту и успостављању Информационог система због кашњења са израдом
Информационог система, те је Делегација ЕУ одлучила да се рок за завршетак пројекта помери до 31. августа 2021. године. ЕУ Делегација се обавезала да ангажује експерта који
ће проверити оперативност и безбедност система почевши од 31. октобра 2021. године. Разлог за то су грешке уочене у систему и констатоване у извештају о тестирању од стране
СУК-а, те је потребно проверити да ли систем испуњава безбедносне критеријуме уређене прописима и стандардима струке, након чега ће се извршити примопредаја Служби за
управљање кадровима, која је надлежна за њено вођење и коришћење. ХРМИС може постати потпуно оперативан тек када се потпуно прилагоди и усклади са законодавним оквиром,
постане потупно безбедан и када га заинтересоване стране (Служба за управљање кадровима, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за информациону
технологије и електронску управу) оцене као потпуно сигурног за јавну употребу.
Такође, Служба за управљање кадровима је у току 2021. године уз напоре запослених у Одсеку за Централну кадровску евиденцију и информационе системе унапредила апликацију
Евиденције интерног тржишта рада, олакшавајући државним службеницима и службеницима АП и ЈЛС саму пријаву као и попуњавање података који су тражени уредбом о
Интерном тржишту рада.
Крајем 2021. године, запослени у Одсеку за Централну кадровску евиденцију и информационе системе су унапредили и блог Службе за управљање на коме је омогућена лакша
прегледност материјала везаног за запошљавање у државној управи. На блогу се такође налазе снимљени видео материјали и примери тестова како би се грађанима који конкуришу
на различита радна места пружила могућност да се информишу и вежбају како би остварили што боље резултате на Општим функционалним компетенцијама и енглеском језику.
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У оквиру надлежности Службе за управљање кадровима која се односи на подршку Високом службеничком савету и Жалбеној комисији Владе обезбеђена је континуирана стручнотехничка и административна подршка за оба тела.
Одсек за подршку Високом службеничком савету је у извештајном периоду припремио одржавање укупно 22 седнице Савета. Високи службенички савет је до 29.12.2021. године
радио у пуном саставу, имао је 11 чланова и то: 5 чланова из реда стручњака из области значајних за рад државне управе и 6 чланова из реда државних службеника
које на положај поставља Влада. Од 29.12.2021. године престала је дужност 1 члана Високог службеничког савета из реда стручњака из области значајних за рад

државне управе.
На седницама Савета је: на основу успостављеног механизма за праћење примене Кодекса понашања државних службеника, којим су одређени рокови и начин за извeштавање на
основу добијених извештаја од органа државне управе (који садрже потребне податке и информације неопходне за праћење примене Кодекса понашања државних службеника и за
унапређивање правила етичког поступања државних службеника), усвојен Извештај о примени Кодекса понашања државних службеника за 2020. годину, достављен Министарству
државне управе и локалне самоуправе и објављен на интернет страници Службе за управљање кадровима; именоване конкурсне комисије за спровођење конкурса за попуњавање
положаја; заузимани ставови везани за рад конкурсних комисија и одлучивано о другим питањима значајним за рад Високог службеничког савета; одлучивано о правима и обавезама
државних службеника које је на положај поставила Влада а који руководи државним органом; усвојени и други извештаји.
Одсек за подршку Високом службеничком савету је у наведеном периоду достављао извештаје: Влади о покренутим и окончаним поступцима за попуњавање положаја, о реализацији
АП ПГ 23–Преговарачкој групи за Поглавље 23, о поштовању Кодекса понашања државних службеника, АП ПГ 23 о кршењу Кодекса понашања државних службеника – годишње
(ВСС), оцена праћеног стања у земљи (SIGMA), СБС (секторска буџетска подршка), ПАР (посебна група за реформу јавне управе, по основу Споразума о стабилизацији и
придруживању), АП СРЈУ – ПАР – пасоши индикатора, АП СРЈУ (по реализованим активностима и индикаторима), о напредку у процесу ЕУ интеграција (HRMS Progresa Report);
ИПА – ТАИБ комитет (праћење спровођења препорука), о полној структури државних службеника на положају, ЕУ пројекат Превенција и борба против корупције, који се финансира
из средстава Европске уније, ИПА 2013 – о стању у области управљања сукобом интереса државних службеника (ВСС), АП СРЈУ у активностима: Израда анализе садржаја Кодекса
понашања државних службеника и Извештаја о примени Кодекса са предлогом процедура за прикупљање података и извештавање (ВСС), о спровођењу активности из Ревидираног
АП ПГ 23 потпоглавље Борба против корупције – надзор врши Агенција за спречавање корупције (ВСС), о имплементацији УН Конвенције против корупције (ВСС), о планирању
Програмског буџета, о реализацији Програмског буџета, аd hoc извештаји за потребе других државних органа и невладиних организација.
У извештајном периоду Високи службенички савет и Служба за управљање кадровима огласили су 83 конкурса за попуњавање положаја и то: 14 интерних и 69 јавних конкурса. Од
укупног броја оглашених конкурса 2021. године окончан је 41 конкурс и то: 12 интерних и 29 јавних конкурса. У извештајном периоду окончан је и поступак за 10 конкурса који су
оглашени у 2019. и 2020. години а спроведени 2021. године, од чега је 2 интерна конкурса и 8 јавних конкурса.Од укупног броја оглашених конкурса незавршено је 42 конкурса (2
интерна и 40 јавних) за попуњавање положаја. У 2021. години постављено је на положај 43 лица (од чега 4 у Државном правобранилаштву), поново је постављено на положај 4 лица,
наставило је рад на положају 1 лице, разрешено је са положаја 20 лица.На крају извештајног периода: укупан број положаја је 408, на положају се налази 154 лица које је Влада
поставила; по члану 67а Закона се налази 213 лица (урачунат и број лица постављених по члану 179 Закона - 2).
У Одсеку за подршку Жалбеној комисији Владе, у извештајном периоду, примљено је 1938 жалби, а благовремено и у року је донето укупно 2068 решења. Жалбе су изјавили
државни службеници и учесници интерног и јавног конкурса на првостепена решења органа државне управе, служби Владе и Државног правобранилаштва и односиле су се углавном
на распоређивање, односно утврђивање звања и на висину одређеног коефицијента за обрачун и исплату плата, нераспоређивања, премештај, неискоришћен годишњи одмор,
изречене дисциплинске казне и привремено удаљење, утврђење права на додатак на плату и на оцену законитости првостепеног решења, односно изборног поступка који је
претходио доношењу решења о пријему односно премештају државног службеника по спроведеном интерном и јавном конкурсу, као закључке о одбацивању пријава учесника
конкурса за попуњавање положаја и извршилачка радна места. У Одсеку за подршку Жалбеној комисији Владе је благовремено и у року припремљено укупно 2068 решења Жалбене
комисије Владе са записником о већању и гласању. Такође, припремљено је и достављено, са комплетном документацијом, 485 одговора на поднете тужбе Управном суду.
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гласник РС", бр.
55/05, 71/05, 101/07,
65/08, 16/11,,68/12УС, 72/12 74/12,7/14 и
44/14) члан 11. Уредбе
о припреми
кадровског плана у
државним органима
(„Службени гласник
РС“, бр.8/06)

III
Приказ свих кадровских
планова органа
(министарстава,
посебних организација,
служби Владе и стручних
служби управних округа)

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
/

Референтни
документ/
НПАА

По плану
(Да/Не)

V
/

VI
Да

Образложење
VII
Служба је у оквиру
своје надлежности
припремила Предлог
кадровског плана у
потпуности у складу
са одредбама Уредбе
о припреми
кадровског плана у
државним органима,
и исти упутила на
мишљење
надлежним
органима. Служби је
у прописаном року
достављено
мишљење
Републичког
секретаријата за
законодавство.
Министарство за
државну управу и
локалну самоуправу
у свом мишљењу је
навело: „ с обзиром
да је у образложењу
Предлога кадровског
плана наведено да
кадровски планови
седам органа
државне управе нису
усклађени са
средствима у буџету,
произилази да
наведени Предлог
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није припремљен у
складу са Уредбом те
да нису испуњени
услови за његово
доношење”.
Министарство
финансија није
доставило тражено
мишљење. Из
наведених разлога
Предлог кадровског
плана није упућен
Влади на разматрање
и усвајање, те
Кадровски план за
министарства,
посебне
организације, службе
Владе и стручне
службе управних
округа за 2021.
годину није донет.
2.

Уредба о одређивању
компетенција за рад државних
службеника

Члан 44г. Закона о
државним
службеницима
("Службени гласник
РС", бр. 79/05, 81/05,
83/05, 64/07, 67/07,
116/08, 104/09, 99/14,
94/17,95/18 и 157/20)

Усклађивање оквира
компетенција
дефинисаних Уредбом о
одређивању
компетенција потребних
за рад државних
службеника, са
захтевима и потребама
органа државне управе.

број 9/22
од 04.02.2021.

/

Да

Услед новина
уведених у све
области функција
управљања људским
ресурсима према
утврђеним
компетенцијама,
уочено је да је
потребно
конкретизовати
показатеље и
направити јаснију
диференцијацију
између понашајних
компетенција, да је
потребно
прецизирати и
ажурирати области
знања и вештина
посебних
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функционалних
компетенција, као и
прецизирати
поједине
процедуралне кораке
приликом
одређивања
компетенција за рад
на радним местима што је довело до
опредељења да је
потребно извршити
измене и допуне
Уредбе о одређивању
компетенција за рад
државних
службеника
(„Службени гласник
РС“ бр. 4/19).
Додатни захтеви за
изменом постојеће
Уредбе о одређивању
компетенција за рад
државних
службеника
произилазиле су из
Стратегији реформе
јавне управе за
период од 2021. до
2030. године
(„Службени гласник
РС“ број 30/18) и
Акционог плана за
спровођење
стратегије реформе
јавне управе за
период 2021-2025.
године којим је
предвиђено да
Служба за
управљање
кадровима у оквиру
Мере 2.1.2:
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Унапређење процеса
селекције и увођење
новозапослених у
посао (показатељ:
Степен у коме оквир
компетенција
одговара потребама и
кључним
вредностима рада
јавне управе) и Meре
2.2.1: Развој
окружења за
ефикасног,
иновативног и
мотивисаног
државног
службеника
(показатељ:
Дистрибуција исхода
вредновања радне
успешности одговара
стандардима УЉР)
реализује активност
у вези са даљим
унапређењем и
развојем оквира
компетенција за све
категорије државних
службеника.
Због обима
потребних измена је
оцењено да је
целисходније
предложити
доношење нове
Уредбе, и у складу са
наведеним,
покренута је
процедура за
доношење Уредбе.
У поступку јавних
консултација које
подразумевају
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прикупљање
мишљења и
коментара свих
органа државне
управе, Нацрт
Уредбе је
благовремено послат
свим органима
државне управе, а
како је одређени број
органа закаснио са
давањем мишљења,
нова Уредба о
одређивању
компетенција за рад
државних
службеника усвојена
је на седници Владе
20. јануара 2022.
године.

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.
1.

Назив

Резултат

I

II
Попуњена радна места по
спроведеном конкурсу за
попуњавање извршилачких
радних места у органима управе и
службама Владе; постављена
лица, односно попуњени
положаји по спроведеним
конкурсима за попуњавање
положаја у органима државне
управе и службама Владе;
израђен предлог кадровског

Програм
Подршка раду органа
јавне управе

Финансирање
шифра
Износ остварења/
извора
извршења
финансирања
III
01
127.861.000,00 РСД

Референтн
и
документ
IV
/

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
Да

VI
/
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1 ПА1

Развој људских ресурса

1ПА.2

Подршка развоју
функција управљања
људским ресурсима

плана органа државне управе и
служби Владе; квалитетни описи
послова и правилно разврстани
послови радних места у звања у
правилницима о унутрашњем
уређењу и систематизацији
радних места у органима државне
управе и службама Владе; ажурно
вођење централне кадровске
евиденције; ажурно вођење
интерног тржишта рада;
унапређени капацитети
државних службеника за
спровођење поступка
вредновања; допринос
ефикасном раду Високог
службеничког савета и
конкурсних комисија које
именује Савет.
Унапређен капацитет државних
службеника, посебно
руководилаца; спроведене
активности у вези са развојем
каријере државних службеника;
унапређен поступак вредновања
државних службеника.
Правилници о унутрашњем
уређењу и систематизацији
радних места у органима
државне управе и службама
Владе са квалитетним описима
радних места; израђен предлог
кадровског плана; ажурни
подаци у централној кадровској
евиденцији и интерном тржишту
рада; примењене различите
методе селекције у спровођењу
конкурсних поступака;
квалитетно пружена стручнотехничка подршка у раду Савета
и комисија.

01

12.015.000,00 РСД

/

Да

/

01

88.274.000,00 РСД

/

Да

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
Управе
2. Директор

3. Делокруг

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА

Славенка Радојичић / Овлашћено лице по Закључку Владе 24 Број:119-8696/2021
На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за сарадњу с медијима („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 и бави се другим облицима комуникација и обавља друге послове из области сарадње с
медијима које јој повери Влада

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

/

НАРАТИВ
Канцеларија за сарадњу с медијима (у даљем тексту: Канцеларија) је у периоду јануар-децембар 2021. године у потпуности реализовала послове и задатке предвиђене делокругом
рада.Прес служба Канцеларије за сарадњу с медијима је у периоду јануар–децембар 2021. године обавештавала медије о свим активностима чланова Владе – састанцима,
путовањима, конференцијама за новинаре, кампањама, презентацијама, округлим столовима, јавним расправама и другим делатностима од значаја за јавност.
Ова служба је у 2021. години свакодневно, путем своје базе која обухвата више од 400 имејл медијских адреса, прослеђивала саопштења и најаве (обавештења) о активностима
чланова Владе Србије – премијерке, потпредседника, министара, рада агенција, канцеларија, комесаријата и других служби Владе. У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021.
године дистрибуирано је 2.524 саопштења, 84 саопштења са седница Владе, 444 обавештења, 7 обавештења о посебним седницама Владе, 12 саопштења Кризног штаба за заштиту
здравља становништва од заразне болести COVID-19 и 17 обавештења овог штаба. У истом периоду одговорено је на укупно 408 новинарских питања.
С обзиром на ситуацију са пандемијом и на рестриктиван модел одржавања конференција за новинаре, као и на чињеницу да су састанци због епидемиолошких мера у значајној
мери одржавани онлајн, догађаји који су организовани у Прес сали Владе подразумевали су обавезно поштовање мера заштите свих учесника.
Запослени у Прес служби писали су саопштења са састанака председнице Владе како са страним државницима и званичницима, који су делимично одржавани и путем видео-линка,
тако и након сусрета са представницима домаће привреде, хотелијерима, угоститељима, уметничким удружењима, ИТ сектором и осталим групама угроженим епидемијом Ковида
19.Непосредни сусрети са амбасадорима страних земаља одржавани су у Влади Србије, седнице Савета за БДП биле су редовне, организоване једном месечно, након седнице Владе
Србије на којој су министри кључних ресора подносили извештаје.
И у 2021. години рад се одвијао у околностима пандемије вируса корона, праћен увођењем додатних превентивних мера за заштиту од заразне болести Covid-19. С обзиром на ову
ситуацију, модалитет комуникација из 2020. године задржан је у одређеној мери и у 2021. години.
Седнице Кризног штаба, као и конференције за новинаре након тих заседања, редовно су одржаване. Влада је усвајала нове мере у складу са епидемиолошком ситуацијом. Уведено
је обавезно PCR тестирање за улазак у земљу и усвојене су секторске мере као помоћ привреди, али и грађанима. На плану образовања, школе су наставиле са наизменичним
организовањем комбиноване наставе - онлајн и непосредно.
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Запослени су свакодневно радили дневне и тематске прегледе писања страних и домаћих штампаних и електронских медија. Редовно су праћена агенцијска извештавања и интернет
портали.Такође, пропраћене су све кампање и акције, међу којима су посебно интересовање изазвали програм „Моја прва плата“, у оквиру којег је више од 9.000 младих добило
прилику за прво радно искуство код 5.471 послодавца, као и оба круга наградне игре под називом „Узми рачун и победи“, као једне од важних мера Националног програма за
сузбијање сиве економије, коју је Влада Републике Србије организовала уз подршку НАЛЕД-а.
Медијска подршка пружена је и одржавању више значајних догађаја: првом Мултисекторском друштвеном дијалогу посвећеном питањима родне равноправности у Републици
Србији, петом Форуму ЕУ стратегије за Јадранско-јонски регион (ЕУСАИР) који је одржан у Београду, као и онлајн међународном догађају под називом „Размислите критички,
кликните мудро: Медијски и информационо писмени грађани“.
Пропраћено је и активирање СОС телефона намењеног свим новинарима који сматрају да им је угрожена безбедност. Ова услуга је покренута у оквиру активности Радне групе за
безбедност и заштиту новинара коју је основала Влада Србије. Организована је и бесплатна онлајн радионица за новинаре на којој је представљен део пакета мера Владе за подршку
развоју иновативне привреде. Испраћене су све активности премијерке везане за непосредно и онлајн учешће на значајним скуповима: онлајн регионалном форуму „Аccessible
Europe ICT for all“ чија је тема била „Доступност информационо-комуникационих технологија“, Економском форуму Делфи у Атини, Самиту Западног Балкана у Тирани, Самиту
Процеса сарадње у Југоисточној Европи који је одржан у Турској, Самиту Аустрија–Западни Балкан у Бечу, Глобалном Covid-19 самиту у организацији Беле куће, УН Дијалогу о
енергији, који је организован на маргинама Генералне скупштине УН у Њујорку, као и водећем светском самиту GovTech Summit.
Премијерка и чланови Владе у јуну су посетили Крушевац поводом обележавања јубилеја – 650-годишњице од оснивања града, а том приликом одржана је и посебна седница Владе,
којој је присуствовао и председник Републике Србије Александар Вучић. У септембру је председница Владе председавала првој седници Савета за подстицање развоја дигиталне
економије, иновација, високо-технолошког предузетништва и дигитализације.
Запослени у Прес служби су учествовали и у организацији састанка на високом нивоу посвећеног обележавању 60-годишњице Покрета несврстаних земаља, који је организован у
Београду 11. и 12. октобра. Самиту је присуствовало више од 100 делегација држава из свих делова света на високом нивоу предвођених председницима, премијерима и министрима
спољних послова држава чланица, као и више од 500 учесника. Медијска подршка пружена је и првој инвестиционој конференцији под називом „Invest in Serbia: Real Estate“ у
оквиру Павиљона Србије на Еxpo 2020 Дубаи, као и успостављању прве националне платформе за превенцију и пријаву злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације деце
засноване на Протоколу о пружању међусекторских услуга путем софтверског решења „Чувам те”.
Одељење за интернет Канцеларије за сарадњу с медијима свакодневно уређује и ажурира двојезичну званичну интернет презентацију Владе Републике Србије на српском и
енглеском језику информацијама у електронској форми о активностима Владе и њених министарстава, као и документима које Влада усваја и законима које предлаже.
Одељење функционише по принципу 24/7 доступности, што је динамика која је настављена и у протеклој години.
Делокруг рада обухвата израду и обраду вести, извештаја са конференција и информација о активностима председника, потпредседника и чланова Владе, министарстава,
канцеларија, управа и служби појединачно, као и њихово постављање на сајт. Редовне активности овог одељења обухватају и ажурирање званичне интернет презентације
документима са седница Владе Србије, као и аудио-видео прес материјалом из Прес сале Владе, извештавање о свим путовањима и посетама у земљи и иностранству председника,
потпредседника и министара у Влади Србије, праћење, извештавање и медијску подршку кампањама и активностима чији су покретачи, организатори или покровитељи Влада и
њена министарства.
У делу званичног сајта Владе Србије под називом "Документи о раду Владе" постављени су предлози свих закона које је током 2021. године Влада усвојила и упутила у скупштинску
процедуру. Јавности су у електронској форми доступним учињене и уредбе, одлуке, закључци, стратегије, кадровска решења и друга документа усвојена на седницама Владе.
На сајту Владе је и током 2021. године задржан и дневно ажуриран посебан слајдер под називом Covid-19, у оквиру којег су најширем кругу корисника доступне релевантне
информације везане за пандемију коронавируса, статистику на дневном нивоу о броју заражених, хоспитализованих и преминулих од последица заразне болести Covid-19, као и све
вести, активности и одлуке Владе везане за ситуацију са пандемијом. На овој страници на српском језику током године постављено је укупно 886 вести и 136 документа, док је на
страницу на енглеском језику постављено 490 вести. Такође, ова тематска целина ажурирана је и информацијама о свим седницама Кризног штаба за заштиту здравља становништва
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од заразне болести Covid-19 и одлукама и мерама које је доносио овај штаб, као и одлукама Тима за школе Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези начина
одвијања наставе у Србији.
Као посебни тематски банери постављени су и банер "Е-Фактуре”, “Национална студија о процени политика дигиталне приступачности у Републици Србији”, као и банери
посвећени одржавању оба круга наградне игре “Узми рачун и победи 2021” и програму Владе под називом “Моја прва плата” (оба циклуса), у оквиру којег је младима пружена
прилика да код послодаваца који су учествовали у овом пројекту стекну прво радно искуство. Медијска подршка и промоција пружена је и свим новим е-услугама, као што су
Дигитални зелени сертификат, ЕУ дигитални зелени сертификат, Моји подаци за банку, Е-уверење, пуштању у рад портала green.gov.rs на којем грађани у реалном времену могу да
прате шта је Влада Србије, захваљујући Е-управи, урадила како би сачувала животну средину, као и портала https://ekonsultacije.gov.rs/, који омогућава грађанима да електронским
путем учествују у процесу припреме и усвајања докумената јавних политика и прописа.Тематски банер посвећен је и скупу који је у октобру одржан поводом обележавања 60годишњице Прве конференције несврстаних у Београду, којем су присуствовале делегације чланица Покрета несврстаних из више од 105 земаља и бројних међународних
организација, уз учешће приближно 50 шефова држава, влада и министара спољних послова.
У последњем месецу године посебно је медијски испраћено учешће делегације Србије предвођене премијерком на Међувладиној конференцији о приступању Републике Србије
Европској унији, на којој је отворен Кластер 4 - Зелена агенда и одржива повезаност, који обухвата четири поглавља у приступним преговорима са ЕУ.У децембру је пропраћено и
пуштање у рад прве Националне платформе за вештачку интелигенцију у Републици Србији у Државном дата центру у Крагујевцу. Ова платформа представља суперкомпјутер
последње генерације, високих перформанси, спреман да обради велики број информација у кратком временском периоду.
Од значајних догађаја на унутрашњем плану испраћени су и потписивање Меморандума о разумевању и сарадњи за производњу вакцине компаније „Синофарм“ у Србији са
кинеским произвођачем и партнером из Уједињених Арапских Емирата у јулу и почетак изградње ове фабрике у септембру, као и потписивање Уговорног споразума за Пројекат
изградње инфраструктуре и насипање платоа за депо метроа у Макишком пољу, којим је омогућен почетак изградње прве линије метроа у Београду.
Током године је пропраћено укупно 465 активности премијерке у земљи и иностранству.То се односи и на све активности како председнице тако и чланова Владе, које су
организоване у формату онлине учешћа, с обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију.
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године на српску верзију званичног сајта Владе Србије постављено је укупно 7.044 вести (саопштења, извештаја о активностима
премијера, потпредседника и министара, извештаја са конференција за новинаре), 521 документ са седница Владе (предлози закона, уредбе, одлуке, закључци, кадровска решења),
10 аудио-видео записа из Прес сале Владе Србије, 3 осталa аудио-видео записа постављенa на серверу и 198 осталих докумената. На верзију сајта на енглеском језику у периоду од
1. јануара до 31. децембра 2021. године постављено је укупно 1.390 вести, 12 докумената и 5 аудио-видео записа.
Укупно гледано, на интернет презентацију Владе Србије на оба језика у 2021. години постављено је 8.434 вести, 521 документ са седница Владе, 210 осталих документа, 10 аудиовидео записа из Прес сале Владе Србије и 8 осталих аудио-видео записа.
Актуелним подацима за 2021. годину добијеним на захтев овог одељења од ресорних министарстава и служби, ажуриране су и секције сајта које садрже статистичке податке
(Грађани и Посао) и њихове подсекције. Такође, ажурирани су и садржаји пиктограма Предузетници и привредна друштва, Развојни пројекти, Порески систем, Слободне зоне и
Србија ствара могућности, као и све инфографике на сајту на оба језика.
Током целе године редовно и благовремено су ажурирани налози Владе Републике Србије на друштвеним мрежама Twitter i Facebook, док је кроз CRM систем, као посебан канал
комуникације Владе са грађанима, одржавана двосмерна комуникација у форми пружања одговора на питања која су грађани упућивали надлежним органима.
На крају сваког месеца, на интернет презентацију Владе су постављани ажурирани Информатори о раду Владе Републике Србије које припрема Генерални секретаријат Владе, док
је на микросајту Канцеларије за сарадњу с медијима (http://www.kzsm.gov.rs), такође на месечном нивоу, ажуриран Информатор о раду ове службе, који припрема Канцеларија.
И током 2021. године настављена је редовна сарадња, непосредна комуникација и координација са колегама из служби за односе са јавношћу министарстава, канцеларија и других
органа Владе, као и са представницима медија, док је главни канал комуникације са грађанима реализован кроз CRM систем.
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Група за правне, кадровске и финансијско-материјалне послове је току 2021. године обављала редовне послове из свог делокруга и то: припремање општих и појединачних правних
аката у вези са организацијом и пословањем Канцеларије, праћење прописа и аката Владе и министарстава и усаглашавање рада Канцеларије са тим прописима, припремање општих
и појединачних аката којима се решава о правима и дужностима запосленог из радног односа, кадровска питања, обука, вредновања радне успешности и напредовање државних
службеника, послови спровођења Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, послови јавних набавки, припремање предлога финансијског плана за израду
Закона о буџету и старање о његовој реализацији, планирање и наменско трошење средстава за рад Канцеларије, обезбеђивање финансијско-материјалних услова за функционисање
Канцеларије, старање о набавци опреме, стручне литературе и канцеларијског материјала, као и други правни, кадровски и финансијско-материјални послови.
Законом о буџету за 2021. годину, Канцеларији je одобрено 45.798.000,00 динара од чега је потрошено укупно 43.560.000,00 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 2.238.000,00 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.

ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
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II
Континуирано пружање
подршке раду Владе, органа
и организација државне
управе и стручних служби
Владе

Износ остварења/
извршења
III

01

43.560.000,00 RSD

Референтни
документ
IV
/

По плану
(Да/Не)

Образложење

V
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/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе
2. Директор

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ

Љубинко Станојевић
Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније основана је Уредбом Владе
Републике Србије (“Службени гласник РС“ број 41/11 и 83/11) 2. јуна 2011. године на основу члана
31. став 1. Закона о Влади (“Службени гласник РС“ бр.55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
којом се прописују њено уређење и делокруг.

3. Делокруг

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 споразумима за ИПА 2007-2013 и ИПА 2014-2020, 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 и на начин дефинисан тим споразумима, у оквиру
успостављања децентрализованог система управљања фондовима Европске уније, а за потребе
реализације програма и пројеката финансираних из средстава Европске уније.
Канцеларија обавља активности према међународно прихваћеним ревизорским стандардима.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

/

НАРАТИВ
Канцеларија обавља стручне послове за потребе Владе, а у сарадњи са другим државним органима, који се односе на ревизију и потврђивање усклађености система спровођења
програма Европске уније у којима је одговорност за управљање пренета на Републику Србију, у складу са обавезама које су преузете споразумима за ИПА 2007-2013 и ИПА 20142020, 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 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.
Делокруг рада Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније регулисан је Уредбом о одређивању тела за ревизију система управљања програмима
претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА) (“Службени гласник РС“ бр.113/13) и Уредбом о одређивању тела за ревизију система
управљања програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) (“Службени гласник РС“ бр.86/2015).
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Ревизије спроведене по програму Помоћ у транзицији и подизање капацитета за годину 2013
По основу усвојеног Закона о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на
финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмената претприступне помоћи (ИПА), који се односи на финансијску
перспективу ИПА 2007 – 2013, потписани су уговори по програму „Помоћ у транзицији и подизање капацитета у администрацији“ за 2013. годину, закључно са јуном 2017. године
у укупном износу од ЕУР 150 милиона.
По основу истог Закона, као и Уредбе о одређивању тела за ревизију система управљања програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру Инструмента претприступне
помоћи (ИПА), Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније је овлашћена као одговорно ревизорско тело за ревизију програма који се спроводе по
основу децентрализованог управљања, односно где је Комисија поверила управљање програмима земљи корисници ИПА средстава. Канцеларија је одговорна Влади Републике
Србије, као и надлежном директорату Европске комисије. У том смислу, Канцеларија припрема годишње планове ревизија, спроводи ревизије, и то:



Ревизије система, односно ревизије успостављених система управљања и контроле,
Ревизије операција, односно тачност декларисаних трошкова по одговарајућим трансакцијама.

С обзиром да је програм ИПА за 2013. годину, највећи ИПА програм у целом региону, не само у Републици Србији, то захтева ангажовање ресурса Канцеларије у спровођењу
ревизије система једном годишње и једну до две ревизије операција годишње по овом програму.
Као резултат спроведених ревизија, Канцеларија је обавезна да Влади Републике Србије и Европској комисији достави једном годишње, и то до 31. децембра, годишњи ревизорски
извештај и годишње ревизорско мишљење по овом програму.
У току 2021. године спроведена је ревизија система по програму Помоћ у транзицији и подизање капацитета за годину 2013. Коначни извештај о извршеној ревизији система издат
је 2. августа 2021. године. Извештај је достављен Националном службенику за одобравање, Министру за европске интеграције - Националном ИПА координатору, помоћнику
министра задуженом за Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, Министру финансија - Националном службенику за акредитацију.
У току 2021. године спроведена је ревизија операција по програму Помоћ у транзицији и подизање капацитета за годину 2013. Коначни извештај о извршеној ревизији операција
издат је 8. новембра 2021. године и достављен је Националном службенику за одобравање, Министру за европске интеграције - Националном ИПА координатору, помоћнику
министра задуженом за Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, Министру финансија - Националном службенику за акредитацију.
У септембру 2021. године урађен је Годишњи ревизорски план за програм Помоћ у транзицији и подизање капацитета за Републику Србију за годину 2013. План, који се односи на
2022. годину, послат је Европској комисији, Националном службенику за одобравање и Националном ИПА координатору 30. септембра 2021. године.
У децембру 2021. године, спроведена је ревизија испуњености препорука по ревизорским налазима из претходних година по програму Помоћ у транзицији и подизање капацитета
за годину 2013. Резултати те ревизије наведени су у Годишњем ревизорском извештају по горе наведеном програму.
Годишњи ревизорски извештај и Годишње ревизорско мишљење по овом програму издати су 31. децембра 2021. године и послати Европској комисији, Националном службенику
за одобравање, Министру за европске интеграције - Националном ИПА координатору, помоћнику министра задуженом за Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава
Европске уније, Министру финансија - Националном службенику за акредитацију.
Ревизије спроведене по Националним акционим програмима за године 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 (први и други део)
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По основу усвојеног Закона о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније
Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), Република Србија је добила овлашћење за управљање програмима који се спроводе по основу
индиректног управљања. У питању су национални акциони програми (НАП) који се програмирају и финансијски опредељују на годишњем нивоу, па су у том смислу до сада
усвојени и финансијски одобрени следећи програми:









Национални акциони програм за 2014. годину,
Национални акциони програм за 2015. годину,
Национални акциони програм за 2016. годину,
Национални акциони програм за 2017. годину,
Национални акциони програм за 2018. годину,
Национални акциони програм за 2019. годину,
Национални акциони програм за 2020. годину – први део,
Национални акциони програм за 2020. годину – други део.

По основу истог Закона, као и Уредбе о одређивању тела за ревизију система управљања програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру Инструмента за
претприступну помоћ (ИПА II), Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније је овлашћена као одговорно ревизорско тело за ревизију програма који се
спроводе по основу индиректног управљања, односно где је Комисија поверила управљање програмима земљи корисници средстава. Канцеларија је одговорна Влади Републике
Србије и надлежном директорату Европске комисије. У том смислу, Канцеларија припрема стратешка документа – трогодишње ревизорске стратегије за сваки програм, које ажурира
на годишњем нивоу и спроводи ревизије по наведеним стратегијама, и то:
 Ревизије система, односно ревизије успостављених система управљања и контроле,
 Ревизије операција, односно тачност декларисаних трошкова по одговарајућим трансакцијама,
 Ревизије рачуна, односно потврђивање да су финансијски извештаји које систем доставља Комисији тачни,
 Ревизије Годишњих изјава о управљању, где Канцеларија као ревизорско тело, потврђује њихову тачност,
 Праћење испуњености препорука издатих у претходним ревизијским ангажманима.
По свим горе наведеним програмима, Канцеларија спроводи ревизије система једном годишње, ревизије операција једном до два пута годишње, ревизије рачуна и ревизије
Годишњих изјава о управљању једном годишње, али у изузетно ограниченом временском року, то јест у периоду од 15. до 28. фебруара. Праћење испуњености препорука издатих
у претходним ревизијским ангажманима Канцеларија обавља такође једном годишње, пре издавања Годишњих извештаја и Годишњих мишљења.
Као резултат спроведених ревизија, Канцеларија доставља Влади Републике Србије и Европској комисији једном годишње, и то до 15. марта, годишњи ревизорски извештај и
годишње ревизорско мишљење по свим горе наведеним националним акционим програмима.
Република Србија, односно овлашћени систем за управљање програмима по ИПА 2014 – 2020 финансијској перспективи, до сада је уговорио скоро 100% алоцираних ЕУ средстава
по Националним акционим програмима за 2014, 2015 и 2016. годину. Уговарање за остале националне акционе програме још увек траје, али се предвиђа такође висок проценат
искоришћености алоцираних ЕУ средстава. То захтева озбиљан и темељан рад Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније као овлашћеног ревизорског
тела, јер је неопходно потврдити правилну искоришћеност ових средстава Европској комисији.
У току 2021. године, спроведена је ревизија система по Националним акционим програмима за године 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 (први и други део). Коначни извештај
о извршеној ревизији система издат је 2. августа 2021. године. Извештај је послат Националном службенику за одобравање, Министру за европске интеграције - Националном ИПА
координатору, помоћнику министра задуженом за Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.
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У току 2021. године спроведене су ревизије операција по Националном акционом програму за годину 2014. Коначни извештај о извршеној ревизији операција издат је 18. јануара
2022. године. Оба извештаја послата су Националном службенику за одобравање, Министру за европске интеграције - Националном ИПА координатору, помоћнику министра
задуженом за Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније
У новембру 2021. године усвојена је Ревизорска стратегија за период 2022 – 2024 за Националне акционе програме за године 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 (први и други
део). Стратегија је послата Европској комисији, Националном службенику за одобравање и Министру за европске интеграције - Националном ИПА координатору.
У периоду од јануара до марта 2021. године спроведене су ревизије рачуна, ревизије годишњих изјава о управљању, као и ревизија испуњености препорука по ревизорским налазима
из претходних година по Националним акционим програмима за године 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 (први и други део). Резултати ових ревизија изнети су у Годишњем
ревизорском извештају и дата су Годишња ревизорска мишљења по наведеним програмима.
Годишњи ревизорски извештај и Годишња ревизорска мишљења по Националним акционим програмима за године 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 (први и други део)
издати су 15. марта 2021. године и послати Генералном секретаријату Владе Републике Србије, Националном службенику за одобравање и Министру за европске интеграције Националном ИПА координатору и Европској комисији.
Тематска ревизија Интерна ревизија у ИПА систему
Током 2021. године спроведена је тематска ревизија Интерна ревизија у ИПА систему којом је обухваћена интерна ревизија у свим ИПА телима. Коначни извештај о извршеној
ревизији издат је 27. јануара 2022. године. Извештај је послат Националном службенику за одобравање и Европској комисији, као део Годишњег ревизорског извештаја по
Националним акционим програмима за године 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 (први и други део).
Ревизија Програма регионалне и територијалне сарадње
У току 2021. године, Канцеларија је спровела активности ревизије прекограничне сарадње између једне или више држава чланица Европске уније и једног или више корисника ИПА
II, као и прекограничне сарадње између два или више корисника ИПА II. У току 2021. године, Канцеларија је извршила је следеће ревизије:





ревизију успостављеног система управљања и контроле на територији Републике на Програмима прекограничне сарадње:
Програм прекограничне сарадње Румунија – Република Србија;
Програм прекограничне сарадње Бугарска – Република Србија;
Програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020:



ревизију пројеката, на основу узорка који су доставиле одговорна ревизорска тела из Румуније, Бугарске и Хрватске. Теренске посете корисницима су реализоване у
потпуности;
ревизију праћења испуњености препорука.
Учествовала у ревизији рачуна на програму прекограничне сарадње Интеррег ИПА Румунија – Србија за рачуне корисника са територије Србије.




На програмима прекограничне сарадње Мађарска, Дунав и Адрион, Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ је учествовала у својству посматрача
активности ревизије, као и у припремама Годишње ревизијске стратегије и Годишњих извештаја.
Прекогранична сарадња између два или више корисника ИПА II
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Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније је одговорно ревизорско тело за програме прекограничне сарадње имплементиране методом индиректног
управљања.Канцеларија обавља ревизију за следеће програме:
-

Програм прекограничне сарадње Република Србија - Црна Гора;
Програм прекограничне сарадње Република Србија - Босна и Херцеговина;
Програм прекограничне сарадње Република Србија – Република Северна Македонија.

Активности су подразумевале одржавање састанака чланова Групе ревизора, израду ревизорске стратегије, спровођење ревизија система, ревизија праћења испуњености препорука
и израду и достављање Годишњег извештаја о активностима и Годишњег мишљења по сваком од наведених програма прекограничне сарадње. План ревизије, предвиђен ревизијском
стратегијом за период 2021-2023 реализован је у потпуности за сва три програма прекограничне сарадње.
Ревизија ИПАРД II програма
Канцеларија је у периоду јануар – март 2021. године спровела поступак ревизије декларације о управљању и годишњих финансијских извештаја ИПАРД II програма за 2020. годину.
Годишњи ревизорски извештај и Годишње ревизорско мишљење за ИПАРД II програм за 2020, издато је 15. марта 2021. године и прослеђено на адресе Националног службеника
за одобравање (NAО), Министарства финансија, Националног ИПА координатора (NIPAC), Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Сектор за рурални развој,
Управе за аграрна плаћања и ДГ АГРИ (Европске комисије).
У периоду април – септембар 2021. године, Канцеларија спровела је Ревизију система ИПАРД II Програма у свим телима ИПАРД система. Коначни Извештај ревизије система
ИПАРД II Програма за 2020 издат је 22. октобра 2021. године и прослеђен на адресе Националног службеника за одобравање (NAО), Министарства финансија, Националног ИПА
координатора (NIPAC), Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Сектор за рурални развој, Управе за аграрна плаћања и ДГ АГРИ (Европске комисије).
Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ усвојила је Стратегију ревизије ИПАРД II Програма за период 2022-2024 и исту проследила на адресе Националног
службеника за одобравање (NAО) и Европске комисије (ДГ АГРИ) 30.11.2021. године.
Након окончаног поступка Ревизије система, и дате коначне оцене о функционисању система контроле и управљања у ИПАРД телима, Канцеларија је започела у октобру 2021.
године поступак Ревизије операција за исплаћене ИПАРД подстицаје у 2021. години, на узорку за прва три квартала наведене године. Коначан Извештај ревизије операција ИПАРД
II програма биће прослеђен ревидираним телима након ревизије исплаћених трансакција за последњи квартал 2021. године.
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система управљања и контроле

1.ПК.3

мишљења, као и
препорука за
унапређење
спровођења програма
Европске уније и
праћење њиховог
спровођења.
Израда и достављање
Годишњег ревизорског
извештаја о
активностима по
сваком програму,
Годишњег ревизорског
мишљења по сваком
програму, као и
препорука за
унапређење
спровођења програма
Европске уније и
праћење њиховог
спровођења.
Ревизорско мишљење
се посебно формира за
ревидиране програме
за следеће године:
ИПА 2013 ТАИБ,
НАП 2014, НАП 2015,
НАП 2016, НАП 2017,
НАП 2018, НАП 2019
и НАП 2020, први и
други део.
Израда и достављање
Ревизорског
мишљења, као и
препорука за
унапређење
спровођења програма
Европске уније и
праћење њиховог
спровођења.
Израда и достављање
Ревизорског
мишљења, као и

01

45.793.000 РСД

/

Да

/

01

1.954.000 РСД

/

Да

/

01

1.755.000 RSD

/

Да

/
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1.ПК.4

1.ПК.5

1.ПК.6

1.ПК.7

(системска ревизија) у циљу
законитог коришћења средстава
Европске уније. (Регионална и
територијална сарадња прекогранична сарадња Црна
Гора-Србија)
Провера делотворног и
стабилног функционисања
система управљања и контроле
(системска ревизија и ревизија
операција) у циљу законитог
коришћења средстава Европске
уније. (Регионална и
територијална сарадња прекогранична сарадња –
Северна Македонија)
Програм: Провера делотворног
и стабилног функционисања
система управљања и контроле
(системска ревизија и ревизија
операција) у циљу законитог
коришћења средстава Европске
уније. (Регионална и
територијална сарадња прекогранична сарадња
Мађарска-Србија)
Провера делотворног и
стабилног функционисања
система управљања и контроле
(системска ревизија и ревизија
операција) у циљу законитог
коришћења средстава Европске
уније. (Регионална и
територијална сарадња прекогранична сарадња
Бугарска-Србија)
Провера делотворног и
стабилног функционисања
система управљања и контроле
(системска ревизија и ревизија
операција) у циљу законитог
коришћења средстава Европске
уније. (Регионална и

препорука за
унапређење
спровођења програма
Европске уније и
праћење њиховог
спровођења.
Израда и достављање
Ревизорског
мишљења, као и
препорука за
унапређење
спровођења програма
Европске уније и
праћење њиховог
спровођења.

01

1.325.000 РСД

/

Да

/

Израда и достављање
Ревизорског
мишљења, као и
препорука за
унапређење
спровођења програма
Европске уније и
праћење њиховог
спровођења.

01

1.789.000 RSD

Закони о потврђивању
Оквирног споразума за
ИПА I и ИПА II)

Да

/

Израда и достављање
Ревизорског
мишљења, као и
препорука за
унапређење
спровођења програма
Европске уније и
праћење њиховог
спровођења.

01

1.325.000 РСД

/

Да

/

Израда и достављање
Ревизорског
мишљења, као и
препорука за
унапређење
спровођења програма
Европске уније и

01

1.789.000 РСД

/

Да

/
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1.ПК.8

1.ПК.9

1.ПК.10

1.ПК.11

територијална сарадња прекогранична сарадња
Румунија-Србија)
Провера делотворног и
стабилног функционисања
система управљања и контроле
(ревизија успостављеног
система управљања и контроле)
у циљу законитог коришћења
средстава Европске уније.
(Регионална и територијална
сарадња - Интерег ИПА
Програм прекограничне
сарадње Хрватска – Србија)
Програм: Провера делотворног
и стабилног функционисања
система управљања и контроле
(ревизија успостављеног
система управљања и контроле
и ревизија операција) у циљу
законитог коришћења средстава
Европске уније. (Регионална и
територијална сарадња Програм транснационалне
сарадње Дунав - DANUBE)
Провера делотворног и
стабилног функционисања
система управљања и контроле
(системска ревизија) у циљу
законитог коришћења средстава
Европске уније (ИПАРД)

Провера делотворног и
стабилног функционисања
система управљања и контроле
(системска ревизија и ревизија
операција) у циљу законитог
коришћења средстава Европске
уније. (Регионална и
територијална сарадња -

праћење њиховог
спровођења.
Израда и достављање
Ревизорског
мишљења, као и
препорука за
унапређење
спровођења програма
Европске уније и
праћење њиховог
спровођења.

01

1.325.000 RSD

/

ДА

/

Израда и достављање
Ревизорског
мишљења, као и
препорука за
унапређење
спровођења програма
Европске уније и
праћење њиховог
спровођења.

01

1.450.000 RSD

/

Да

/

Израда и достављање
Ревизорског
мишљења, као и
препорука за
унапређење
спровођења програма
Европске уније и
праћење њиховог
спровођења.
Израда и достављање
Ревизорског
мишљења, као и
препорука за
унапређење
спровођења програма
Европске уније и
праћење њиховог
спровођења.

01

1.205.000 РСД

/

Да

/

01

865.000 РСД

/

Да

/
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прекогранична сарадња,
АДРИОН)

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ

2. Директор

в.д. директора др Петар Петковић

3. Делокруг

Делокруг рада Канцеларије утврђен је чланом 2. Уредбе о Канцеларији за Косово и Метохију
(„Службени гласник РС“, бр: 75/12, 123/12 и 100/13):
Канцеларија врши стручне послове за потребе Владе и надлежних министарстава који се односе на:
функционисање институција Републике Србије на територији Косова и Метохије; образовање,
здравство, социјалну политику, културу, инфраструктуру, систем локалне самоуправе и
телекомуникације у српским подручјима Косова и Метохије; деловање Српске православне цркве на
територији Косова и Метохије; обнову и заштиту духовног и културног наслеђа; финансијску, правну,
техничку и кадровску помоћ у свим областима значајним за Србе и друге неалбанске заједнице на
територији Косова и Метохије; сарадњу с Комесаријатом за избеглице у делу који се односи на интерно
расељена лица са Косова и Метохије; сарадњу с цивилном и војном мисијом Уједињених нација на
Косову и Метохији (УНМИК и КФОР) на основу Резолуције Савета безбедности број 1244.
Канцеларија обавља стручне и оперативне послове у преговарачком процесу са Привременим
институцијама самоуправе у Приштини који се односе на: спровођење постигнутих договора у процесу
дијалога и преговора; припрему предлога аката Владе; спровођење и праћење спровођења аката Владе;
координацију са органима и организацијама у вези са процесом преговора и у спровођењу донетих
аката Владе, као и друге послове.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

НАРАТИВ
У извештајном периоду најзначајнији резултати рада Канцеларије за Косово и Метохију (у даљем тексту: Канцеларија) су:
Очување политичке стабилности на простору АП КиМ континуираним праћењем политичких процеса и спровођењем утврђене државне политике, обављањем послова у
обаластима: подршке локалним самоуправама на територији АП КиМ, привреде, економског развоја и инфраструктурних пројеката, повратка и опстанка, правосуђа, људских права
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и имовинско-правних питања, међународне сарадње и сарадње са међународним мисијама на територији покрајине, културе, заштите културне баштине и помоћи СПЦ, подршке
јавним службама и социјалне помоћи.
Канцеларија је, и поред тешких услова функционисања и негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 у потпуности
реализовала усвојене програме: Програм подршке одржавања културних манифестација, обнове институција културе и непокретних културних добара на територији АП Косово и
Метохија у 2021. години; Програм подршке функционисању и унапређењу локалних административних капацитета на територији АП Кoсово и Метохија за 2021. годину; Програм
распореда и коришћења средстава за пружање правне помоћи српском и неалбанском становништву на територији АП Косово и Метохија за 2021. годину; Програм изградње и
реконструкције стамбених и пратећих јавних и инфраструктурних објеката на територији АП Косово и Метохија за 2020. годину; Програм подршке развоју инфраструктуре
неалбанских заједница на територији АП Косово и Метохија за 2021. годину; Програм распореда и коришћења финансијских средстава ради подршке функционисању установа и
организација на територији АП Косово и Метохија за 2021. годину; Програм o распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Мрежа-Мост” за 2021. годину; Програм
расподеле и коришћења подстицајних средстава за развој пољопривреде на територији АП Косово и Метохија за 2021. годину; Програм о распореду и оришћењу средстава
субвенција за Привредно друштво с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохија” за 2021. годину; Програм распореда
и коришћења финансијских средстава ради пружања помоћи повратничким и угроженим домаћинствима на територији АП Косово и Метохија у 2021. години и Програм за исплату
помоћи социјално најугроженијем становништву на територији АП Косово и Метохија у 2021. години.
Канцеларија је у извештајном периоду редовно пружала правну помоћ лицима са боравиштем на територији АП КиМ, као и интерно расељеним лицима; помоћ лицима српске и
неалбанске националности против којих се код ПИС воде монтирани кривични поступци за наводно почињена тешка кривична дела током оружаних сукоба на територији АП
КиМ и помоћ СПЦ у циљу заштите црквене имовине на територији АП КиМ путем финансирања рада Правне службе Епархије Рашко-призренске, вођења судских и управних
поступака на територији АП КиМ за заштиту и повраћај имовине СПЦ на територији АП КиМ и прикупљања документације о имовини. Настављена је активна сарадња са
Државним правобранилаштвом, заступником органа Републике Србије у погледу судских поступака у којима се као странка јавља Канцеларија односно Република Србија, а који
су везани за територију Косова и Метохије при чему сз захваљујући благовременом поступању остварене огромне уштеде у буџету Републике Србије. Настављено је учешће у раду
Радне групе Скупштине Србије за сарадњу са Специјалним судом за ратне злочине почињене на Косову и Метохији чији је задатак прикупљање података о починиоцима, жртвама
и сведоцима злочина почињених на КиМ и упућивање Специјалном суду, као и учешће у реализацији Скопске иницијативе за решавање питања ИРЛ која се реализује под
покровитељством ОЕСЦЕ и УНХЦР. У циљу подршке локалним самоуправама на простору АП КиМ, Канцеларија је координирала рад локалних самоуправа, пратила примену
позитивних законских и подзаконских аката од стране локалних самоуправа, пружала правну подршку локалним самоуправама у циљу унапређења рада истих у складу са законом
и надлежностима Канцеларије. Пружана стручна правну помоћ представницима српске заједнице на територији АП КиМ окупљеним у посланичкој групи - Грађанска листа Српска.
Да би се омогућио квалитетнији живот и стварање услова за даљи опстанак и останак у смислу обезбеђивања бржег и ефикаснијег начина за подстицање сектора привреде и
стварања повољнијег окружења, реализовани су програми који су усвојени закључцима Владе, а који се односе на расподелу и коришћење подстицајних средстава за развој
пољопривреде на подручју АП Косово и Метохија и расподелу и коришћење финансијских средстава ради подршке привредном и економском развоју неалбанских заједница на
територији АП Косово и Метохија. Као и претходних година, Канцеларија за Косово и Метохију је пружала стручну и финансијску помоћ пословању привредног друштва са
ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохија“ и јавном предузећу „Мрежа Мост“.
Имајући у виду да верско и културно наслеђе на територији АП КиМ спада у најугроженије области живота српског становништва (од 1999. године до данас је страдало око 150
цркава и манастира) Канцеларија пажњу поклања бризи и заштити културне баштине у Покрајини, а у оквиру тог делокруга рада, имајући у виду да је од непроцењивог историјског,
духовног, националног и културног значаја, финансирају/суфинансирају се објекти СПЦ, велики број непокретних културних добара, међу којима се налазе највеће духовне
светиње српског народа (санација, адаптација, реконструкција, ревитализација, обнова, осликавање, дуборез, опремање, уређење и др.), као и пружање подршке ради јачања
духовног идентитета и остале помоћи стратешки значајне за опстанак Срба на територији јужне покрајине. Канцеларија је финансирала/суфинансирала, самостално или у сарадњи
са институцијама културе организовала велики број манифестација, прослава концерата, представа, промоција филмова, световних и духовних празника, ако и грађевинских радова
на верским објектима и објектима културне инфраструктуре.
Кроз сталну комуникацију са EULEKS Царином и тзв. „Царином Косова” свакодневно се решавају питања ослобађања дажбина робе из донација, као и проблеми који настају на
административним прелазима. ОзВ је водио интензивне разговoре са представницима међународне заједнице око решавања свих актуелних питања и проблема српског народа на
1830

територији АП КиМ, примарно везано за безбедност становништва, као и око других питања која се односе директно на егзистенцију Срба на територији Покрајине. Велики број
проблема, како индивидуалних, тако и колективних је решено на овај начин. Такође, ОзВ је водио интензивне разговоре са представницима како међународне заједнице, тако и са
представницима ПИС у Приштини око омогућавања несметаног функционисања здравственог, образовног и целокупног јавног система Републике Србије на територији АП КиМ,
као и око омогућавања несметаног функционисања привредних субјеката на територији Покрајине. Свакако, као најважније треба напоменуту, да је ОзВ највише активности имао
у обезбеђивању несметаног функционисања здравственог система на КиМ, како би се створили услови за што оптималније лечење пацијената оболелих од заразне болести COVID19.
Канцеларија је учествовала у припреми прилога о спровођењу међународних инструмената у оквиру система Уједињених нација на територији Косова и Метохије и детаљног
приказа положаја Срба и других неалбанаца у контексту извештавања пред Саветом безбедности УН. Активно је била укључена у спречавање пријема Привремених институција
самоуправе у Приштини у чланство у Светској царинској организацији, Интерполу и другим међународним и регионалним организацијама.
Активности Канцеларије у области подршке јавним службама у извештајном периоду су биле усмерене на детаљном и свестраном сагледавању и евидентирању стања и потреба,
праћењу реализације започетих, изради и реализацији нових програма и пројеката са циљем унапређење рада образовних и здравствених институција, организација цивилног
друштва и спортских организација. Створен је правни основ за подршку функционисању васпитно-образовних институција у складу са мрежом основних, срењих виших и високих
школа, предшколских установа и подршку функционисању здравствених институција у складу са мрежом здравствених институција Републике Србије. Радило се на обезбеђивању
услова за неометано функционисање васпитно образовних институција. Организоване су активности усмерене на унапређење међусобне координације, обавеза и надлежности
школа, локалних самоуправа, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Канцеларије у циљу превазилажења проблема школа и унапређење њиховог рада. Настављено
је исплаћивање финансијских средстава за материјалне трошкове основним и средњим школама на територији АП Косово и Метохија. Континуирано се пружа подршка деци
ометеној у развоју кроз обезбеђивање боравка и школовања деце са посебним потребама са АП Косово и Метохија, у специјалним школама у ужој Србији и обезбеђивање превоза
за ученике са посебним потребама који похађају школе на територији АП Косово и Метохија. На основу захтева локалних самоуправа опредељивана су финансијска средства на
име обезбеђивања финансијских средстава за исплату јубиларних награда за запослене у основним и средњим школама, а које припадају локалним самоуправама које не остварују
сопствене приходе, као и оним локалним самоуоправама које нису из својих буџета у могућности да испуне ову своју законску обавезу. На основу захтева локалних самоуправа
опредељивана су финансијска средства на име обезбеђивања финансијских средстава за исплату јубиларних награда за запослене у основним и средњим школама као и за деблокаде
рачуна и извршна и правоснажна судска решења настала услед тужби због неисплаћених јубиларних награда.
Континуирано се прати стање у здравственим институцијама, помаже у обезбеђивању оптималних услова за рад. Интензивно се радило и на превазилажењу проблема приликом
допремања лекова и санитетског материјала у здравствене установе на АП Косово и Метохија и у том циљу одржано је низ састанака са представницима Министарства здравља,
РФЗО, директорима здравствених установа са територије АП Косово и Метохија.
Један од приоритетних задатака је обезбеђивање основних животних услова повратничким и угроженим заједницама које имају за циљ одрживост и развој ових заједница, као и
пружање подршке грађанима који живе на територији АП Косово и Метохија, у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2.
У циљу подршке одрживом повратку и опстанку на територији АП Косово и Метохија, Канцеларија је у извештајном периоду спроводила низ активности у области евидентирања
стања и потреба, изради програма, пројеката, обезбеђењa локација за градњу, инвестиционо-техничке документације и праћењa реализације започетих и нових пројеката изградње
и реконструкције стамбених јединица за повратнике, интерно расељена лица и социјално угрожене категорије становништва. Приоритет инвестирања пројекта релокације је
изградња повратничког насеља Сунчана долина са циљем стварања новог концепта за повратак расељених лица, новог просторног идентитета у средини која пролази кроз период
политичке и економске трансформације, који ће бити привлачан по могућности одрживог опстанка, естетским и амбијенталним вредностима, који ће изгледом и садржајима јасно
симболизовати процес промена и којим су експлоатација ресурса, смер инвестиција, оријентација технолошког развоја и институционалне промене усклађене и повећавају садашње
и будуће потенцијале за задовољавање квалитета живота и потреба, како корисника, тако и локалног становништва. Констатујући генерално лоше услове становања међу лицима
из социјално угрожених категорија становништва и стварних потреба евидентираних и верификованих од стране представника локалне самоуправе на територији АП Косово и
Метохија, Канцеларија је у извештајном периоду реализовала пројекат помоћи у грађевинском материјалу. Наставило са активностима у циљу уређења и обележавања
православних гробаља на територији АП КиМ. У функцији планирања активности, дефинисања критеријума и селекције корисника, координације и праћења реализације пројеката
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повратка, у извештајном периоду се континуирано одржавају састанци и координира рад са представницима локалне самоуправе, представницима заједница повратника, УН
агенцијама, учесницима ОРГ за повратак из региона и места са територије АП Косово и Метохија, међународним организацијама, НВО, удружењима, ИРЛ укључених у процес
повратка и подршке одрживом повратку на територију АП Косово и Метохија. У сарадњи са УНХЦР-ом Канцеларија спроводи поступак регистрације потенцијалних повратника.
Рађено је и на обнови и изградњи објеката образовних установа од општег значаја због одрживости повратка и успостављања прихватљивог нивоа безбедносних услова у
планираном окружењу, као и обезбеђивање неометаног, континуираног и квалитетног обављања делатности образовних установа, а што је предуслов за неометан и одржив
опстанак, као и повратак.

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

1.ПА1.

Назив

Резултат

I
Подршка функционисању
установа и организација на
територији АП Косово и Метохија

II
Створени услови за опстанак и
одрживи повратак српског и
неалбанског становништва на КиМ
тако што је омогућено неометано
функционисање јединица локалних
самоуправа и институција на АП
КиМ. Финансиране су њихове
основне активности и планови.
Неометаним функционисањем
ових капацитета српско и
неалбанско становништво добија
основне услове за свој опстанак
повратак на КиМ.
Кроз исплату плата запосленима у
локалним самоуправама, исплату
материјалних трощкова и
обезбеђивање основних услова
рада омогућено стручно и
административно функционисање
јединица локалних самоуправа на
територији АП Косово и Метохија,
у складу са Законом о

Подршка функционисању и
унапређењу локалних
административних капацитета

шифра извора
финансирања
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1.ПА2.

Подршка функционисању
васпитно-образовних
институција у складу са мрежом
школа и предшколских установа

територијалној организацији РС на
територији АП Косово и Метохија.
Реконструисани објекти органа
локалне самоуправе - Зубин
Поток: Реконструкција два спрата
зграде општине оштећене услед
пожара при нападу јединица
Росу;Завршетак изградње сеоског
дома у селу Горњи; Уређење
дворишта библиотеке ПП Његош;
Косовска Митровица:
Реновирање зграде установе од
општег јавног значаја у
надлежности ПО Косовска
Митровица у улици Ослобођења
бб;Реконструкција купатила и
свлачионица у објекту
„Митровачки двор“
Гњилане:Изградња општинског
трга са фонтаном и приступне
саобраћајнице у Горњем Кусцу
Приштина:Реконструкција фасаде
- Управна зграда града ПриштинеГрачаница
Ораховац: Санација и
реконструкција крова као и
заштиту дрвене грађе на
Господарској кући -Сарај у Великој
Хочи.
Кроз подршку функционисању
јединица локалних самоуправа
постигнути су адекватни услови
рада васпитно-образовних
институција на територији АП
Косово и Метохија: обзбеђена
средства за набавку огревног
материјала за грејну сезону
2021/22, за намену набавке
огревног материјала за зимски
период 2021/2022. године пренета
су средства за 29 локалних
самоуправа на АП Косово и
Метохија; набављено је огревно

01

523.751.698,37
РСД

15

0,00

/

Да

/
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дрво, евродизел, сушени угаљ и
пелет; настављено је исплаћивање
финансијских средстава за
материјалне трошкове основним и
средњим школама на територији
АП КиМ. За 15 локалних
самоуправа у оквиру којих
функционишу основне и средње
школе, а које не остварују
сопствене приходе; исплаћена су
финансијска средства потребна за
исплату јубиларних награда за
запослене који су то право стекли у
2021. години, и за оне остварене
судским путем; на основу захтева
локалних самоуправа
опредељивана су финансијска
средства на име обезбеђивања
средстава за исплату јубиларних
награда за запослене у основним и
средњим школама као и за
деблокаде рачуна и извршна и
правоснажна судска решења
насталала услед тужби због
неисплаћених јубиларних награда;
опредељена су финансијска
средства за 91 школу у 18 локалних
самоуправа; опредељена су
средства потребна за смештај и
исхрану ученика са посебним
потребама у специјалним школама;
континуирано се решава проблем
превоза ученика на територији АП
КиМ за општине Косовска
Каменица, Гњилане, Косовска
Митровица, Вучитрн, Исток, Пећ и
Урошевац; на основу захтева
локалних самоуправа;
опредељивана су финансијска
средства на име обезбеђивања
услова за рад школских и
предшколских установа кроз
давања на име плаћања закупа,
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плаћања рачуна за комуналне
услуге, одржавања и поправки
објеката (адаптације, кречење,
опремање, санирање, поправке и
сл.); на име материјалних трошкова
за предшколске установе из
општина Гњилане, Србица,
Ораховац и Витина; на име
финансирања путовања, боравка и
исхране ученика ради посета
сајмовима, манифестацијама и сл.;
на име накнаде трошкова за
смештај и исхрану ученика са
посебним потребама са АП КиМ у
специјалним школама на
територији уже Србије.
У дечјем одмаралишту Митровац
на Тари крајем маја и почетком
јуна месеца 2021. године боравило
је двестотине деце из социјално
угрожених породица са целокупне
територије Покрајине, узраста од
трећег до шестог разреда и
њихових пратилаца Њихов боравак
организован је у две туре у трајању
од по седам дана. У оквиру овог
пројекта који су у сарадњи
организовали Канцеларија за
Косово и Метохију, Град Београд и
Центар дечјих летовалишта
Београда обезбеђен је садржајан и
програмски богат боравак
Канцеларија за Косово и Метохију
у сарадњи са удружењем „Српска
солидарност“ (председник
удружења Бранко Антић) и НВО
„Ступови“ Црна Гора,
организовала је бесплатан боравак
стотину деце са АП Косова и
Метохије, узраста од трећег до
седмог разреда основних школа на
Црногорском Приморју, тачније у
Сутомору. Боравак је организован у
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две туре (по педесеторо ученика) у
месецу јуну 2021. године, у трајању
од по седам дана. Опремљена су и
отворена три нова вртића: у
месту Јажинце издвојено одељење
ПУ „Шарско лане“ Штрпце, у
месту Горње Кусце, издвојено
одељење ПУ „Колибри“
Коретиште, општина Гњилане, у
месту Осојане издвојено одељење
ПУ „Маја» Србица, у месту Бабин
Мост издвојено одељење ПУ
„Косовски Божури“ из Племетине,
општина Обилић; опредељивана су
средства на име куповине и
инсталирања опреме за видео
надзор објекта матичних и
издвојених одељења основних и
средњих школа и предшколских
установа.
У циљу унапређења образовања,
набављене су интерактивне табле
и пројектори, рачунари, опрема за
кабинете, опрема за кухиње,
ученичке домове и сл за потребе
основних и средњих школа;
предшколских установа и
високошколских установа на АП
КиМ.
Реконструисани објекти
предшколских установа, основних
и средњих школа, високошколских
установа и ученичких и
студентских домова.
Косовска Митровица: Уклањање
старог објекта са рашчишћавањем
терена на предвиђеној локацији за
изградњу зграде Универзитета у
Приштини са седиштем у
Косовској Митровици;Изградња I
фазе зграде Универзитета;
Санација вртића „Дaница
Јaрамаз“;Вршење стручног надзора
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1.ПА3.

Подршка функционисању
здравствених институција у
складу са мрежом здравствених
институција

на изградњи I фазе зграде
Универзитета
Зубин Поток: Реановирање терасе
ПУ"Наше дете" Зубин
Поток;Реконструкција објекта унутрашњи радови ПУ "Наше дете"
Звечан: Реконструкција подова и
кречење просторија у ОШ
"Бановић Стархиња" у Бањској
Витина: Опремање котларнице и
реконструкције система централног
грејања у згради општине Витина и
ПУ»Ђурђевак»
Приштина: Пројектовање и
изградња обданишта у насељу
Бадовац
Србица: Изградња Техничке
школе у Сувом Грлу;Партерно
уређење за техничку школу у
Сувоим Грлу
Пећ: Изградња дечијег обданишта
у Гораждевцу Исток:
Реконструкција вртића Осојане
Гора: Повезивање школске
канализације објекта ОШ Небојше
Јерковић Драгаш истурено
одељење у селу Кукуљане на
сеоску канализациону мрежу
Косово Поље: Увођења
централног грејања на пелет и
чврсто гориво за издвојено
одељење ОШ»Аца Маровић» у
Кузмину;Реновирање истуреног
одељења ПУ Наша Радост у
Кузмину
Клина: Отварања бунара
ОШ"Радош Тошић"
Обилић: Адаптација ОШ "Доситеј
Обрадовић" Црквена Водица.
Кроз подршку функционисању
здравствених институција
постигнути су адекватни услови
рада здравствених институција на
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територији АП Косово и Метохија.
На име опремања и набавке
медицинске опреме за здраватвене
установе опредељена су
финансијска средства установама,
преко локалних самоуправа, у
условима актуелне пандемије,
највеће потребе установа тицале су
се апарата за опремање
лабораторија.
Радници Канцеларије су током
2021. године обишли 100
амбуланти на територији Косова и
Метохије. Након обиласка
направљен је темељан план
помоћи: санације, реконструкције
објеката и обнова инфраструктуре
као и решавање кадровских
питања. Направљена је листа
приоритета и кренуло се у
реализацију плана. У претходном
периоду успешно је реализована
помоћ и обнова 21 абмуланте. Под
тим се подразумева:
реконструкција објеката,
обнављање постојоће
инфраструктуре, решавање
проблема са водоводом и
канализацијом, решавање
проблема са електричном
енергијом, набавка агрегата и
набавка медицинске опреме.
Успешно су и решени проблеми
дефицита медицинског особља као
и проблеми око реализације
медицинске услуге у местима где
због недостатка особља или неких
других текућих проблема
корисници који су лошијег
здравственог стања или старије
старосне доби, нису били у
могућности да буду обиђени и није
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им се могла пружити адекватна
медицинска помоћ.
Реконструисани или изграђени
нови објекти здравствених
установа:
Косовска Митровица: Израда
пројектно техничке документације
за санацију, реконструкцију и
доградњу постојећих и изградњу
нових објеката КБЦ у Косовској
Митровици; Извођење радова на
реконструкцији и доградњи
Објекта физикалне медицине и
рехабилитације при Здравственом
центру у Косовској Митровици –
прва фаза реконструкције и
доградње ЗЦ Косвска Митровица;
Реконструкција просторија дечијег
диспанзера и стоматологије ДЗ
Косовска Митровица; Вршење
стручног надзора над звођењем
радова на реконструкцији и
доградњи Објекта физикалне
медицине и рехабилитације при
Здравственом центру у Косовској
Митровици;Опремање
Здравственог центра у Косовској
Митровици
Звечан: Санација ДЗ Вучитрн:
Изградња котларнице и
нсталирање новог котла у ДЗ
Обилић у Прилижју
Гњилане: Реконструкција и
реновирање амбуланти у Понешу и
Стражи
Приштина: Изградња КБЦ
Грачаница; Пруђање подршке –
консултанстке улуге за потребе
реализације пројекта изградња
КБЦ Грачаница
Лепосавић: Санација система
грејања амбуланте Лешак
1839

2.

2.ПА1.

Подршка унапређењу квалитета
живота српског и неалбанског
становништва на територији АП
Косово и Метохија

Подстицај економског развоја

Исток: Финансијска средства на
име адаптације једне просторије
Дома здравља Исток у COVID
амбуланту
Клина: Реновирање амбуланте у
Видању
Побољшани сви аспекти живота и
рада српског и неалбанског
становништва на Косову и
Метохији кроз створене
безбедносне, социјалне, културне,
економске и др. услове живота за
одрживи повратак и опстанак
српског и неалбанског
становништва на КиМ
Унапређен привредни амбијент и
створени услови за одрживи развој у
српским срединама на КиМ.
Пружена подршка пољопривредним
произвођачима у смислу асистенције
при регистрацији у регистар пољопривредних произвођача као и подршка при продаји пољопривредних
производа. Унапређена укупна
економска активност на територији
АП Косово и Метохија и постигнути
следећи резултати: подржано је 88
корисника који се баве
прерађивачким делатностима у
области прехрамбене индустрије на
територији општина: Лепосавић,
Звечан, Зубин Поток, Косовска
Митровица, Ораховац, Призрен,
Косовска Каменица, Гњилане,
Витина, Клина, Липљан, Штрпце,
Гора, као и на територији града
Приштина, АП Косово и Метохија.
Очекује се регистровање осам
нових привредних субјеката,
односно упошљавање 60 лица, а
подржан је развој прераде и
конзервисања воћа и поврћа,
млечних производа и производа од
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меса и рибе, као и развој
производње безакохолних и
жестоких алкохолних пића,
пекарских и кондиторских
производа; 320 пољопривредних
домаћинстава која се баве
пчеларством на територији
општина: Гњилане, Косовска
Каменица, Гора, Исток, Косовска
Митровица, Клина, Косово Поље,
Лепосавић, Липљан, Ново Брдо,
Обилић, Приштина, Призрен,
Србица, Штрпце, Вучитрн, Витина,
Зубин Поток и Звечан набавком
преко 6.200 јединица опреме,
односно ројева пчела, кошница и
сатних основа; набављено је око
25.000 садница квалитетних сорти
воћа, чиме ће бити подржано преко
70 воћара на територији општиа:
Исток, К. Каменица, К. Митровица,
Косово Поље, Лепосавић, Липљан,
Ново Брдо, Пећ, Штрпце, Зубин
Поток и Звечан;
на име пружања подршке
економијама пољопривредних
газдинстава Епархије РашкоПризренске и КосовскоМетохијске, набављена је
пољопривредна механизација и
опрема за развој прерађивачких
делатности. Подржан је развој
економија: Манастира Пећка
Патријаршија, Манастира Дубоки
Поток (Зубин Поток), Манастира
Драганац (Гњилане), Храма Св.
Ђорђа у Звечану, Манастира Св.
Јована у Сочаници (Лепосавић),
Манастира Светих Врача Козме и
Дамјана у Зочишту (Ораховац),
Манастира Девина Вода и
Манастира Бањска у Звечану, као и
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Манастира Високу Дечани
(Ораховац);
пружена је помоћ у реализацији
пролећне и јесење сетве у
повратничким заједницама на
подручју општина: Клина, Исток,
Пећ, Вучитрн, Призрен, Ново Брдо,
Урошевац, Србица и Ораховац, као
и за потребе Епархије рашкопризренске. Омогућена је набавка
и дистрибуција сетвеног
репроматеријала, за јесење и
пролећне сетве (семенски
материјал и минерално ђубриво)
Пролећном и јесењом сетвом
обухваћено је око 2.600 хектара
обрадивог земљишта на Косову и
Метохији које обрађује око 1.100
домаћинстава (820 јесења сетва,
већина домаћинстава учествује у
обе сетве) у ових девет општина;
подржано је 65 угрожених
пољопривредних домаћинстава са
територије општина: Ораховац,
Обилић, Исток, Приштина,
Лепосавић, Зубин Поток, Звечан,
Витина, Гњилане, Пећ, Штрпце,
Србица и Липљан набавком ситне
пољопривредне механизације, као
и опреме за наводњавање, а
пружена је и подршка набавком
услуге ископавања бунара за
обезбеђивање воде за наводњавање
пољопривредних површина и то на
подручју општина: Пећ и Липљан;
пружена је подршка у повећању
сточног за потребе набавке
квалитетних сточних грла, како на
име надокнаде штете настале
крађом сточних грла од стране нн
лица, тако и на име оживљавања
сточарства, набавком преко 80
крупних и 50 ситних сточних грла
1842

за потребе преко 50
пољопривредних домаћинстава на
подручју следећих општина:
Гњилане, Косовска Каменица,
Исток, Ново Брдо, Србица, Гора,
Штрпце, Звечан, Липљан, Косово
Поље, Клина и Обилић; подржано
је oснаживање пољопривредног
система кроз: стицање нових
знања, побољшање иформисаности
и промовисање пољопривредних
капацитета. У циљу реализације
усвојеног Програма, Канцеларија је
средином марта 2021. године
објавила јавни позив за пријаву
заинтересованих физичких и
правних лица за доделу подстицаја
за развој предузетништва и
привредних делатности, а у складу
са објављеним јавним позивом,
јединице локалне самоуправе АП
КиМ расписале су конкурсе на које
се јавио велики број
заинтересованих физичких и
правних лица. Подржано је
финансирање 35 пројеката развоја
привреде и предузетништва на
територији АП КиМ а кроз
отварање 17 нових привредних
субјеката и упошљавање 111
радника. Реализација 29 пројеката
допринеће развоју привреде кроз
набавку нових машина и опреме, а
преосталих шест пројеката односи
се на набавку грађевинске
механизације.
У циљу реализације Закључка
Владе, Канцеларија је на
територији АП КиМ у извештајном
периоду јединицама локалне
самоуправе трансферисала
финансијска средства и за текуће
одржавање и заштиту локалних
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некатегорисаних путева, као и за
одржавање канализационих и
водоводних мрежа и регулисање
проблема водоснабдевања у
руралним деловима Косова и
Метохије, за набавку и уградњу
електро материјала за прикључак 8
(осам) објеката на нисконапонску
електродистрибутивну мрежу, за
санацију и одржавање објеката за
посебне намене од јавног значаја,
на име отклањање квара и текуће
инвестиционо одржавање ЈП
„Ибар“ Зубин Поток и за трошкове
функционисања предузећа „Рајска
бања.
Реаслизовани инфраструктурни и
привредни објекати:
Звечан: Реконструкција главног
канализационог вода у
Грабовцу;Набавка и уградња
трансформатора са пратећом
опремом за потребе напајања две
стамбене зграде у
Грабовцу;Изградња потпорних
зидова у
насељуМатичане;Санација објеката
у центру Бањска, израда фасаде и
степеништа;Регулација речног
корита реке Ибара са израдом
насипа у Грабовцу;Санација
градског трга у Звечану;Чишћење
речног корита реке Бањска након
штете изазване поплавом;Изградња
гарни спа хотела у насељу Бањска
– Друга фаза;Услуга вршења
стручног надзора током
реализације пројекта - Изградња
гарни спа хотела у насељу Бањска
– Друга фаза;Реконструкција и
асфалтирање улице Немањина у
Звечану и пута за Мали
Звечан;Реконструкција и
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асфалтирање улице Немањина у
Звечану и пута за Мали
Звечан;Санација и асфалтирање
улица у Звечану насеље
Колонија;Вршење услуге стручног
надзора током реализације пројекта
– Реконструкција и асфалтирање
улице Немањића у Звечану и пута
за Мали Звечан;Вршење услуге
стручног надзора током
реализације пројекта – Санација и
асфалтирање улица у Звечану –
насеље Колонија; Реконструкција
нисконапонске мреже на
територији општине Звечан
(Звечан, Мало Рударе, Велико
Рударе, Житковац, Србовац и
Бањска);Вршење услуге стручног
надзора над реконструкцијом
нисконапонске мреже на
територији општине Звечан
(Звечан, Мало Рударе, Велико
Рударе, Житковац, Србовац и
Бањска);Изградња потпорног зида
и паркинг простора испред
манастира Бањска сасанацијом
атмосферског отвореног канала у
Бањској; Партерно уређење и
инфраструктурни радови за зграду
у Житковцу;Партерно уређење за
два колективна стамбена објекта у
насељу Мали
Звечан;Реконструкција и санација
дела регулисаног бетонског канала
Хоџиног потока у
Звечану;Партерно уређење и
инфраструктурни радови за
стамбене зграде А и Б у
Звечану;Партерно уређење и
инфраструктурни радови за
стамбену зграду у Грабовцу,
општина Звечан;Набавка и уградња
трансформатора 1000 kWa са
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пратећом опремом за потребе
електроснабдевања централне зоне
Звечан;Сабирна саобраћајница
Сунчана Долина;Изградња
прикључка нове саобраћајнице на
посотјећи пут у насељу Бањска и
приступног пута на катастарској
парцели број 3311 КО Бањска
Косовска Митровица: Санација
улице Лоле Рибара у Косовској
Митровици;Санација слива Рашког
потока-Магистрални пут Косовска
Митровица-Звечан;Санација улице
Рударске чете у Косовској
Митровици;Партерно уређење око
стамбених зграда;Изградња кружне
раскрснице на споју улице Лоле
Рибара и Филипа
Вишњића;Рушење објекта
спратности Пр+0 и рашчишћавање
парцеле за нову зграду у Косовској
Митровици Лепосавић: уклањање
нелегално изграђених објеката и
објекта изгорелог у пожару,
Партерно уређења терена око
Ученичког дома пољопривредне
школе у Лешку;Извођење радова
на уређењу дворишта и ограде
верског објекта-џамије у селу
Рватска;Изградњa новог моста и
приступне саобраћајнице на реци
Ибар;Чишћење и регулација
речних корита у општини
Лепосавић
Зубин Поток: Изградња пута
Кремештак – Рујиште у општини
Зубин Поток;Уређење партера око
објеката колективног становања у
насељу Зупче, општина Зубин
Поток; Изградња високонапонске
мреже;Изградња прикључка нове
саобраћајнице на посотјећи пут у
насељу Бањска и приступног пута
1846

на катастарској парцели број 3311
КО Бањска; Реконструкција и
санација локалне путне мреже у
општини Зубин Поток;Чишћење
корита тока Зубодолске реке
Вучитрн: Чишћење и уређења
канала за одвод атмосферских вода
на територији општине;Изградња
оградног зида око цркве Св.Илије
у Вучитрну;Извођење радова на
канализационој мрежи
Гњилане: Санирање оштећене
инфраструктуре (асфалтирање
улица) од штета изазваних
елементарним непогодама у
јануару 2021.године у Горњем
Кусцу, општина Гњилане и то:
асфалтирање улице (крак 1, 2 и 3),
дужине 291m и ширине 3m;
асфалтирање улице (крак 4,5и 6;
дужине 283m и ширине 3m;
асфалтирање улице (крак 9)
дужине 68m и ширине 3m;
асфалтирање улице (крак 10,11,12
и 13) дужине 283m у ширине 3m;
асфалтирање; Макића улице,
дужине 125m и ширине
3m;Санирање оштећене
инфраструктуре (асфалтирање
путева и улица) од штета изазваних
елементарним непогодама у
јануару 2021.године у селу
Шилово; асфалтирање улице (крак
1) дужине 142m и ширине 4m;
асфалтирање (крак 2), дужине
127m и ширине 4m испред зграде
Дома културе, Шилово;
асфалтирање улице (крак 3 и 4),
дужине 263m и ширине 3m;
Санирање оштећене
инфраструктуре (асфалтирање и
насипање улица) од штета
изазваних поплавама у селу
1847

Коретиште (крак 1 и 2) дужине
140m, ширине 3m; крак 1=75m,
крак 2=65m и у селима Стража и
Паралово (санација и насипање
локалних путева), општина
Гњилане;Обезбеђење средстава за
превенцију од поплава у селу
Понеш;Санирање оштећене
инфраструктуре (проширење пута,
ископ канала и асфалтирање пута)
до цркве Светог Ђорђа на деоници
пута дужине 428m, насталих услед
штета изазваних елементарним
непогодама у јануару 2021.године
у селу Станишор; Ископ бунара и
бушотина за потребе
водоснабдевања 8 (осам) социјално
угрожених породица: Саше
Стевића из Станишора, Драгана
Трајковића из Понеша и Теодора
Гигића и Иване Зафировић из
Страже (ископ бушотине
машинским путем са уградњом
цеви на дубини 63m); Александра
Васића из Коретишта, Ивана
Стајића из Станишора и Дејана
Алексића и Милоша Алексића из
Горњег Кусца (ископ бунара са
уградњом бетонске цеви на дубини
од 35m);Одобравањe средстава за
асфалтирање пута у селу
Шилово;Чишђење и бетонирање
корита канала, постављење
армираних бетонских цеви и
асфалтирање улице; Одобравањe
средстава за асфалтирање улице у
селу Понеш на територији општине
Гњилане;Асфалтирање пута у
улици Пашића у Горњем
Кусцу;Санирање инфраструктуре у
селу Коретиште-асфалтирање
улице (крак 3 и крак 4), дужине
1848

2.ПА2.

Изградња и реконструкција
стамбених објеката

194м и ширине 3м; асфалтирање
(крак 5), дужине 101м и ширине 3м
Србица: Довођење воде са
планинског извора за потребе
четири домаћинства у дужини
1.250m у селу Суво Грло, општина
Србица
Косовска Каменица: Превентивни
радови на заштити локалних
путева од поплава на територији
општине Косовска
Каменица;Изградња потпорног
зида и моста у дужини од 3м на
Бушиначком потпоку село
Ајновце;Изградња моста на потоку
у селу Кололеч и изградња два
моста на потоку и изградња
трапезастиг моста у селу Босце и
моста у селу Мочаре
Обилић: Захтев за фин средствима
на име реконструкције пута у
ромској махали у селу Племетина,
општина Обилић
Ораховац: Санација пута до
сеоског гробља и цркве Св.Николе
Исток: Изградња атмосферских
канала и пропуста као и регулацију
реке Кујавче
Пројекти изградње стамбених
јединица из програма релокације
- Реализација изградње 17
стамбених зграда са укупно 204
становапројеката на територији
општина: Лепосавић-2 стамбене
зграде, Косовска Митровица-9
стамбених зграда, Зубин Поток-2
стамбене зграда и Звечан-4
стамбене зграде.
Помоћ у грађевинском
материјалу- Реализована помоћ у
грађевинском материјалу за
изградњу, адаптацију,
реконструкцију и завршетак
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започетих објеката за 719
корисника/породичних
домаћинставаса територије 18
општина на Косову и Метохији.
Пројекти изградње и
реконструкције кућа- рализовна
изградња и капитална
реконструкција 53
кућа/индивидуалних стамбених
објекатаса територије 11 општина
на Косову и Метохији.
Изградња повратничког насеље
Сунчана долинана локацији
Мали Звечан- Рализована
изградње: 7 стамбених објеката (4.
Фаза) са 32 стамбене јединице и
спољно уређење јавних површина,
финансирани пратећи зависни
трошкови изградње за период од
2019-2021. године, намењени
активностима откупа земљишта за
изградњу, израде пројектне
документације, трошкови
управљања пројектом, физичко
техничког обезбеђења градилишта
и стручног надзора над изградњом.
Једнократна помоћ за помоћне
објекте услед поплава у јануару
2021.год- једнократна помоћ у
новчаној вредности од по 50.000,00
динара по домаћинству на име
оштећених од поплава помоћних
објеката у склопу домаћинстава за
укупно 458 домаћинстава у 6
општина, Звечан, Косовска
Каменица, Гњилане, Липљан,
Исток и Косово Поље
Пројекти уређења и
обележавања српских
православних гробаља на
територији АП Косово и
Метохија- уређење гробаља на
територији општина Ђаковица
1850

2ПА.3.

Пружање правне помоћи српском
и неалбанском становништву

2.ПА4.

Подршка социјално угроженом
становништву и процесу повратка

(Пискоте), Пећ (Брестовик) и
Звечан (изградња вишенаменског
објекта/капеле на сеоском гробљу у
Селу Сендо и Белико Рударе). На 4
локације извршена је санација
споменика, поправке и изградње
ограда, капија, капела и др.
Пружена помоћи лицима српске и
неалбанске националности против
којих се од стране правосуђа ПИС
на територији АП КиМ воде
монтирани кривични поступци. У
циљу обезбеђивања стручне и
редовне правне заштите
имовинских права српском и
неалбанском становништву вршена
је активна сарадња са Пројектом
бесплатне правне помоћи који
омогућава заступање интерно
расељених лица пред судовима и
другим органима на територији
АП КиМ (5175 активних
случајева). Пружана помоћи СПC у
циљу заштите црквене имовине на
територији АП КиМ путем
финансирања рада Правне службе
Епархије Рашко-призренске у циљу
вођења судских и управних
поступака на територији АП КиМ
за заштиту и повраћај СПC на КиМ
и прикупљања документације о
имовини.
Повећан осећај социјалне Повећан
осећај социјалне сигурности,
подршка повратницима и
побољшање услова живота српског и
неалбанског становништва на КиМ.
Пружена подршка социјално
угроженим породицама на КиМ кроз
исплаћене следеће врсте помоћи:
помоћ породицама повратника на
територију АП Косово и Метохија,
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помоћ породицама отетих и несталих
лица и једнократну помоћ.
Канцеларија је обезбедила и у
сарадњи са Црвеним крстом
дистрибуирала 8.000 породичних
пакета хране и 8000 породичних
пакета хигијене за социјално
угрожене породице. Обезбеђена је
помоћ корисницима народних
кухиња - Добротворне организација
Епархије рашко-призренске и
косовско-метохијске „Мајка девет
Југовића“, где се свакодневно се
храни око 2000 најсиромашнијих
људи из енклава и стотинак деце из
две основне школе. Редовно се
исплаћују помоћи за повратничке
породице, породице отетих и
несталих лица, једнократне помоћи,
помоћи новорођеној деци, као и
дистрибуција хуманитарне помоћи.
Канцеларија је исплатила средстава
на име подршке програма и
активности општинских организација
Црвеног крста Србије на Косову и
Метохији. Повратничким и
угроженим породицама на подручју 9
општина пружена је помоћ набавком
и дистрибуцијом сетвеног
репроматеријала за пролећну и јесењу
сетву. Канцеларија је суфинансирала
социјално хуманитарне активности
које подразумевају ангажовање
геронто домаћица и кућне неге на
простору општине Штрпце,
Лепосавић и Зубин Поток као и
едукативно рекреативну школу
Црвеног крста за децу из социјално
угрожених породица.Свим
повратничким, социјално угроженим
породицама, које су још додатно
угрожене након поплава исплаћена је
помоћ. У оквиру суфинансирања
1852

2ПА.5.

Подршка организацијама
цивилног друштва

2.ПА6.

Заштита културне баштине,
подршка Српској православној
цркви и културним активностима

ИПА пројекта подршке повратку, у
протеклој години је додељено 108
бесповратних финансијских донација
у висини од 60.000 динара интерно
расељеним лицима која су остварила
повратак или су у процедури истог,
као вид помоћи разноврсним
потребама у првом периоду
реинтеграције.
Повећане активности и капацитети
организација цивилног друштва на
КиМ у циљу унапређења квалитета
живота деце и младих, и промоције
спорта и здравог живота.
Финансијски и логистички подржане
организоване посете Косову и
Метохији, поводом задушница,
верских празника и расподеле
хуманитарне помоћи. Удружења су
приликом обилазака породица, на
целој територији Косова и Метохије
делила пакете хране и хигијене,
пакетиће за децу, белу технику,
компјутерску опрему, намештај,
књиге и опрему за школе.
Очувана и заштићена непокретна и
покретна културна добра и установе
културе (кроз финансирање објеката
за задовољавање културних потреба и
унапређење услова рада институција
у култури, подршку уметничким
програмима, санацију, адаптацију,
реконструкцију, ревитализацију,
технологију, обнову, изградњу и
опремање домова културе, културноуметничких институција, културних
центара и непокретних културних
добара).
Финансирано/суфинансирано је
укупно 81 пројеката од којих су
најзначајније:
Културне манифестације (Прослава
Бадњег дана и Божића у Зубином
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Потоку; Пливање за Часни крст на
Богојављење у Зубином Потоку;
Организовање ликовне колоније
акварела “Газиводе” у Зубином
Потоку; Организовање
манифестације “Соколица 2021” у
Звечану; Манифестација “Улица
отвореног срца 2021” у Косовској
Митровици; Видовданске свечаности
у организацији Дома културе
“Грачаница”; Организовање X
Фестивала документарног филма
“Графест 2021” у Дому културе
“Грачаница”; Организовање
меморијалног турнира поводом
обележавања дана страдања 14
жетелаца-мештана села Старо
Грацко; Учествовање у организацији
Фестивала средњовековне музике
“Медимус 2021” у Призрену)
Капиталне инвестиције (куповина
комплетне расвете, опреме за
инсталацију интернета, набавка
инвентара за летњу сцену Дома
културе “Стари Колашин”, опремање
Народне библиотеке у Грачаници и
набавка рачунара и штампача за Дом
културе Радомир Поповић у
Косовској Каменици )
Епархија Рашко-призренска и
косовско-метохијска ( препокривање
цркве Светих Апостола у српском
православном манастиру Пећка
патријаршија оловним лимом и хитне
интервенције на спољном оградном
зиду са северне стране манастира и
израда унутрашње и фасадне
столарије за главни монашки конак,
изградња летњиковца са потпорним
зидом и поплочавања стаза и
тротоара у српском православном
манастиру Улије, изградња помоћних
економских објеката и изграња
1854

оградсног зида у српском
православном манастиру Грачаница,
реконструкција и адаптација
Дечанске винице у Великој Хочи,
изградња парохијског дома у порти
храма Преображења Господњег у
Пасјану, санација крова на храму
Светог Архангела Гаврила у Осојану
и радови на текућем одржавању
цркве и црквене порте-архитектура,
пројекат електричних инсталација,
програм наставка конзерваторскорестаураторских радова на зидном
сликарству цркве Богородица
Љевишке )
Реализован пројекат завшетака
радова на објекту Интерактивни
мултимедијални центар у
Косовској Митровици

1855

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
управе

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

2. Директор

Марко Благојевић, в.д. директор

3. Делокруг

Уредбом о оснивању Канцеларије за управљање јавним улагањима („Службени гласник РС“,
бр.95/15) прописано је да Канцеларија обавља стручне, административне и оперативне послове за
потребе Владе, који се односе на координацију реализације пројеката обнове и унапређења објеката
јавне намене у надлежности Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе у смислу прикупљања података о постојећим и планираним пројектима и потребама
обнове јавних објаката, процене потреба и оправданости предложених пројеката, утврђивање
приоритета, координацију поступака јавних набавки, извршење уговорних обавеза и плаћања каo и
друге послoве одређене законом или актом Владе. Канцеларије врши стручну оцену реализације
пројеката обнове и унапређења објекта јавне намене у надлежности Републике Србије, аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе.
Законом о обнови након елементарне и друге непогоде («Службени гласник РС», бр. 112/15)
прописано је да Канцеларије усклађује активности утврђене овим законом, предузима мере и радње
у циљу пружања помоћи и спровођења обнове, врши потребне набавке добара и услуга, учествује
у усклађивању и усмеравању рада других органа и организација укључених у пружање помоћи и
обнову, организује процену потребанакон елемантарне и друге непогоде и обавља друге послове у
циљу остваривања ефикасне и законите помоћи и обнове, у складу са законом и актом о оснивању.

НАРАТИВ
Kанцеларија за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) је у току 2021. године спроводила следеће активности:
У оквиру надлежности из Уредбе о оснивању Канцеларије за управљање јавним улагањима („Службени гласник РС“, бр.95/15) Канцеларија је у току 2021. године наставила са
реализацијом Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта (усвојен Закључцима Владе 05
Број: 351-3817/16; 05 Број: 351-9644/16; 05 Број: 351-562/17; 05 Број: 351-8011/18 и 05 Број: 351-1100/19 и 05 Број 351-1100/2019) и завршила обнову или реконструкцију 39 објекта
јавне намене (23 објеката из области образовања, 14 објеката из области здравства и 2 објеката из области социјалне заштите), на територији 34 јединице локалне самоуправе.
Средства за финансирање ових радова радова била су обезбеђена у буџету Републике Србије у укупном износу од 12.582.561.429,83динара.
Канцеларија је исплатила државну помоћ за 1 домаћинство у износу од 120.000,00 динара, а по основу Уредбе о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених
породичних стамбених објеката услед дејства поплава из 2016. године („Службени гласник РС“, бр. 24/16). Средства за реализацију ове уредбе обезбеђена су у буџету Републике
Србије.
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Канцеларија је, такође, исплатила државну помоћ за 1 домаћинство у укупном износу од 200.000,00 динара, а по основу Уредбе о утврђивању државног програма помоћи и обнове
оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године („Службени гласник РС“, бр. 71/17). Средства за реализацију ове
уредбе обезбеђена су у буџету Републике Србије.
На основу Уредбе о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018.
године („Службени гласник РС“, бр. 50/18, 60/18 и 26/19), Уредбе о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана
услед дејства поплава и града у јулу и августу 2018. године („Службени гласник РС“, бр. 81/18) укупно у 2021. години Канцеларија је исплатила државну помоћ за 52 домаћинства
у укупном износу од 6.450.000,00 динара. Средства за реализацију ових уредби обезбеђена су из зајма Међународне банке за обнову и развој/Светска банка (IBRD/WB).
Такође је исплаћена помоћ за 77 домаћинстава по основу Уредбе о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана
услед дејства поплава и града у јуну 2019. године („Службени гласник РС“, бр. 42/19 и 38/20.) у износу од 14.480.000,00 динара. Средства за реализацију су обезбеђена из зајма
Међународне банке за обнову и развој/Светска банка (IBRD/WB).
Канцеларија је исплатила помоћ и за 325 домаћинстава у укупном износу од 53.610.000,00 динара по основу Уредбе о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених
породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 93/2020-11, 159/2020-12) и Уредбе о утврђивању државног
програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 93/2020-11,
159/2020-12). Средства за реализацију су обезбеђена из зајма Међународне банке за обнову и развој/Светска банка (IBRD/WB).
На основу Уредбе о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јануару 2021. годинe
(„Службени гласник РС“, бр. 19/2021). Канцеларија је исплатила помоћ за 898 домаћинстава у износу од 113.450.000,00 динара. Средства за реализацију су обезбеђена из зајма
Међународне банке за обнову и развој/Светска банка (IBRD/WB).
Канцеларија је координирала активности на реализацији програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, а у складу
са Уредбом о утврђивању Државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених
услед дејства поплава и града у јуну 2019. године („Службени гласник РС“, бр. 56/18, 84/19 и 120/20). Средства за реализацију Уредбе су обезбеђена из зајма Међународне банке за
обнову и развој/Светска банка (IBRD/WB). У току 2021. године радови су завршени на једном објекту јавне намене, и то из области образовања, у укупном износу од 251.828.793,84
динара.
Канцеларија је, такође, у 2021. години наставила реализацију Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе
оштећене или порушене услед дејства поплава и града у јуну 2019. године („Службени гласник РС“ 88/19 и 120/20). Средства за реализацију Уредбе су обезбеђена из зајма
Међународне банке за обнову и развој/Светска банка (IBRD/WB). У току 2021. године радови су завршени на 2 инфраструктурна објекта (2 уређења водотокова II реда) у укупном
износу од 183.103.247,83 динара.
Пројекат Истраживање и развој у јавном сектору (у даљем тексту: Пројекат) у Републици Србији односи се на низ инвестиција у ревитализацију истраживања и развоја у јавном
сектору у Србији, укључујући модернизацију постојећих истраживачких капацитета и инфраструктуре, формирање нових научних центара, изградњу смештаја за студенте и младе
научнике и модернизацију академске рачунарске мреже.
- Промотер пројекта и орган одговоран за његову реализацију је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, a Закључком Владе 05 Број: 48-5555/2016 од 13. јуна
2016. године Канцеларија је преузела, од Друштва с ограниченом одговорношћу „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд, наставак реализације следећих финансијских
уговора: (1) Финансијски уговор FIN. 25.497(RS) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Истраживање и развој у јавном сектору“), закључен 04. марта
2010. године и анексиран 03. маја 2017. године; 26. априла 2018 године, као и дана 24. фебруара 2021. године; (2) Оквирни уговора о зајму између Банке за развој Савета
Европе и Републике Србије (F/P 1711 (2010) - ЦЕБ 1; и (3) Оквирни уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије (F/P 1739 (2011)) ЦЕБ 2.
Спровођење првих компонената је започето у августу 2010. године.
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Износ повучених средстава, са стањем на дан 31.05.2021. године:
ЕИБ: 129.250.000,00 евра
ЦЕБ 1711: 33.505.489,00 евра (кредит реализован и затворен)
ЦЕБ 1739: 70.000.000,00 евра (кредит реализован)
Средства по основу Оквирног уговора о зајму F/P 1739 – Република Србија и Банка за развој Савета Европе:
Укупна вредност Уговора је 70.000.000,00 евра. Укупан износ повучених средстава са стањем на дан 30.09.2017. године је износио 8.750.000,00 евра. Процењена вредност
неутрошених и неповучених средстава износила је 61.073.129,00 евра и та средства су по горенаведеном Закључку Владе РС намењена Канцеларији за управљање јавним улагањима,
а у циљу наставка реализације Пројекта.
Банка за развој Савета Европе је дана 11. јануара 2017. године дала сагласност да се неутрошена и неповучена средства по основу Оквирног Уговора о зајму Ф/П 1739 реалоцирају
у Фазу 2, која обухвата реконструкцију клиничко – болничких центара у Србији.

1.

2021. година - реализација:
Реконструкција Универзитетске дечје болнице „Тиршова “Београд – извођење радова;
- Реконструкција амбуланти и амфитеатра: Радови су завршени, примопредаја извршена са извођачем радова дана 23. јуна 2021. године

Реконструкција постојећег и изградња новог објекта Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње “, Београд – радови.
Радови: Уговор за изградњу нове зграде – Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ је закључен дана 17.06.2019. године са ЗУ: W.D. Concord West d.o.o. Zrenjaninski
put 150a; SMB Gradnja d.o.o. Subotica, Čantavirski put bb, Subotica; MPP Jedinstvo a.d. Sevojno, Prvomajska bb, Sevojno; Modulor d.o.o. Beograd, Nikolaja Saltikova 61, Beograd;
Teko Liftovi d.o.o. Beograd, Cerska 6, Beograd и Premer Savković Agencija и Samostalna radnja za obavljanje geodetskih poslova Marko Savković Preduzetnik, Beograd-Lazarevac,
Dula Karaklajića 35/1; датум почетка радова: 19.06.2019. године; рок за завршетак радова је 31.03.2022. године; Дана 19. фебруара 2021. године Банка је дала сагласност
Канцеларији да се финансирање предметног пројекта настави из средстава кредита ЛД 1981
Средства по основу Финансијског уговора FIN. 25.497(RS) – Република Србија и Европска инвестициона банка:
Укупна вредност кредита је 200.000.000,00 евра, укупан износ повучених средстава са стањем на дан 31.05.2021. године је 129.250.000,00 евра. Извршена је рационализација
буџета за потпројекте у оквиру Пројекта Истраживање и развој, као и измена листе потпројеката у целости, а све у циљу снажније подршке развоју научне инфраструктуре у домену
медицинских наука и инфраструктуре за развој иновација и предузетништва из домена информационих технологија.
2.
-

Средства Финансијског уговора FIN. 25.497(RS) - 2021. година:
1.

Изградња и опремање института Биосенс, Нови Сад:
- Радови: Дана 28. априла 2021. године Канцеларија је закључила уговор број 404-02-4/2020-01 са конзорцијумом: „Modulor doo Beograd”, „Gat doo Novi Sad”, „Koto doo”,
и „Elita-Cop doo”, са подизвођачем: „Darnico doo Vršac”; вредност уговора 7.788.804,04 евра без ПДВ-а
- Дан увођења у посао је 18.05.2021. године, рок за извођење радова је 610 календарских дана;
Опрема: Закључени уговори:
ЛОТ 1 - Laser Micro Pattern Generator
Уговор број 404-02-20/1/2020-01 од 13. маја 2021.
Добављач: IBIS Instruments doo Beograd
Вредност уговора: ЕУР 157.900,00 без ПДВ-а
ЛОТ 3 – Ellipsometer
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Уговор број 404-02-20/3/2020-01 од 13. маја 2021.
Добављач: Krug International Ltd. Malta Ogranak Krug Beograd
Вредност уговора: ЕУР 144.990,00
Закључен Анекс I са добављачем за продужење рока за испоруку дана 02.09.2021. године; рок за испоруку је 6 месеци
ЛОТ 4 – Surface Profiler
Уговор број 404-02-20/4/2020-01 од 31. маја 2021.
Добављач: Labena doo Beograd
Вредност уговора: ЕУР 68.890,00
ЛОТ 7 – Biosystems
Уговор број 404-02-20/7/2020-01 од 14. маја 2021.
Добављач: Superlab doo Beograd
Вредност уговора: ЕУР 157.739,00
ЛОТ 8 – Electrical Measurements
Уговор број 404-02-20/8/2020-01 од 13. маја 2021.
Добављач: IBIS Instruments doo Beograd
Вредност уговора: ЕУР 89.400,00; Опрема испоручена.
- Нови нацрт конкурсне документације за међународни отворени поступак за набавку опреме за Институт Биосенс, број набавке ИОП/58-2021/РД је послат ЕИБ-у на
сагласност 05. новембра 2021. године
- Процењена вредност набавке је 7.161.500,00 евра без ПДВ-а
- Лотови:
Лот 1: High resolution Scanning Electron Microscopes, процењена вредност: 1,700,000.00 евра
без ПДВ-а
Лот 2: E-beam lithography, процењена вредност: 1,070,000.00 евра без ПДВ-а
Lot 3: Molecular Vapour Deposition, процењена вредност: 430,000.00 евра без ПДВ-а
Lot 4: Inductively Coupled Plasma-Chemical Vapor Deposition, процењена вредност: 410,000.00
евра без ПДВ-а
Lot 5: Physical Vapor Deposition, процењена вредност: 360,000.00 евра без ПДВ-а
Lot 6: Nanoimprint lithography, процењена вредност: 60,000.00 евра без ПДВ-а
Lot 7: Biosystems, процењена вредност: 797,500.00 евра без ПДВ-а
Lot 8: Phenotyping Laboratory, процењена вредност: 520,000.00 евра без ПДВ-а
Lot 9: Image flow cytometry, процењена вредност: 275,000.00 евра без ПДВ-а
Lot 10: X-Ray Diffraction, процењена вредност: 255,000.00 евра без ПДВ-а
Lot 11: Raman Imaging, процењена вредност: 190,000.00 евра без ПДВ-а
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Lot 12: Mass Spectrometry, процењена вредност: 149,000.00 евра без ПДВ-а
Lot 13: Electroacoustic measurement, процењена вредност: 109,000.00 евра без ПДВ-а
Lot 14: Optical tables and vibration isolators, процењена вредност: 59,000.00 евра без ПДВ-а
Lot 15 - Laboratory Equipment with Ventilation Units, процењена вредност: 163,000.00 евра
без ПДВ-а
Lot 16 - Data Center, процењена вредност: 614,000.00 евра без ПДВ-а
2.

3.

4.

Изградња нове зграде Факултета организационих наука у Београду:
Радови: Конкурсна документација за међународни отворени поступак за набавку радова за изградњу нове зграде Факултета организационих наука је послата ЕИБ-у на
сагласност; Међународни јавни позив је објављен дана 27.09.2019. године у Службеном листу Европске уније, на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници
Канцеларије за управљање јавним улагањима; одржано јавно отварање техничког дела понуда, достављене две понуде: Понуда понуђача: „W.D. CONCORD WEST“ d.o.o.
Beograd, Зрењанински пут 150A и понуда Конзорцијума: „M Enterijer gradnja“ d.o.o. Beograd, Bakićeva 4a; „Jugogradnja“ d.o.o. Beograd ул. Др Велизара Косановића бр. 22,
Beograd и „Ex ing B&P“ d.o.o. Beograd, Николаја Хартвига 32, Београд; Уговор са изабраним извођачем радова је закључен дана 16.03.2020. године. Вредност уговора:
6.596.834,69 евра без ПДВ-а. Рок за завршетак радова је 600 календарских дана од дана увођења у посао; дан увођења у посао је 23.03.2020. године
- Анекс I је закључен са иницијалним извођачем радова дана 15. септембра 2021. године; уговорена вреднсот са предметним анексом 6.969.068,25 евра без ПДВ-а
- Дана 30. септембра 2021. године, Канцеларија је послала ЕИБ-у на сагласност предлог Анекса II за додатне радове са приказаним вишковима и мањковима радова, што
утиче на повећање уговорене вредности у износу од 2.426.958,74 евра без ПДВ-а, као и измену рока завршетка радова, закључно са 15. фебруаром 2022. године
Анекс II основног уговора је закључен дана 10.11.2021. године са извођачем радова
Гинеколошко-акушерска клиника „Народни фронт“
Опрема: Међународни јавни позив за набавку опреме за ГАК „Народни фронт“ је објављен дана 25.10.2019. године у Службеном листу Европске Уније, порталу Управе
за јавне набавке и сајту Канцеларије; отварање одржано 10.12.2019. године; уговори за све лотове закључени, испорука завршена, као и сва плаћања у августу и септембру
2021. године.
Центар за истраживање радиофармацеутике
Набавка Националног центра за производњу позитрон радиофармацеутика са припадајућом опремом, пројектовањем, грађевинским радовима, уградњом, (кључ у руке),
пуштањем у рад и две ПЕТ/ЦТ камере са инсталацијом и пуштањем у погон

Дана 11. јуна 2021. године Канцеларија је послала јавни позив за објаву у Службеном гласнику Европске Уније, као и коначни текст конкурсне документације, усклађен са
последњим коментарима Банке од 09. јуна 2021. године; дана 25. јуна у Службеном листу Европске Уније је објављен јавни позив за предметну набавку, док је отварање понуда
заказано за 17. септембар 2021. године; отварање техничког дела понуда је одржано дана 17. септембра 2021. године; понуду је поднео конзорцијум: Magna Pharmacia doo Beograd
(Novi Beograd), Milutina Milankovića 7b, 11000 Beograd; Ion Beam Application S.A. (IBA S.A), Chemin du Cyclotron 3, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgium; Termomont d.o.o. Beograd,
Braće Nedića 1, Beograd и Mašinoprojekt Kopring a.d. Dobrinjska 8a, Beograd; извештај о техничком делу понуда је сачињен дана 18. октобра 2021, године, док је 19. октобра 2021.
послат Банци на одобрење.
Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији:
Република Србија је са Банком за развој Савета Европе закључила Оквирни споразума о зајму LD 1981 (2018) за финансирање јавног сектора – унапређење инфраструктуре у
области здравствене заштите у Србији. Предметни споразум је ратификовала Скупштина Републике Србије дана 21.05.2019. године Законом о потврђивању оквирног споразума
о зајму LD 1981 (2018), између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора – унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите
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у Србији, а што је објављено у Службеном гласнику Републике Србије, Међународни уговори број 6/2019 од 23. маја 2019. године. Чланом 5. став 2. Оквирног споразума о
зајму LD 1981 (2018) је предвиђено да Зајмопримац именује Канцеларију за управљање јавним улагањима за ТСП – тело за спровођење пројекта.
Закључно са 31.12.2021. године повучене три транше кредита у укупном износу од 170.000.000,00 евра.
ИКВБ Дедиње – набавка медицинске и ИТ опреме, укупна вредност: 20.997.889,00 евра; уговори закључени, рок за завршетак испоруке 31.03.2022;
Институт за радиологију и онкологију – набавка опреме за радио терапију и дијагностику; набавка опреме обликована у два лота; уговор за лот 1 закључен дана
27.10.2020. године између Канцеларије и Magna Pharmacia d.o.o; уговор за лот 2 закључен дана 27.10.2020. године између Канцеларије и ЗУ: TeleGroup d.o.o. Delta
Naisaa d.o.o; вредност уговора за лот 1 – опрема за радиотерапију 7.950.000,00 евра без ПДВ-а, опрема испоручена и у целости плаћена; вредност уговора за лот 2
– дијагностичка опрема 4.750.000,00 евра без ПДВ-а, опрема испоручена и у целости плаћена;
- Набавка уређаја за биопсију са вакуум системом, процењена вредност набавке 350.000,00 евра без ПДВ-а, Одлука о покретању набавке је донета 16.11.2021.
године, док је јавни позив објављен 22.11.2021. године;
3. Институт за мајку и дете „Др Вукан Чупић“ – набавка опреме:
Набавка обликована у 7 лотова; уговори за сваки лот закључени са понуђачима дана 22.09.2020. године; испорука завршена у 2021. години, укупна вредност набавке
8.188.300,00 евра без ПДВ-а
4. КБЦ Земун - Набавка дијагностичке и интервентне опреме за Клинички центар Земун, обликованој у 2 лота; Лот број 1 – ангио сала: дана 21. јуна 2021. године је
потписан Уговорни споразум број 404-02-79/1/2019-01 између Канцеларије и Siemens Healthcare doo Beograd, ул. Омладинских бригада 90в, 11070 Београд, вреднот уговора
549.900,00 евра без ПДВ-а – испорука у целости извршена, плаћање реализовано; Лот број 2 – ЦТ скенер: дана 21. јуна 2021. године је потписан Уговорни споразум број
404-02-79/2/2019-01 између Канцеларије и Beolaser doo Beograd, ул. Трговачака 16а, 11000 Београд, вредност уговора 1.000.000,00 евра без ПДВ-а – испорука у целости
извршена, плаћање реализовано.
5. Клиника за тропске и инфективне болести
Уговор закључен са ЗУ: Trivax VV” doo Beograd, Gaj inženjering i opremanje d.o.o, PTM d.o.o. дана 03.12.2020. године; вредност уговора 49.701.740,00 РСД без ПДВ-а;
испорука завршена током 2021. године, као и финансијска реализација
6. КЦ Војводина – набавка медицинске опреме, набавка обликована у 3 лота, уговори закључени дана 07.12.2021. године и то за лот 1 са групом понуђача Magna Pharmacia
и MD Imaging, вредност уговора 2.544.000,00 евра без ПДВ-а; за лот 2 уговор закључен са групом понуђача Magna Pharmacia и MD Imaging, вредност уговора 1.702.150,00
евра без ПДВ-а; за лот 3 са групом понуђача Magna Pharmacia и Drager tehnika, trgovina i servisiranje, вредност уговора 2.246.350,00 евра без ПДВ-а. Аванси плаћени,
испорука у току, рок за испоруку 90 календарских дана од дана уплате аванса;
7. КБЦ Драгиша Мишовић – набавка медицинске опреме:
- Набавка обликована у два лота укупне вредности 2.000.000,00 без ПДВ-а; 29.11.2021. године донета Одлука о покретању поступка;
1.
2.

Пројектни зајам за изградњу нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду
Република Србија је са Банком за развој Савета Европе закључила Оквирни споразума о зајму LD 2009 (2019) за изградњу нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2. Предметни
споразум је ратификовала Скупштина Републике Србије дана 04.02.2020. године Законом о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2009 (2019) између Банке за развој Савета
Европе и Републике Србије за пројектни зајам за изградњу нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду, а што је објављено у Службеном гласнику Републике Србије,
Међународни уговори број 2/2020 од 05. фебруара 2020. године. Дана 14. октобра 2020. године Канцеларија је упутила Управи за јавни дуг захтев за повлачење прве транше; захтев
реализован.
Дана 30.09.2021. године је закључен Уговор о извођењу припремних радова на уређењу градилишта за изградњу нове Универзитетске дечје клинике Тиршова 2 у Београду са
Конзорцијум: “NOVKOL AD BEOGRAD”, Surčinski put 1-K, 11070 Beograd-Novi Beograd, Republika Srbija, PIB: 100834330, Mat. Br. 17157426;” W.D. Concord West doo”, Zrenjaninski
Put 150a, 11211 Beograd-Palilula, Republika Srbija, PIB: 106772815, Mat. Br: 20678160; “Sky Technologies doo Beograd”, Joza Laurenčića 5, 11283 Beograd – Zemun, PIB: 103290147, Mat.
Br. 17539680; “SRBIJAAUTOPUT DOO BEOGRAD”, Ljube Čupe 5, 11010 Beograd-Voždovac, PIB: 101745168, Mat. Br. 07088531, koga zastupa Miloš Hranisavljević, izvršni director
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“NOVKOL AD BEOGRAD”, Surčinski put 1-K, 11070 Beograd-Novi Beograd, Republika Srbija, вредност Уговора 6.230.300,70 евра без ПДВ-а, рок за завршетак радова 210
календарских дана од дана увођења у посао.
Закон о потврђивању Оквирног споразума о Зајму ЛД 2079 (2021) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам – Универзитетска инфраструктура
(„Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 26/2021) Вредност кредита је 95.000.000,00 евра, док је Канцеларија за управљање јавним улагањима означена као Јединица за
спровођење пројекта; циљ је унапређење универзитетске инфраструктуре.
Оквирни Споразум о зајму LD 2034 (2020) закључен са Банком за развој Савета Европе (Закон о потврђивању Оквирног Споразума о зајму ЛД 2034 (2020) објављен у „Службеном
гласнику РС“ – Међународни уговори дана 5.03.2021. године) Пројекат обухвата низ интервенција на санацији постојећих објеката и изградњу нових, међу које спадају: Народно
позориште у Београду, Народно позориште у Нишу, Музеј Југославије, Културни центар Пирот, Дигитализација десет центара културе у градовима у Србији, Павиљон “Цвијета
Зузорић”, Музеј Николе Тесле. Иницијално је пројектом било предвиђено и финансирање реконструкције “Ложионице” и Музеја града Београда. Канцеларија за управљање јавним
улагањима је наведеним споразумом означена као јединица за спровошење пројекта; дана 14.09.2021. године је закључен Споразум о реализацији и управљању Пројектом
инфраструктуре у култури између Канцеларије за управљање јавним улагањима и Министарства културе и информисања.
Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 351-7916/2021 од 26.08.2021. године, којим се сагласила да Канцеларија за управљање јавним улагањима, у сарадњи са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Градом Београдом, укључујући и све надлежне службе, приступи изради, расписивању и спровођењу урбанистичкоархитектонског конкурса у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/19), а у вези са изградњом „БИО4 КАМПУС“-а у Београду који је проглашен као пројекат
од националног значаја. Укупна обезбеђена срдства су 50.000.000,00 РСД без ПДВ. Канцеларија за јавне набавке је спровела конкурс за дизајн за идејно урбанистичко-архитектонско
решење фазе А "БИО4 Кампуса" - комплекса високошколских установа са комплементарним садржајима у Београду“, број набавке, ОКД/57-2021/Б4К и на основу Одлуке о
резултатима конкурса за дизајн бр. 404-02-45/2021-01 од 29.12.2021. године, доделила четири награде и два откупа ауторским тимовима. Процењена вредност: 15.000.000 РСД без
ПДВ. Канцеларија за управљање јавним улагањима је током 2021. године, заједно са Министарством привреде и Фондом за развој Републике Србије, a уз стручну подршку Немачке
развојне банке (KfW), наставила са реализацијом Програма промоције предузетништва и самозапошљавања (Закључак 05 број 401-7329/2019 од 18.07.2019.) Током 2021. године
наставило се са активностима одобрења кредита и гаранција у оквиру Програма, док је други Позив за подношење захтева за кредите обезбеђене гаранцијом и учествовање у
бесплатној обуци коју спроводи Привредна комора Србије остао отворен током целе године, и на дан 31.12.2021. године обуку је завршило укупно 749 полазника. Банке су током
2021. године одобриле 124 кредита у укупном износу од РСД 251.845.366,05, док је Канцеларија одобрила 124 гаранције у износу од РСД 151.107.219,63.
Током 2021. године Канцеларија за управљање јавним улагањима наставила је да координира пројекте усмерене на превенцију ризика од поплава, док су два пројекта ове намене
завршена.
У јуну 2021.године завршен је пројекат изградње инфраструктуре за заштиту од поплава у градским општинама Обреновац и Сурчин, у Параћину, Свилајнцу и Ваљеву. Финансиран
донацијом ЕУ из предприступног фонда ИПА за 2014. годину, овај пројекат укупне вредности од 19 милиона Евра, под пуним именом „Реконструкција инфраструктуре за заштиту
од поплава“ („RFPI“) имплементирала је Аустријска агенција за развој (АДА). У оквиру пројекта и у сарадњу са ЈВП „Србијаводе“ изведено је више различитих интервенција које
имају за циљ унапређење система за заштиту од поплава у општинама учесницама у пројекту: изградња и ојачање насипа, уређење обалоутврда, регулација речних корита, чишћење
и реконструкција каналске мреже, изградња бујичних преграда, набавка машина за пуњење врећа песком, набавка и пуштање у рад пумпи и мобилних пумпи, реконструкција
постојећих и изградња нових црпних станица, и набавка и инсталација система даљинског управљања радом црпних станица („SCADA”system) који знатно олакшава и унапређује
контролу и рад тих станица.
Пројекат израде карата угрожености и карата ризика од поплава за 74 значајна поплавна подручја у Републици Србији из донације ЕУ ИПА 2014 у вредности од 6,150.000,00 еура,
номинално је завршен крајем 2020.године. Међутим, услед уочених неправилности у испорученим резултатима пројекта, пројектне активности настављене су и током 2021.године
и трајале су до њеног краја. ЕУ је имплементацију ове донације делегирала Светској банци (Међународна банка за обнову и развој/Међународно удружење за развој), а Банка је
израду карата угрожености и карата ризика од поплава поверила изабраном консултанту, Институту „COWI” из Данске. Осим израђених карата угрожености и карата ризика од
поплава, резултати пројекта укључују и тренинге за запослене у Републичкој дирекцији за воде, ЈВП „Воде Војводине“ и ЈВП „Србијаводе“, док је из дела донације који је
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координирала Канцеларија, набављена рачунарска, мерна и друга опрема и софтвери неопходна за повећање капацитета учесника у пројекту - РХМЗ, РГЗ, ВГИ, РДВ, ЈВП
„Србијаводе“ и ЈВП „Воде Војводине“.
Током 2021. године Канцеларија за управљање јавним улагањима наставила је и координацију „Пројекта смањења ризика од елементарних и других непогода у општинама у Србији“
(“MDRRP”), из донације Државног секретаријата за економске послове Швајцарске конфедерације у вредности од 3.740.000,00 швајцарских франака. Овим пројектом планирано је
унапређење заштите од поплава у две општине у Србији: прва компонента - подизање 7 мостова у Параћину - има за циљ повећање пропусне моћи реке Црнице у градском језгру,
док друга компонента подразумева унапређење система ране најаве у граду Ужицу чиме се умањује ризик и штета од поплава. Споразумом о сарадњи на реализацији пројекта
између РС и Швајцарске конфедерације предвиђено је да се набавке у оквиру овог пројекта врше у складу са смерницама донатора. Стога је донатор у ту сврху ангажовао
имплементационог консултанта, швајцарску фирму „Штуки“ (“Stucky”). Консултант је припремио пројектно техничку документацију у складу са пропозицијама донатора и јавна
набавка за извођча радова на четири пешачка моста у Параћину расписана је почетком 2021.године. Завршена је неуспешно, одустајањем понуђача. Јавна набавка за извођача радова
на друмским мостовима у Параћину расписана је у јулу 2021. Завршена је такође неуспешно, јер понуда није било. Како би се обезбедио успех јавне набавке, Канцеларија је
инсистирала на активном учешћу у будућем тендерском процесу. Ревизијом услова и променом поступка јавне набавке, Канцеларија је обезбедила да се на тендер за пешачке
мостове поновљен крајем новембра 2021.године јави 4 понуђача. Евалуација и избор најбоље пласираног понуђача очекују се током јануара 2022. године.
Компонента пројекта која се спроводи у граду Ужицу, одложена 2020.године због пандемије изазване вирусом короне и немогућности иностраних партнера да допутују у Србију –
успешно се реализује током 2021.године. На 8 предвиђених локација инсталиране су мерне хидролошке и метеоролошке станице, са циљем да у реалном времену врше мерење
падавина и нивоа воде на водотоковима узводно од града, унапређујући благовремену најаву поплавног таласа за подручје града Ужица. Тестирање и калибрирање система извршено
је у сарадњи са РХМЗ. По окончању неповољних зимских временских услова предстоји инсталирање последње хидролошке станице те се очекује да систем буде оперативан на
пролеће 2022.године. Реализација обе компоненте пројекта продужена је до децембра 2023. године.
У оквиру спровођења пројекта ЕУ за Србију отпорну на катастрофе ИПА 19 који имплементира УНДП, Канцеларија координира компоненту стручног усаврсавања у области
управљања ризиком од елементарних непгоода за јединице локалне самоуправе и развој Регистра ризика од катастрофа заједно са РГЗ и СВС МУП.
У области стручног усавршавања (Резултат 1.1.3. Акционог плана за спровођење Националног програма управљањa ризиком од елементарних непогода 2017 -2020: „Изграђени
адекватни кадровски капацитети за израду националних и локалних прописа за управљање ризиком од елементарних непогода и осталих опасности у оквиру свих релевантних
институција, на свим нивоима“), а у овиру Општег програма обука запоселних у јлс за темтске области: Смањење ризика од катастрофа, Цивилна заштита и Обнова након
елементарне и друге непогоде, развили су се материјали са лекцијама и презентације, као и е-леарнинг материјали који су доступни преко платформе НАЈУ. Представници СВС
МУП и Канцеларије су обучили 25 тренера, 19 локалних и 6 националних службеника који су добили леценцу НАПА. За помените тренинге а на позив Канцеларије и СКГО,
закључно са децембром 2021. пријавило се више од 600 особа и јлс. За 2022. годину предвиђено је одржавање ових обука.
Регистар ризика од катастрофа је разрађен у оквиру платформе Геопортала Србије (Резултат 2.2.5. Акционог плана за спровођење Националног програма управљањa ризиком од
елементарних непогода 2017 -2020: „Успостављен Регистар ризика у форми електронске интерактивне мапе за све елементарне непогоде који ће садржати податке од јавног
интереса“). Канцеларија је, у сарадњи са РГЗ израђена је техничка архитектура поменутог Регистра кроз овај и предходне пројекате од 2017. године. СВС МУП је новембра 2021
основао Радну групу у циљу достављања и пуњења података у Регистар. Подаци који ће се кроз овај пројекат унети су карте угрожености и ризика од поплава разрађене кроз ИПА
2014, катастар клизишта Републичког геолошког завода који се дигирализује, као и подаци БЕWАРЕ пројекта за мапирање клизишта из 2015 године. Потом, сеизмолошке карте,
подаци о шумским пожарима и подаци о обнови сваке године од 2014 (становништво и стамбени фонд, помоћ грађанима, одновљена инфраструктура и објекти јавне намене).
Подаци о климатским променама које је израдило Министрарство заштите животне сртедине (климатски атлас) су такође инкорпорирани у Регистар. Циљ је да се при просторном
планирању, урбаном развоју, потом планирању капиталних и индидвидуалних инвестиција, подаци о опасностима и ризицима на лако доступан начин уврсте у процес планирања,
какоо би све наведено било отпорно на будуће климатске промене и непогоде, што представља имплементацију ИНСПИРЕ Директиве ЕУ. Пројекат је у зрелој фази, очекује се
завршетак у трећем кварталу 2022 и даљи развој и пуњење података је у надлежности МУП СВС и РГЗ сходно члану 22. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама и Уредби о обавезама субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у поступку израде Регистра ризика од
катастрофа, начину израде Регистра ризика од катастрофа и уносу података.
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Радна група за израду нове методологије за процену штете је наставлила свој рад у тежим околностима услед КОВ 19 и немогућности рада у пуном саставу. Израђена је радна
верзија методологије која је достављена члановима радне групе на кометаре и допуне. Од представника министарстава енергетике и рударства, инфраструктуре, грађевине и
саобраћаја и живорне средине се очекује израда стручног прилога за поменуте одласти. За област пољопривреде израђени су прилози 2018. године кроз подршку ФАО УН. У 2021
години у оквиру Општег програма обука запоселних у јлс додата је и темтска област Процена штете и потреба након елементарне и друге непогоде. Након што Влада усвоји
поменути документ, приступиће се детаљној изради материјала, тренингу тренера и обукама за примену методологије.
Република Србија је са Немачком развојном банком „KfW”, Франкфурт на Мајни, склопила Споразум о изменама и допунама, који се односи на Споразум о финансирању,
оригинално потписан 9. новембра 2016. и Посебни споразум уз Споразум о финансирању, потписан у Београду 30. јула 2019. године на енглеском језику, чија је укупна вредност
20,8 милиона ЕУР. Канцеларија за управљање јавним улагањима, у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања спроводи Програма „Јачање
социјалне инфраструктуре у општинама погођеним мигрантском кризом“ који обухвата 25 инфраструктурних инвестиционих мера које се односе на реконструкцију, проширење
и/или изградњу социјалне инфраструктуре у општинама и градовима који су структурно слаби и/или су погођени избегличком кризом, а додатно су обезбеђене експертске услуге
за подршку КУЈУ у спровођењу инвестиционих мера (Пројеката) у оквиру Програма ("Подршка КУЈУ"). Током 2021. године започете су реконструкције и доградње пет објеката
јавне намене, у општинама Жабари, Босилеград, Бујановац, Шид и Граду Суботици. Исте године завршена је изградња амбуланте у целу Илинци, општина Шид, чија укупна
вредност износи 25,393,037.46 рсд.
Током 2021. године почела је и реализацију пројекта „Енергетске ефикасности у јавним зградама, фаза II“, према Споразуму о зајму, Споразуму о бесповратним средствима и
Посебном споразуму уз Споразум о зајму, између Републике Србије и Немачке развојне банке „KfW”, Франкфурт на Мајни. Укупне вредност пројекта је 21,5 милиона ЕУР и
спроводи се до 2025. године. Расписане су три јавне набавке за извођење радова на реконструкцији две школе и дома здравља, у општинама Параћин, Кучево и Рача. Укупна
вредност инвестиција у имплементацији износи 738,527,730,11 рсд.

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
бр.

Назив акта

I
1. Уредба о утврђивању државног
програма обнове инфраструктуре
која је у надлежнсти јединице
локалне самоуправе оштећене или
порушене услед дејства поплава у
јуну 2020. године

Правни основ

Опис

II
Члан 3. став 2. Закона
о
обнови
након
елементарне и друге
непогоде („Службени
гласник РС”, број
112/15), члана 17. став
1. 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 –

III
Обнова комуналне и путне
инфраструктуре,
санација
водотокова
и клизишта
насталих
услед
дејства
поплава у јуну 2020. године

Број „Службеног
гласника РС”,
датум

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Образложење

IV
5/21

V
/

VI
Да

VII
/

22.јануар
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УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)
2. Уредба о допуни Уредбе о
утврђивању државног програма
помоћи и обнове оштећених
породичних стамбених објеката у
својини грађана услед дејства
поплава и града у јуну 2019. године
.

3. Уредба о утврђивању државног
програма
обнове
оштећених
породичних стамбених објеката у
својини грађана услед дејства
поплава у јануару 2021. године

Члан 3. став 2. Закона
о
обнови
након
елементарне и друге
непогоде („Службени
гласник РС”, број
112/15), члана 17. став
1. и члана 42. став 1.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Обнова
оштећених
породичних
стамбених
објеката у својини грађана
услед дејства поплава и града
у јуну 2019. године

Члан 3. став 2. Закона
о
обнови
након
елементарне и друге
непогоде („Службени
гласник РС”, број
112/15), члана 17. став
1. и члана 42. став 1.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Обнова
оштећених
породичних
стамбених
објеката у својини грађана
услед дејства поплава и града
у јануару 2021. године

11/2021

/

Да

/

/

Да

/

12.фебруар

19/2021
5.март
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4. Уредбa о изменама и допунама
Уредбе о утврђивању државног
програма обнове, односно хитних
радова на санацији објеката за
заштиту од вода оштећених у
поплавама
изазваним
eлементарном
непогодом у јуну 2020. године
.

5. Закључак
05 Број:
337-4636/2021 од 27. маја 2021.
године

Члан 3. став 2. Закона
о
обнови
након
елементарне и друге
непогоде („Службени
гласник РС”, број
112/15), члана 17. став
1. и члана 42. став 1.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14 – УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

Хитни радови на санацији
објеката за заштиту од вода
оштећених у поплавама
изазваним
eлементарном
непогодом у јуну 2020. године

Члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05
- исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)

Текст Анекса 2 Споразума о
пројекту закљученог између
Владе
Швајцарске
Конфедерације,
Владе
Републике
Србије,
града
Ужица и општине Параћин у
вези са одобрењем техничке и
финансијске
помоћи
за
Пројекат смањења ризика од
елементарних
и
других
непогода у општинама у
Србији

96/21

/

Да

/

/

Не

Закључак се доноси
ради усвајања текстa
Анекса 2 Споразума
о пројекту
закљученог између
Владе Швајцарске
Конфедерације,
Владе Републике
Србије, града Ужица
и општине Параћин у
вези са одобрењем
техничке и
финансијске помоћи
за Пројекат смањења
ризика од
елементарних и
других непогода у
општинама у Србији

8.октобар

/
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6. Закључак
05 Број:
464-6519/2021 од 9. јула 2021.
године

Члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – одлука УС,
72/12, 7/14 – одлука
УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)

Закључак којим је Влада
сагласна да Канцеларија за
управљање јавним улагањима
заједно са Министарством
здравља
координира
активностима на реализацији
пројекта израде пројектно
техничке документације и
изградњу објекта Центра за
рани развој деце и инклузију у
Београду

/

/

Не

Закључак се доноси
ради
давања
сагласности
да
Канцеларија
за
управљање
јавним
улагањима заједно са
Министарством
здравља координира
активностима
на
реализацији пројекта
израде
пројектно
техничке
документације
и
изградњу
објекта
Центра за рани развој
деце и инклузију у
Београду

05 Број:
7. Закључак
351-3244/2021 од 8. априла 2021.
године

Члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – одлука УС,
72/12, 7/14 – одлука
УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)

Закључак којим је Влада
сагласна да Канцеларија за
управљање јавним улагањима
заједно са Министарством
омладине
и
спорта
координира активностима на
реализацији пројекта израде
пројектно
техничке
документације потребне за
изградњу
Одбојкашког
тренажног центра на Новом
Београду

/

/

Не

8. Закључак
05 Број:
351-3920/2021 од 6. маја 2021.
године

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

Закључак којим је Влада
сагласна да Канцеларија за
управљање јавним улагањима
координира активностима на

/

/

Не

Закључак се доноси
ради
давања
сагласности
да
Канцеларија
за
управљање
јавним
улагањима заједно са
Министарством
омладине и спорта
координира
активностима
на
реализацији пројекта
израде
пројектно
техничке
документације
потребне за изградњу
Одбојкашког
тренажног центра на
Новом Београду
Закључак се доноси
ради
давања
сагласности
да
Канцеларија
за
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101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и 30/18
– др. закон)

реализацији
пројекта
реконструкције
ОШ
„Владислав Савић Јан“ у
Паруновцу, град Крушевац

управљање
јавним
улагањима
координира
активностима
на
реализацији пројекта
реконструкције ОШ
„Владислав
Савић
Јан“ у Паруновцу,
град Крушевац

9. Закључак
05 Број:
351-3411/2021 од 15. априла 2021.
године

Члан
43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 –
УС, 72/12, 7/14-УС,
44/14 и 30/18 – др.
закон)

У Закључку Владе 05 Број:
351-3608/2019-1 од 11. априла
2019. године, и 05 Број: 35112491/2019 од 12. децембра
2019. године, у тачки 2. после
става 4. додаје се став 5.

/

/

Не

Закључак се доноси
ради додавања става
5. после 4. става у
тачки 2. у закључку
Владе 05 Број: 3513608/2019-1 од 11.
априла 2019. године,
и 05 Број: 35112491/2019 од 12.
децембра 2019.
године

05 Број:
10. Закључак
351-4356/2021 од 12. маја 2021.
године

Члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и 30/18
– др. закон)

Закључак којим је Влада
сагласна да Канцеларија за
управљање јавним улагањима
координира активностима на
реализацији пројекта наставка
изградње и привођења намени
објекта Установе за одрасле и
старије у Ваљеву

/

/

Не

Закључак се доноси
ради
давања
сагласности
да
Канцеларија
за
управљање
јавним
улагањима
координира
активностима
на
реализацији пројекта
наставка изградње и
привођења
намени
објекта Установе за
одрасле и старије у
Ваљеву
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05 Број:
11. Закључак
351-5901/2021 од 24. Јуна
2021. године

Члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – одлука УС,
72/12, 7/14 – одлука
УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)

Закључак којим је Влада
сагласна да Канцеларија за
управљање јавним улагањима
реализује пројекат израде
техничке документације и
урбанистичко – техничких
документа, односно израде
Идејног
решења
и
Урбанистичког
пројекта,
потребних за изградњу Центра
за
спорт
и
рекреацију
Универзитета у Београду са
пратећим
садржајима
и
просторијама
управе,
на
локацији
Нови
Београд,
Бежанијска коса

/

/

Не

Закључак се доноси
ради
давања
сагласности
да
Канцеларија
за
управљање
јавним
улагањима реализује
пројекат
израде
техничке
документације
и
урбанистичко
–
техничких
документа, односно
израде
Идејног
решења
и
Урбанистичког
пројекта, потребних
за изградњу Центра
за спорт и рекреацију
Универзитета
у
Београду са пратећим
садржајима
и
просторијама управе,
на локацији Нови
Београд, Бежанијска
коса

05 Број:
12. Закључак
351-9868/2021-1 од 27. окобра
2021. године

Члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – одлука УС,
72/12, 7/14 – одлука
УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон)

Закључак којим је Влада
сагласна да Канцеларија за
управљање јавним улагањима
координира активностима на
реализацији пројекта израде
техничке
документације
односно израде Пројекта за
грађевинску дозволу, Пројекта
за извођење радова, изградњe
објекта и Пројекта изведеног
објекта
Одбојкашког
тренажног центра у Београду

/

/

Не

Закључак се доноси
ради
давања
сагласности
да
Канцеларија
за
управљање
јавним
улагањима
координира
активностима
на
реализацији пројекта
израде
техничке
документације
односно
израде
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Пројекта
за
грађевинску дозволу,
Пројекта за извођење
радова,
изградњe
објекта и Пројекта
изведеног
објекта
Одбојкашког
тренажног центра у
Београду
13. Закључак
05 Број:
351-10913/2021 од 25. новембра
2021. године

Члан 43. став 3. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и 30/18
– др. закон)

Закључак којим је Влада
сагласна да Канцеларија за
управљање јавним улагањима
координира активностима на
реализацији пројекта израде
техничке
документације
односно израде Пројекта за
грађевинску дозволу, Пројекта
за извођење радова и Пројекта
изведеног објекта и изградње
објекта
ОШ
„Светозар
Марковић“ у Сјеници

/

/

Не

Закључак се доноси
ради
давања
сагласности
да
Канцеларија
за
управљање
јавним
улагањима
координира
активностима
на
реализацији пројекта
израде
техничке
документације
односно
израде
Пројекта
за
грађевинску дозволу,
Пројекта за извођење
радова и Пројекта
изведеног објекта и
изградње објекта ОШ
„Светозар Марковић“
у Сјеници

14. Закључак 05 Број: 351-11734/2021
од 16. децембра 2021. године

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

Закључак којим је Влада
сагласна да Канцеларија за
управљање јавним улагањима
координира активностима на
реализацији
пројеката
реконструкције и унапређења
дела водоводне мреже у
Зрењанину
на
четири

/

/

Не

Закључак се доноси
ради
давања
сагласности
да
Канцеларија
за
управљање
јавним
улагањима
координира
1870

– одлука УС, 44/14 и
30/18 – др. закон)

локације: Мала Америка,
Центар, Карађорђев трг и
Шумице

активностима
на
реализацији
пројеката
реконструкције
и
унапређења
дела
водоводне мреже у
Зрењанину на четири
локације:
Мала
Америка,
Центар,
Карађорђев трг и
Шумице

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Финансирање
Ред.
бр.

1.

Назив

I
Координација послова обнове и
изградње објеката јавне намене

Резултат

II
У оквиру надлежности из
Уредбе
о
оснивању
Канцеларије за управљање
јавним
улагањима
(„Службени гласник РС“,
бр.95/15) Канцеларија је у
току 2021. године наставила
са реализацијом Програма
обнове
и
унапређења
објеката јавне намене у јавној
својини
у
области
образовања,
здравства,
социјалне заштите и спорта

шифра
извора
финансира
ња

Референтни документ
Износ остварења/
извршења

01

III
8.189.704.270 РСД

06

165.694.051 РСД

IV
Програм обнове и унапређења
објеката јавне намене у јавној
својини у области образовања,
здравства и социјалне заштите
и спорта

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
Да

VI
/
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2.

Координација послова након
елементарне и друге непогоде

3

Пројекат Истраживање и развој
у јавном сектору

(усвојен Закључцима Владе
05 Број: 351-3817/16; 05 Број:
351-9644/16; 05 Број: 351562/17; 05 Број: 351-8011/18
и 05 Број: 351-1100/19 и 05
Број
351-1100/2019)
и
завршила
обнову
или
реконструкцију 39 објекта
јавне намене (23 објеката из
области
образовања,
14
објеката из области здравства
и 2 објеката из области
социјалне
заштите),
на
територији
34
јединице
локалне самоуправе
У оквиру надлежности из
Уредбе о оснивању
Канцеларије за управљање
јавним улагањима
(„Службени гласник РС“,
бр.95/15) Канцеларија је у
току 2021. године наставила
са реализацијом
програмских активности
Координацијепослова након
елементарне и друге
непогоде. Детаљни подаци о
исплаћеној помоћи дати су
на страни 7 овог Извештаја.
Реконструкција и изградња
научне инфраструктуре у
домену медицинских наука и
инфраструктуре за развој
иновација и предузетништва
из домена информационих
технологија.

11

512.291.241 РСД

/

Да

/

11

7.737.905.194 РСД

/

Да

/
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ СА
ПРИВРЕМЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ

2. Директор

Милоје Здравковић

3. Делокруг

Канцеларија обавља стручне и оперативне послове у преговарачком процесу са Привременим
институцијама самоуправе у Приштини за потребе Владе и Координационог тела за преговарачки
процес са Привременим институцијама самоуправе у Приштини, који се односе на: спровођење
постигнутих договора у процесу дијалога и преговора; припрему предлога аката Владе; спровођење
и праћење спровођења аката Владе; координацију са органима и организацијама у вези са процесом
преговора и у спровођењу донетих аката Владе; припремање и организовање састанака у оквиру
дијалога и административнотехничку подршку тиму за преговоре; као и друге послове одређене
законом и актима Владе.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

/

НАРАТИВ
Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини (Надаље: „Канцеларија“) формирана је у марту 2015.
године. Од оснивања, Канцеларија је била носилац свих активности у вези са преговарачким процесом са Привременим институцијама самоуправе (ПИС) у Приштини. Интензитет
и облик активности које је предузимала Канцеларија у преговарачком процесу је од самог почетка био условљен темпом преговора који, у сарадњи са двема странама, одређује
ЕУ као посредник у преговорима. У том смислу, Дијалог Београда и Приштине је у првом делу извештајног периода био у блокади јер су на чело ПИС у Приштини након
фебруарских избора 2021. године, дошли политички лидери са крајње ригидним ставом по питању преговора са Београдом у оквиру Дијалога. Приштинска страна је потом ипак
ублажила своју реторику и прихватила учешће у наставку разговора, али до тога је дошло тек након избора председника ПИС у Приштини и довршетка конституисања свих других
органа ПИС у Приштини. Услед тога, сви састанци у оквиру Дијалога су током 2021. године одржани у другој половини године. Од укупно 6 таквих састанака, два су одржана на
високом политичком, док су се остали одвијали на техничком. Осим ових састанака, у Дијалогу је одржано још 5 састанака у оквиру експертске Радне групе, чије је формирање
прописано Споразумом од 30. септембра 2021. године и која је по том споразуму добила задатак да у року од 6 месеци покуша да изради предлоге могућег трајног решења по
питању употребе регистарских таблица моторних возила.
Београд је током свих ових састанака инсистирао на доследној и потпуној примени свих до сада постигнутих договора у оквиру Дијалога, пре свега оних који се тичу Заједница
српских општина. Поред тога, захтевао је хитно ангажовање ЕУ посредника на сузбијању таласа ескалације етнички мотивисаног насиља над Србима на Косову и Метохији. Са
друге стране, актуелне приштинске власти су на самом почетку преговора у 2021. години јасно показале да суштински не желе компромисе и разговоре, већ да је њихов једини
циљ симулација преговора на начин који би нагнао Београд да одступи из преговарачког процеса. Оне су у том смислу најпре у потпуности негирале валидност споразума
постигнутих пре 14. фебруара 2021. године у оквиру Дијалога, да би од тог става одступиле тек током састанка на техничком нивоу 7. јула 2021. године, где су представници ПИС
у Приштини експлицитно прихватили постојање тих докумената и сагласили се са потребом њихове имплементације. У таквом политичком контексту, не изненађује да су се
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понављана кршења и непоштовања договореног од стране Приштине наставила у овом делу, па чак и интензивирала током овог извештајног периода. Најизраженији проблеми
појавили су се у областима енергетике, правосуђа, слободе кретања и посета званичника.
Током састанака одржаних у овом извештајном периоду, српска страна је посебно инсистирала код ЕУ посредника да обезбеде да Приштина престане са опструкцијом Дијалога
и да се врати за преговарачки сто како би хитно извршила свој део преузетих обавеза. Ради се о веома бројним обавезама, које Приштина игнорише већ дуже од осам и по година,
а чије нерешавање представља кључну препреку даљем процесу нормализације. Упркос томе, као и упркос чињеници да је формално пристала на наставак преговора, Приштина
је својим одбијањем да се састане са делегацијом Београда и учествује у „традиционалном“ трилатералном формат састанака у Дијалогу практично директно угрозила смисао
самог преговарачког процеса, који се од 2. септембра одвија у формату „шатл“ дипломатије – где се представници ЕУ одвојено састају са странама и свакој од њих преносе
комуникацију са другом страном. Поменути разговори у оквиру извештајног периода су доминантно вођени у вези имплементације претходно постигнутих споразума из области
енергетике, правосуђа, слободе кретања, IBM, регионалне сарадње и несталих, док је приштинска страна – и поред сталних и одлучних захтева српских представника према ЕУ
посредницима - упорно одбијала да разговара на тему формирања ЗСО. Разговори о наведених 7 питања дали су одређени резултат само када су питању теме несталих лица,
правосуђа, слободе кретања и ИБМ, док током извештајног периода није било помака у решавању проблема у области енергетике, нити су ЕУ посредници предузели било какве
суштинске активности које би довеле до помака уз процесу формирања Заједнице српских општина.
Највећа криза у преговорима током извештајног периода отпочела је по питању слободе кретања, и то када је Приштина 20. септембра 2021. године увела обавезу стављања
„привремених пробних таблица“ при преласку административне линије за сва возила која имају регистарске ознаке Републике Србије. У знак протеста због доношења ове одлуке
и илегалног распоређивања приштинских параполицијских јединица и оклопних борних возила на северу КиМ, Срби из тог региона су поставили барикаде на путевима који воде
из правца КиМ ка ЗТП Руднице/Јариње и ЗТП Брњак/Табалије. У циљу деескалације ситуације на северу КиМ представници Београда и Приштине су се 29. септембра 2021.
године, уз посредовање ЕУ, састали у Бриселу, где су 30. септембра 2021. године постигли компромисно привремено решење по питању употребе регистарских таблица возила.
У том контексту, договорено је да ће се при преласку административне линије релевантни статусни делови регистарских таблица обе стране прекривати са белим налепницама
(тзв. стикерима), а одвојено од тога је формирана и Радна група за регистарске таблице, која је добила задатак да у року од шест месеци предложи трајно решење који би заменио
постојећи систем налепница (стикера). Први састанак Радне групе одржан је 21. октобра 2021. године и током извештајног периода одржано је 5 састанака.
За припрему преговора о свим наведеним темама, Канцеларија је, у сарадњи са Канцеларијом за КиМ организовала 87 радних координационих састанака релевантних надлежних
институција Републике Србије. У наставку је дат кратак приказ најзначајнијих резултата рада Канцеларије током извештајног периода:
Канцеларија је координацијом надлежних институција у стручном и техничком смислу допринела да у оквиру Дијалога буде усаглашен механизам којим би могла да буде извршена
примопредаја остатака несталих лица. Потреба за овим разговорима мимо уобичајеног механизма Радне групе за нестала лица јавио се услед покушаја Приштине да ову активност
блокира неприхватљивим захтевом за променом председника српске делегације у Радној групи, што је Београд резолутно одбио. У том смислу, током извештајног периода
извршена је примопредаја у потпуности идентификованих 7 тела лица албанске националности, која су пронађена на локацији Кижевак и која су предата приштинској страни на
ЗТП Мердаре, где су истовремено српској страни предата 3 тела у потпуности идентификованих лица српске националности, која су се налазила у мртвачници у Приштини.
Канцеларије су упорним ангажовањем код ЕУ посредника и других страних дипломата успеле да издејствују напредак по питању обавезе Приштине да поштује тачку 10. Првог
споразума12, која је у више наврата претходних година најгрубље игнорисана – а посебно у случају „суђења“ једном од српских политичких лидера Ивану Тодосијевићу. Поменути
напредак остварен је током извештајног периода кроз деловање тзв „врховног суда Косова“, који је поништио противправну пресуде којом је Иван Тодосијевић од стране већа
састављеног само од албанских судија осуђен на две године затвора због наводног „подстицања на националну, расну, верску мржњу, немир и нетолеранцију“.
Захваљујући ангажовању Канцеларија, дошло је до још једног помака у имплементацији Споразума о правосуђу, када су током извештајног периода расписани конкурси за попуну
упражњених места договорених за српске судије у судовима првостепене и другостепене инстанце на КиМ, а потом и именовани одређени адекватни кандидати за судије. На овај
начин обезбедиће се континуитет у попуњавању упражњених места за српске судије у складу са Споразумом.
Члан 10. Првог споразума предвиђа да у предметима који долазе из општина са већински српским становништвом на КиМ поступајуће веће мора да буде састављено од већине
судија српске националности из Одељења Апелационог суда у Митровици.
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Канцеларија је успешно координисала рад надлежних институција Републике Србије за имплементацију договора који подразумева примену режима „налепница“ на заједничким
тачкама прелаза и граничним прелазима који се налазе у режиму слободе кретања. Тако је од почетка примене режима „налепница“, српска страна одштампала 1.182.000 комада
налепница, које су расподељене и дистрибуиране заједничким тачкама прелаза и граничним прелазима који се налазе у режиму слободе кретања.
Канцеларија је и током овог извештајног периода одговорила на све захтеве које је према српској страни упутио Управљачки тим за Заједницу српских општина, а у контексту
обезбеђења максималног квалитета наступа чланова овог тима на дуго очекиваном састанку на високом политичком нивоу у оквиру Дијалога, на којем би требало да буде
представљен Нацрт статута ЗСО. Иако тај састанак Приштина одбија још од како је Управљачки тим 2018. године обавестио ЕУ да је завршио рад на изради Нацрта статута ЗСО
– након чега је ЕУ требало да организује поменути састанак на којем би тај нацрт био представљен странама – осигурање квалитетне и благовремене припреме Управљачког тима
од круцијалног је значаја за заштиту интереса српске стране у будућим преговорима о примени споразума из области ЗСО – када год их закажу представници ЕУ.
Канцеларија је и током овог извештајног периода онемогућила кршење Споразума о процесу интеграције Цивилне заштите (Надаље: „ЦЗ“) и спречила отказивање уговора о раду
за интегрисане бивше припаднике ЦЗ. Наиме, Приштина је упркос чињеници да није обезбедила радни простор за бивше припаднике ЦЗ, нашла за сходно да, током разговора
који су 7. јула 2021. године настављени у Бриселу, упути примедбу ЕУ посредницима на проблем неиспуњавања радних дужности од стране интегрисаних бивших припадника
цивилне заштите. Српска страна је одбацила те неосноване тврдње и доказала да ова лица врше радне обавезе из домена свог радног ангажовања, али услед описаног проблем ни
не могу да буду на радним местима која не постоје у физичком смислу. У том контексту, Канцеларије су поново указале ЕУ посредницима да је Приштина та која крши одредбе
наведеног споразума у погледу обезбеђења радних места за интегрисане бивше припаднике ЦЗ искључиво на северу КиМ, као и редовне исплате зарада тим лицима.
Канцеларија је и током овог извештајног периода успешно координирала решавање свих техничких проблема који нарушавају рад службеника на прелазима који су у надлежности
Републике Србије. Такође је код ЕУ посредника инсистирала и на решавању проблема које имају службеници Републике Србије на прелазима који су у надлежности Приштине.
Канцеларија је обезбедила да интереси Републике Србије буду у потпуности заштићени у контексту на међународних и регионалних скупова, на којима учествују представници
Привремених институција самоуправе (ПИС) у Приштини. У том смислу, Канцеларије су координирале и надгледале спровођење „Инструкције Владе Републике Србије за
поступање државних и других званичних представника Републике Србије на међународним и регионалним скуповима, на којима учествују представници Привремених
институција самоуправе (ПИС) у Приштини“ и реаговале по захтевима институција Републике Србије за давање мишљења у вези са учешћем њихових представника на поменутим
скуповима.
Канцеларија је пратила и поштовање Препоруке Владе Републике Србије за поступање организација у области спорта под ингеренцијом Републике Србије у вези са статусом
спортских организација са АП КиМ под ингеренцијом ПИС у Приштини у међународним спортским организацијама и у случајевима учешћа спортиста са АП КиМ у својству
спортских репрезентација под ингеренцијом ПИС у Приштини на међународним такмичењима. У том смислу, Канцеларија је одговарала на захтеве Министарства омладине и
спорта и спортских организација у Републици Србији у вези са поступањем по наведеним питањима.
Као што је био случај и у сваком претходном извештајном периоду, Канцеларија је и током 2021. године активно координирала и припремала учешће свих надлежних органа и
организација Републике Србије у свим активностима везаним за преговарачки процес и у ту сврху израдила преговарачке платформе и припремне материјале. Захваљујући раду
Канцеларије, свим учесницима преговора омогућено је да на располагању имају све информације од значаја за вођење преговарачког процеса и имплементацију постигнутих
споразума. Свака од тих платформи садржавала је приказ постојећег стања по свим темама, али и конкретне предлоге решења проблема, који у највећој могућој мери штите ставове
и интересе Републике Србије.
У припреми, реализацији и имплементацији активности надлежних државних органа у оквиру процеса Дијалога настављена је успешна пракса повезивања и усаглашавања рада
свих релевантних институција ангажованих у преговорима и имплементацији споразума. Тиме је у техничком и организационом смислу обезбеђено да доносиоци одлука процес
преговора са ПИС у Приштини и даље могу да организују и воде на централизован, кохерентан и систематичан начин.
Канцеларија је, кроз усаглашен рад са другим државним институцијама, интензивно деловала према ЕУ посредницима са циљем осигурања доследне и стриктне примене свега
претходно договореног, као и предупређивања, спречавања и поништења једностраних потеза Приштине, којима би се споразуми „на терену“ фактички применили супротно
самом њиховом слову и на начин који није у складу са интересима Републике Србије. У том контексту, Канцеларија је конкретно деловала према ЕУ посредницима у циљу
решавања отворених питања и проблема који се тичу следећих тема: 1) Заједница српских општина (ЗСО), 2) Полиција, 3) Правосуђе, 4) Цивилна заштита, 5) Енергетика, 6)
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Телекомуникације, 7) Слобода кретања, 8) Технички протокол о ИБМ, 9) Дипломе, 10) Мост и разграничење између Северне и Јужне Митровице у области Сувог Дола, 11)
Регионално представљање, 12) Званичне посете, 13) Нестала лица.
Канцеларија је у оквиру свог ангажмана у протеклом извештајном периоду израдила укупно 56 преговарачких платформи, којима су обухваћене предметне теме и питања у
Дијалогу. Платформе су израђене за потребе радних група и експертских тимова, који су учествовали у Дијалогу, као и за потребе разговора високих државних званичника, a пре
свега председника Владе и председника Републике.
Такође, Канцеларија је израдила 67 информативно-аналитичка материјала о преговарачком процесу, примарно за потребе председника Владе и председника Републике, Генералног
секретаријата Владе, Координационог тела за преговарачки процес са ПИС у Приштини, Народне скупштине, Министарства спољних послова и Министарства одбране.
Као и у прошлом, и у овом извештајном периоду израђено је 12 билтена о Дијалогу Београда и Приштине за потребе Министарства спољних послова.
Упркос томе што је вишегодишње указивање Канцеларије ЕУ посредницима на потребом за отварање нових тема у обновљеном Дијалогу најзад 2020. године резултирало
формалним покретањем разговора о сету питања од суштинског значаја за српску страну (нестала лица, интерно расељена лица, економска сарадња, имовина и финансијска
потраживања), једино је питање несталих суштински остало у фокусу разговора које је ЕУ посредник заказивао током овог извештајног периода.
Услед тога, Канцеларија је током овог извештајног периода наново аргументовала потребу да се у дневни ред текућег преговарачког процеса суштински укључе поменуте већ
отворене теме, али и да се отвори још таквих тема. Ради се не само о већем броју питања која су од суштинског интереса за Републику Србију и српски народ, већ и одређеним
темама које Приштина све интензивније покушава да решава изван оквира Дијалога. С тим у вези, Канцеларија је ажурирала 7 информативно-аналитичких материјала о питањима:
1) статуса и имовине Српске православне цркве, 2) избора и изборних правила, 3) заступљености Срба у ПИС (централним, независним и општинским) 4) поштовања људских и
демократских права српског народа у Покрајини КиМ, 5) поштанског саобраћаја, 6) железничког саобраћаја и 7) питањима културног и духовног наслеђа.
За припрему разговора, као и у циљу координисања институција ради решавања конкретних питања и проблема који су се јављали у вези са свима наведеним активностима, као
и другим темама које се посредно или непосредно тичу преговарачког процеса са ПИС у Приштини, Канцеларија је, самостално и у сарадњи са Канцеларијом за КиМ, организовала
и учествовала на укупно 134 радна састанка са представницима надлежних институција.
Канцеларија је и током овог извештајног периода учествовала на састанцима Радне групе за решавање статуса Фонда федерације за кредитирање бржег развоја привредно
недовољно развијених република и аутономних покрајина и Фонда за финансирање повећања запослености у привредно недовољно развијеним и изразито емиграционим
подручјима у циљу благовремене припреме српске стране уколико дође до наставка преговора о имовинским питањима и финансијским потраживањима према АП КиМ, који су
покренути у оквиру Дијалога током 2020. године.
Канцеларија је током 2021. године наставила са вођењем јединствене и централизоване евиденције о току преговарачког процеса, као и архиве свих докумената који се односе на
ток преговарачких активности и имплементацију договора.
Осим наведених активности које су директно повезане са Дијалогом, Канцеларија је у сарадњи са Канцеларијом за КиМ:
Пружала стручну помоћ представницима Срба са КиМ по свим питањима, која су директно или индиректно повезана са преговарачким процесом, као и правну подршку у
оспоравању настојања Приштине да делује против интереса српског народа и Републике Србије.
Активно била ангажовала на пружању стручне и логистичке помоћи представницима Срба са КиМ и правном тиму у чијој је надлежности заштита права Срба, а све у циљу
спречавања угрожавања имовинских права лица српске националности чији су станови предмет неоснованих захтева за исељење од стране тзв. Косовске агенције за упоређивање
и верификацију имовине. Наведена исељавања су иницирана услед потраживања лица албанске националности која претендују на предметне станове
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Путем непрекидне комуникације са ЕУ посредницима, настојала да спречи поступке Приштине којима се прејудицира исход питања која још нису отворена у Дијалогу, а за чије
је разматрање суштински заинтересован Београд (питања СПЦ, , избора и изборних правила итд.) и
Позитивно утицала на минимализовање политичких и безбедносних ризика у наставку примене споразума постигнутих у оквиру Дијалога кроз обезбеђивање комуникације са
покрајинским структурама и ЕУ посредницима у процесу имплементације договореног.
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне управе

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА

Милан Пекић
2.Директор
3. Делокруг

На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за борбу против дрога ("Службени гласник РС",
број 79/14), Канцеларија за борбу против дрога обавља стручне, административне и оперативне
послове за потребе Владе и послове који су заједнички министарствима и посебним организацијама,
а који се односе на борбу против дрога. Канцеларија координира рад органа државне управе на
подручју борбе против дрога, као и прати и координира рад одговарајућих комисија и других радних
тела из области борбе против дрога. Канцеларија прати појаве, разматра питања, припрема и
иницира доношење одговарајућег акта и обавља друге послове у вези са применом прописа у борби
против дрога. Канцеларија учествује у припреми нацрта Националне стратегије за борбу против
дрога (у даљем тексту: Стратегија), као и Нацрта акционог плана за спровођење стратегије (у даљем
тексту: Акциони план), координира активности носилаца Акционог плана и прати спровођење
Стратегије и Акционог плана. Канцеларија учествује у изради нацрта закона, других прописа и аката
којима се уређује област дрога и борбе против дрога у усклађивању прописа из ове области са
прописима Европске уније, разматра питања и даје препоруке и предлоге за спровођење
међународних конвенција из ове области. Канцеларија прати и учествује у пословима који се односе
на учешће Републике Србије у раду тела Европске уније и Уједињених нација на подручју борбе
против дрога и координира систем који подразумева прикупљање објективних, упоредивих и
поузданих података о дрогама, координира и прати постојећу методологију прикупљања,
анализирања и доступности података о дрогама и борби против њихове злоупотребе и предлаже
њихово унапређење и усклађивање у складу са препорукама Европског центра за праћење дрога и
зависности од дрога (The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA).
Канцеларија на основу прикупљених и достављених података израђује стандардизоване и годишње
извештаје о дрогама и борби против дрога. Канцеларија учествује у припреми, праћењу и
спровођењу пројеката финансираних из фондова Европске уније и пројеката других међународних
организација, везаних за делокруг рада Канцеларије и даје предлог расподеле средстава буџета
Републике Србије намењеног борби против дрога и прати наменско трошење ових средстава.
Канцеларија даје претходно мишљење у поступку доношења општег и посебних програма и мера за
борбу против дрога, програма за одвикавање од зависности и бриге о корисницима и зависницима
од дрога, које подносе надлежна министарства и други надлежни органи. Канцеларија сарађује са
органима државне управе и органима јединица локалне самоуправе, установама социјалне заштите,
васпитно образовним, културним, здравственим, научним и другим установама, верским
заједницама, и другим удружењима, у поступку предлагања и спровођења превентивних мера и
едукације везане за борбу против дрога, са становишта информисања грађана о утицају и штетности
истих, осмишљава, координира и спроводи едукативне кампање.
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4. Органи управе у саставу/имаоци
јавних овлашћења
/

НАРАТИВ
Канцеларија за борбу против дрога, која као служба Владе Србије обавља стручне, административне и оперативне послове за потребе Владе и послове који су заједнички
министарствима и посебним организацијама, а који се односе на борбу против дрога, током 2021. године, спровела је више активности у реализацији политике у области борбе
против дрога, а које су као такве предвиђене стратешким документима у овој области.
Сходно наведеном, Канцеларија је у току 2021. године спровела активности у оквиру следећих области:

1. Координација рада органа државне управе у области борбе против дрога и активности носилаца Акционог плана за спровођење Стратегије о спречавању злоупотребе дрога за
период 2014.-2021
У складу с Уредбом о оснивању Канцеларије за борбу против дрога, на основу које је Канцеларија за борбу против дрога надлежна за координацију рада органа државне управе на
подручју борбе против дрога, као и за праћење и координацију рада одговарајућих комисија и других радних тела из области борбе против дрога, Канцеларија континуирано сарађује
са свим релевантним државним институцијама и прикупља податке неопходне за ефикасно спровођење националне Стратегије о спречавању злоупотребе дрога за период 20142021. Министарство здравља је актом број 515-08-5326/2019-12 од 17. марта 2021. године, упутило молбу Канцеларији за борбу против дрога о пружању административно-техничке
подршке из области надлежности и делокруга рада Министарства здравља, поводом наставка процедуре усвајања Акционог плана за спровођење Стратегије о спречавању
злоупотребе дрога за период 2018.-2021. године. Канцеларија за борбу против дрога, поштујући епидемиолошку ситуацију у Републици Србији и улогу Министарства здравља у
истој, обезбедила је неопходну административно-техничку помоћ Министарству здравља, како би се на бржи и ефикаснији начин окончао процес усвајања наведеног Акционог
плана. Будући да није могуће ретроактивно усвојити напред наведени Акциони план, Канцеларија за борбу против дрога, након консултација с Републичким секретаријатом за јавне
политике заузела је став да је неопходно сачинити Нацрт Акционог план за спровођење Стратегије о спречавању злоупотребе дрога за 2021. годину и Извештај о активностима за
спровођење Стратегије о спречавању злоупотребе дрога за период 2018. - 2020. године, док би Министарство здравља доставило ПФЕ обрасце које је Кнацеларија за борбу против
дрога прибавила за 2021. годину од актера Акционог плана Министарству финансија и тако комплетну документацију упутило Влади на усвајање, као надлежно министарство.
Канцеларија је у најкраћем могућем року организовавала неколико on line састанака свих актера који су учествовали у изради Нацрта Акционог плана за спровођење Стратегије о
спречавању злоупотребе дрога за период 2018-2021. године. Након одржаних састанака, Канцеларија је свим актерима доставила Нацрт Извештаја о активностима за спровођење
Стратегије о спречавању злоупотребе дрога за период 2018. - 2020. године, Нацрт Акционог план за спровођење Стратегије о спречавању злоупотребе дрога за 2021. годину, као и
пример правилно попуњеног ПФЕ обрасца, како би актери у што краћем року доставили акте договорене на састанку. Имајући у виду да су рокови за израду и усвајање наведених
аката временски ограничени, Канцеларија је све стручне и оперативне активности везане за израду Акционог плана за спровођење Стратегије о спречавању злоупотребе дрога за
2021. годину и Извештаја о активностима за спровођење Стратегије о спречавању злоупотребе дрога за период 2018. - 2020. године, спроводила под ознаком хитности. Канцеларија
је, по добијању ПФЕ образаца од стране актера, 8. новембра 2021. године прикупила сву неопходну документацију за наставак процеса усвајања Нацрта Акционог плана за
спровођење Стратегије о спречавању злоупотребе дрога за 2021. годину и нацрта Извештаја о активностима за спровођење Стратегије о спречавању злоупотребе дрога за период
2018. - 2020. године. Навени нацрти усаглашени су с изменама и допунама свих институција које су учествовале у спровођењу активности предвиђених Стратегијом о спречавању
злоупотребе дрога за период 2014. - 2021. године и пратећим акционим плановима, односно Канцеларија за борбу против дрога је прикупила позитивно мишљење свих релевантних
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институција, те заједно с наведеним документима проследила и попуњене ПФЕ обрасце свих институција одговорних за реализацију активности ка Министарству здравља на даље
поступање.
Будући да је Стратегија о спречавању злоупотребе дрога за период 2014-2021. године у последњој години примене, Канцеларија за борбу против дрога, као надлежни орган за
координацију активности носилаца Акционог плана и праћење спровођење Стратегије и Акционог плана (Уредба о оснивању Канцеларије за борбу против дрога "Службени гласник
РС", број 79 од 29. јула 2014. године), уз подршку Мисије ОЕБС у Србији и Европског центра за праћење дрога и зависности од дрога (EMCDDA), у периоду од 15. до 26. новембра
2021. године, спровела је процес Евалуације Стратегије о спречавању злоупотребе дрога за период 2014-2021. године, као и пратећих докумената. Сврха ове евалуације је спровођење
објективне анализе учинка специфичних циљева Стратегије и пратећих стратешких докумената, у којој мери су циљеви постављени стратешким документима досада реализовани,
те који су резултати постигнути у спровођењу активности у појединим областима. Резултати евалуације биће приказани у посебном извештају о спровођењу евалуације, те ће
послужити као смернице за израду нове Стратегије о спречавању злоупотребе дрога, као и пратећег акционог плана. Процес евалуације спроведен је кроз преглед доступних
докумената и извештаја везаних за проблематику борбе против злоупотребе дрога. Поред тога, спроведени су и интервјуи с носиоцима активности из Акционог плана, тј. с
представницима надлежних министарстава и осталих државних тела, стручних установа и организација цивилног друштва задужених за спровођење Стратегије. Интервјуи су
спроведени у периоду је од 15. до 19. новембра 2021. године. Представници министарстава, који су раније одређени као контакт особе за сарадњу с Канцеларијом у области
спровођења Стратегије, као и представници организација цивилног друштва које имају потписан Меморандум о сарадњи с Канцеларијом, као и чланови мултидисциплинарних
тимова из 6 јединица локалних самоуправа, учествовали су на завршним интервјуима (уживо и on line), почев од 15. до 19. новембра 2021. године.
2. Допуна прописа којима се уређује област дрога и борбе против дрога
У циљу спровођења стратешких реформи у процесу приступања Републике Србије Европској унији, Канцеларија за борбу против дрога предложила је допуну Уредбе о оснивању
Канцеларије. Имајући у виду сложеност области борбе против дрога, као и наставак започетих активности и реализација планираних, појавила се потреба за јачањем капацитета
Канцеларије и учешћа у програмима који се тичу политике дрога. Ова допуна је предложена како би се ојачали капацитети Канцеларије, а самим тим, створили услови и правни
основ како би Канцеларија за борбу против дрога могла самостално да аплицира за средства својим пројектима с циљем подизања свести борбе против злоупотребе дрога, делујући
превентивно и општекорисно за друштво у целини, а при томе не користећи средства из Буџета Републике Србије. Допуна Уредбе, у предложеном смислу, значајно би допринела
јачању институције кроз реализацију својих пројеката, тежећи ка модерној државној управи што је и један од циљева Владе Републике Србије.
3. Послови који се односе на учешће Републике Србије у раду тела Европске уније и Уједињених нација на подручју борбе против дрога
У оквиру редновних извештавања, Канцеларија за борбу против дрога доставља редовне тромесечне извештаје координатору Преговарачке групе за спровођење Националног
програма за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА) о мерама и активностима планираних у циљу успостављања или јачања институционалне структуре и
административних капацитета. Исто тако, у оквиру европских интеграција и хармонизације националног законодавства с правним тековинама Европске уније, представници
Канцеларије за борбу против дрога учествују у редовном извештавању о активностима које се односе на надлежности Канцеларије у оквиру Акционог плана за Поглавље 24: правда,
слобода и безбедност. У Бечу је од 12. до 16. априла одржано 64. заседање Комисије за опојне дроге (CND) путем интернет платформе због пандемије вируса Ковид-19, које су
виртуелно пратили делегати из држава-чланица, и државе-посматрачи. Делегацију Републике Србије чинили су представници Канцеларије за борбу против дрога, који су
присуствовали како пленарном заседању, тако и споредним догађајима Комисије за опојне дроге (CND). На заседању је одржано 115 виртуелних догађаја (форума и дискусија). У
оквиру 64. заседања Комисије за опојне дроге, У периоду од 19. до 21. октобра одржан је први међусекторски састанак 64. седнице Комисије за наркотике (CND) на коме су
присуствовали представници Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије путем онлајн платформе, а који је укључивао тематске сесије о спровођењу свих обавеза
међународне политике о дрогама након Министарске декларације из 2019. године. Дана 21. октобра одржана је последња сесија у оквиру међусекторског састанка под називом
„Сајберкриминал“ на којој су представници Канцеларије за борбу против дрога имали прилике да се упознају с подацима Global Drug Policy observatory (UK) на основу којих је
утврђено да се стопа преласка с офлајн на интернет трансакције дрогом убрзала у последње време као директна последица политике и праксе спровођење закона осмишљених ка
смањењу потражење дрогом. Неки од најинтересантнијих догађаја којима су присуствовали представници Канцеларије за борбу против дрога су догађаји на теме: „Димна завеса:
Легализација канабиса и утицаји на јавно здравље са првих линија“, „Образовање – повратак ка друштвеној реинтеграцији“, „Синтетичке дроге – зашто треба да бринемо“,
“Стратегија Европске уније за дроге 2021-2025”, на којима су предавачи из различитих делова света пренели своја искуства у наведеним областима. Што се тиче одлуке Комисије
за опојне дроге о премештању канабиса и супстанци (смола) на бази канабиса са контролне табеле IV у табелу I Jединствене конвенције о опојним дрогама, државе које су гласале
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против ове одлуке међу којима су Руска Федерација, Кина и велики број азијских држава, су у својим излагањима на овогодишњем заседању поновиле свој став да ова одлука
либерализује коришћење канабиса и супстанци на бази канабиса и да ће подстаћи њихову производњу промет и коришћење, док су државе које су гласале за ову одлуку међу којима
су многе ЕУ чланице, Канада, Нови Зеланд, Аустралија, остале при свом ставу и истакле су да ће ова одлука допринети наставку истраживачких пројеката у области медицинског
и терапеутског коришћења канабиса и производа на бази канабиса. Комисија за опојне дроге је након разматрања усвојила 5 предложених резолуција, од којих је свакако било битно
усвајање изјаве о утицају пандемије корона вируса на заједничке обавезе држава чланица за решавање и суочавање са светским проблемом дрога. Канцеларија за борбу против дрога
Владе Републике Србије је на конференцији одржаној поводом Међународног дана за борбу против злоупотребе дрога и кријумчарење дрога дана 25. јуна 2021. године представила
пројекат под називом „Пажљиво слушајте“. Глобална кампања „Пажљиво слушајте“ настала је на иницијативу Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала,
и у сарадњи с Канцеларијом за борбу против дрога Владе Републике Србије спроводи се у Републици Србији, која је једна од свега неколико земаља у којој ће овај глобални пројекат
бити имплементиран. Канцеларија за борбу против дрога учествовала је на овогодишњем састанку стручњака Европске Уније и земаља Западног Балкана о дрогама који је одржан
дана 6. октобра 2021. године путем on-line платформе
4. Превентивне мере, едукације, повећање степена информисаности и сарадња с организацијама цивилног друштва у области борбе против дрога
Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије потписала је Меморандум о сарадњи 14. јула 2021. године с још 5 организација цивилног друштва (ОЦД) које делују у
области борбе против дрога. Мрежа за политике према дрогама у југоисточној Европи у Палати Србије је у сарадњи с Канцеларијом за борбу против дрога Владе Републике
организовала 22. октобра 2021. године промоцију резултата пројекта “Без граница, без ризика за младе људе”.У Kлубу посланика у Београду 6. септембра 2021. године одржана је
конференција под називом „Социјална кохезија и изградња одрживог опоравка-одговор на стигму и социјалну искљученост“ коју је организовало Удружење „Излазак“ уз стратешку
подршку Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије у оквиру пројекта „Бирам опоравак“. Kанцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије и Удружење
„Излазак“ организовали су мултисекторске састанке у оквиру пројекта „Бирам оправак“, и посетили су градове: Сремску Митровицу, Лозницу, Шабац, Мајданпек, Бор и Бачку
Паланку. Дана 7. септембра 2021. године у Београду Канцеларија за борбу против дрога, у сарадњи с Удружењем „Излазак“, у оквиру пројекта „Бирам опоравак“, организовала је
потписивање протокола о формирању мултидисциплинарних тимова у шест јединица локалне самоуправе: Лозница, Шабац, Сремска Митровица, Бор, Мајданпек и Нови Пазар. У
Kлубу посланика у Београду 20. маја 2021. године одржана је завршна конференција у оквиру пројекта „Повећање универзалног приступа услугама за превенцију и одговор на
родно засновано насиље за жене које користе дроге“ који спроводи НВО Ре Генерација уз стратешку подршку Kанцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије. Поводом
обележавања новембра – месеца борбе против болести зависности, Удружење “Излазак” у сарадњи с Канцеларијом за борбу против дрога Владе Републике Србије и седам јединица
локалне самоуправе (Лозница, Шабац, Сремска Митровица, Бор, Мајданпек, Бачка Паланка и Нови Пазар) започeло је кампању под називом „Градови против дроге – Пружи руку
подршке“

1881

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

1.

1.ПА.1

Назив

I
Превентивна здравствена заштита

Стручни и оперативни послови у
области борбе против дрога

Резултат

II
Унапређење стања у
области превенције дрога,
као и осталих параметара у
борби против злоупотребе
дрога.

Канцеларија је
континуирано спроводила
едукативне кампање и
учествовала на пројектима
у сарадњи с државним
институцијама и
организацијама цивилног
друштва ради подизања
свести и информисаности
о проблему злоупотребе
дрога; Канцеларија је
унапредила своје
координационе механизме
и капацитете;

шифра извора
финансирања

Износ
остварења/извр
шења
III

01

21.420.000,00
рсд
19.741,584,66
рсд

01

21.420.000,00
рсд
19.741,584,66
рсд

Референтни
документ

По плану
(Да/Не)

IV
Стратегија о
спречавању
злоупотребе
дрога за период
2014-2021. и
пратећи акциони
планови

V
Да

VI
Одобрени буџет
износио је:
21.420.000,00 динара
а утрошена средства у
току 2021. године
износе: 19.741,584,66
динара

Стратегија о
спречавању
злоупотребе
дрога за период
2014-2021. и
пратећи акциони
планови

Да

Одобрени буџет
износио је:
21.420.000,00 динара
а утрошена средства у
току 2021. године
износе: 19.741,584,66
динара

Образложење
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. НАЗИВ ОРГАНА ДРЖАВНЕ
УПРАВЕ

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

2. Директор

др Михаило Јовановић

3. Делокруг

Канцеларије за информационе технологије и електронску управу дефинисана је чланом 2. Уредбе о
Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, тако што је истакнуто да Канцеларија
обавља стручне послове који се односе на: пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система
електронске управе и информационих система и инфраструктуре органа државне управе и служби
Владе; развој и примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима
државне управе и службама Владе, као и подршку у примени информационо-комуникационих
технологија у органима државне управе и службама Владе; пројектовање, развој, изградњу, одржавање
и унапређење рачунарске мреже републичких органа; послове за потребе Центра за безбедност ИКТ
система у републичким органима (ЦЕРТ републичких органа); пружање услуга пројектовања, развоја и
функционисања интернет приступа, интернет сервиса и других централизованих електронских сервиса;
планирање развоја и набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе органа државне управе и
служби Владе, координацију и пружање подршке за остваривање међународне сарадње и пословања на
глобалном тржишту за дигиталне, иновативне и креативне делатности, праћење и промоцију
повезивања јавног и приватног сектора у областима дигиталне иновативне креативне економије кроз
Платформу "Србија ствара", са циљем одрживог и интегрисаног економског раста Србије, као и друге
послове одређене посебним прописима.

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

/

НАРАТИВ
Канцеларија обавља стручне послове који се односе на: пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих система и
инфраструктуре органа државне управе и служби Владе; развој и примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама
Владе, као и подршку у примени информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе; пројектовање, развој, изградњу, одржавање и
унапређење рачунарске мреже републичких органа; послове за потребе Центра за безбедност ИКТ система у републичким органима (ЦЕРТ републичких органа); пружање услуга
пројектовања, развоја и функционисања интернет приступа, интернет сервиса и других централизованих електронских сервиса; планирање развоја и набавке рачунарске и
комуникационе опреме за потребе органа државне управе и служби Владе, као и друге послове одређене посебним прописима.
Канцеларија може пружати стручну помоћ другим државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавним службама у обављању
послова из става 1. овог члана за њихове потребе.
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Послове из става 1. овог члана Канцеларија врши за све органе државне управе, осим за оне који због специфичности послова имају своје службе за вршење тих послова.
У оквиру Програма 0614 - Информационе технологије и електронска управа, у Канцеларији се обављају послови који обухватају: израду планских докумената за развој електронске
управе; координацију активности на спровођењу Стратегије развоја електронске управе, Стратегије реформе јавне управе и Стратегије развоја информационог друштва, као и
Националног оквира интероперабилности; успостављање нових и унапређење постојећих услуга на Порталу еУправа, унапређење функционалности Портала еУправа за
успостављање сложених сервиса који омогућавају електронску размену информација и података између органа; увођење и развој функционалности колаборационог сервиса за
унапређење интерног рада органа кроз примену савремених информационо-комуникационих технологија; подршку функционисања информационих система и заједничке
инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби (национални Портала еУправа); временског жига, софтверско
одржавање апликативних система Портала еУправа и одржавање Портала отворених података; развој информационих технологија државних органа, што подразумева
функционисање јединствене информационо-комуникационе мреже државних органа и кључних инфраструктурних сервиса попут dns, proxy, email, колаборационих сервиса, као и
успостављање и вођење Data центра (Државни центар за складиштење и чување података) и управљање Government Cloud-ом, заштиту од безбедносних ризика у информационокомуникационим системима органа; организација рада Центра за безбедност информационо-комуникационих система (ЦЕРТ републичких органа) који се односе на управљање
заштитом од инцидената у информационо-комуникационим системима органа. Од многобројних услуга и сервиса електронске управе, које су олакшале потребу грађанима и постале
део њиховог свакодневног живота, која је Канцеларија за информационе технологије и електронску управу у 2021. години унапредила, посебно истичемо следеће:
Моја средња школа - Портал Моја средња школа представља платформу која омогућава да се изврши електронска услуга у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом
у први разред средње школе. Овај портал омогућава родитељима да једноставно пријаве децу за полагање пријемног испита у специјализована одељења гимназија и уметничких
школа, да стекну увид у резултате завршног или пријемног испита, електронски поднесу листу жеља и спроведу све кораке за електронски упис деце у средњу школу.
Дигитални зелени сертификат – Дигитални зелени сертификат је електронска услуга која је направљена како би грађани на једном месту добили потврду о имунизацији против
COVID-19, потврду о прележаној болести, PCR или антигенском налазу, као и о потврди на присуство антитела на вирус COVID-19. Услуга је доступна на Порталу еУправа и могу
је преузети регистровани корисници, или на шалтерима Пошта Србије. До сада је издато више од 2.950.000 Дигиталних зелених сертификата.
Дигитални зелени сертификат ЕУ компатибилан – услуга на Порталу еУправа која је израђена и усклађена са прописима ЕУ. Сви који су у Републици Србији имунизацији против
COVID-19, или прележали ову болест, као и тестирали PCR или антигенским тестом, могу добити ЕУ Дигитални зелени сертификат. Са њим грађани могу путовати у земље ЕУ и
кретати се у затвореним просторима који су захтевали потврду о извршеној имунизацији или негативном PCR тесту. До сада је издато више од 560.000 дигиталних зелених
сертификата.
Потпис у клауду - Електронски потпис на даљину тј. у клауду представља електронски сертификат за квалификовано електронско потписивање на даљину који се чува на серверима
у Државном дата центру. Сваки грађанин који има ConsentID мобилну апликацију или квалификовани електронски сертификат за смарт картици или USB токену може сам себи
бесплатно да генерише електронски потпис у клауду. Да би грађани користили електронски потпис у клауду на Порталу еУправа је на располагању и Апликација за електронско
потписивање у клауду као услуга намењена свима који желе да на брз, једноставан, поуздан и безбедан начин електронски потпишу pdf или xml документ. Такође, и све остале
услуге на Порталу еУправа euprava.gov.rs или Порталу локалних пореских администрација lpa.gov.rs које захтевају електронско потписивање могу да се електронски потпишу у
клауду. До сада је издато 3600 потписа у клауду.
Портал plati.gov.rs - На Порталу еУправа развијен је посебан систем plati.euprava.gov.rs који омогућава креирање јединственог платног налога за било коју услугу који садржи
јединствени позив на број одобрења. На овај начин у потпуности се елиминише потреба доношења оверене уплатнице у папиру као доказа да је плаћена одговарајућа такса или
накнада. Након креирања платног налога, грађани на Порталу еУправа могу извршити плаћање Дина, Виза, Мастер и Мастро платном картицом свих банака које послују на тржишту
Србије, али исто тако креирану уплатницу могу да сачувају и исту да плате путем свог налога електронског банкарства или на шалтеру било које банке или поште. Тренутно на
овом систему доступно је 300 услуга Министарства унутрашњих послова као што је плаћање такси и накнада приликом вађења нових личних карата и пасоша, регистрације возила,
издавања саобраћајне дозволе итд, а ускоро и остали органи државне управе ће почети да користе овај систем. Грађани више не морају да попуњавају неколико уплатница, довољно
је да путем система plati.euprava.gov.rs креирају јединствену уплатницу.
Возачка дозвола на кућну адресу - Електронска услуга „Замена возачке дозволе (достава на кућну адресу)“ омогућава грађанима да преко Портала еУправа, без одласка у полицијску
станицу, поднесу захтев за издавање возачке дозволе у случају истека њене важности, промене имена или пребивалишта или уколико им је возачка дозвола украдена, изгубљена
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или уништена. Како би неко користио ову услугу, потребно је да поседује важећу личну карту Републике Србије, буде пријављен на Портал еУправа квалификованим електронским
сертификатом и има инсталирану апликацију за електронско потписивање.
Исказивање интересовања за вакцинисање против Covid19 - Свесни потребе да брзо и ефикасно одговоримо на ванредну имунизацију становништва, развијена је услуга исказивање
интересовања за вакцинисање против Covid-19. Попуњавањем једноставног упитника на Порталу еУправа, грађани Србије могу исказати интересовање за вакцинисање против
COVID-19. Након исказаног интересовања, путем имејла и СМС-а корисник добија обавештење о термину и месту вакцинације у зависности од приоритета имунизације који
дефинише Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“. Добра организација и успостављање свеобухватног система за пријаву, заказивање, праћење вакцина и
имунизацију становништва допринело је великом броју извршене имунизације становништва. допринели су томе да Србија буде препозната у целом свету, о чему су многи светски
медији имали речи хвале, као једна од држава са најправеднијим и најефикаснијим процесом масовне имунизације становништва против COVID-19.
Портал Green.gov - Портал green.gov.rs сликовито приказује количине сачуваног папира настале услед пружања различитих електронских услуга у Србији. Развојем електронских
услуга до сада смо сачували преко 280 милиона листова папира А4, односно скоро 1.500 тона папира. Како је за 1 тону потребно да се посече 20 одраслих стабала дрвета, утроши
85.000 литара воде и 7,4 MWh струје добијамо да смо уштедели преко 28.000 стабала дрвећа, више од 121 милиона литара воде и више од 10.000 MWh струје.
eID- корисници eID могу да приступе порталу еУправа и користе електронске услуге са истим креденцијалима на исти начин приступају електронским услугама на порталима:
Портал еЗдравље, Портал Моја прва плата, Портал ЛПА, Портал Мој есДневник. На Порталу за електроснку идентификацију, регистровано је 1.230.000 налога е Грађана. Наводимо
да регистрацију корисника обављају и регистрациона тела (Пошта, Општине, ЛПА, Моби и Збер банка) на 1069 локација широм Србије.
У оквиру Пројеката Е-инспектор - у 2021. години унапређено је софтверско решења за еИнспектор успостављањем модула за извештавање и унапређење јединственог
информационог система за инспекције чиме је омогућена оптимизација процеса извештавања и ефикаснија доступност постојећих извештаја свим корисницима еИнспектор решења
уносом свих филтер критеријума за одређене извештаје.
У оквиру Пројеката Србија на додир - Дигитална трансформација за развој - започета је имплементација у оквиру вештачке интелигенције у служби општег добра, омогућавањем
екосистема подесног за вештачку интелигенцију у Србији, којом би се унапредила социјална одрживост и одрживост животне средине, управљало социјалним ризицима и ризицима
за животну средину.
У оквиру родног одговорног буџетирања спроведено је озвучења на web презентацији Канцерије за информационо комункационе технологије и електронску управу.
Реализована је трећа фаза набавке Microsoft трајних лиценци за све органе државне управе, у циљу пуне примене софтверских решења заснованих на Microsoft технологијама.
Реализована је трећа фаза набавке Oracle технологија – лиценци које су неопходне за потребе државних органа. Влада РС је прва Влада у ЦСЕЕ која је успоставила Oracle Government
Cloud.
Набављена је опрема за Државни Дата центар тако да је омогућено да се ресурси у Дата центру нуде државним органима по моделу IaaS (Infrastructure as a Service) односно, издају
се виртуелни серверски ресурси према захтеву корисника.
Изградња секундарног Државног центра за управљање и чување података – Дата центар, је пројекат од значаја за Републику Србију. У току 2021. године завршене су активности
на изградњи секундарног Државног центра, и објекат је пуштен у пробни рад у децембру 2021. године површине 5.000 квадратних метара, и започете активности на изградњи објекта
2 на истој парцели. Напомињемо, да су започети радови на изградњи оптичког вода Државни дата центар Београд - Државни дата центар Крагујевац, Палата Србија - Државни
дата центар Крагујевац ,- ради несметаног функционисања секундарног државног центра за управљање и чување података – Дата центра у Крагујевцу
Због потребе да се запосленима у државним органима, органима локалне самоуправе и другим државним институцијама пружи одговарајућа подршка у раду са апликацијама које
се користе, наставља са радом канал за подршку и помоћ односно Контакт центар (типа G2G – government to government) који је организован кроз више канала комуникације.
1885

Оператери у Контакт центру кроз савремен CRM (Customer relationship management) систем примају питања и коментаре корисника из државне управе и локалних самоуправа и
кроз ticketing систем обрађују и прослеђују експертима, како би на сваки предмет било одговорено у најкраћем могућем року, као и контакт центар путем којег грађани могу да
искaжу интересовање за вакцинисање против Covida-19.
Портал отворених података data.gov.rs представља централно место на којем су обједињени отворени подаци јавних институција и стављени на располагање грађанима, приватном
и невладином сектору. Током 2021. године значајно је увећан број јавних институција које отварају своје податке као и количина доступних информација на Порталу.
Имплементиран је Advanced Threat Analytics (ATA) – софтвер за анализу security логова у доменском окружењу. Upgrade-ована је доменска структура на верзију 2016. Мигрирано
је Министарство финансија на домен gov.intra. Успостављене су: L3 VPM мрежа Министарство рада, Министарство правде, Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
Државно правобранилаштво, Управа царина.
Напомињемо, да су се у 2021. години обављали и други послови у оквиру редовних активности из надлежности рада Канцеларије.

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
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пријемног испита, електронски поднесу
листу жеља и спроведу све кораке за
електронски упис деце у средњу школу.
Дигитални зелени сертификат
–
Дигитални зелени сертификат је
електронска услуга која је направљена
како би грађани на једном месту добили
потврду о имунизацији против COVID19, потврду о прележаној болести, PCR
или антигенском налазу, као и о потврди
на присуство антитела на вирус COVID19. Услуга је доступна на Порталу
еУправа и могу је преузети регистровани
корисници, или на шалтерима Пошта
Србије. До сада је издато више од
2.950.000
Дигиталних
зелених
сертификата.
Дигитални зелени сертификат ЕУ
компатибилан – услуга на Порталу
еУправа која је израђена и усклађена са
прописима ЕУ. Сви који су у Републици
Србији имунизацији против COVID-19,
или прележали ову болест, као и
тестирали PCR или антигенским тестом,
могу добити ЕУ Дигитални зелени
сертификат. Са њим грађани могу
путовати у земље ЕУ и кретати се у
затвореним
просторима
који
су
захтевали
потврду
о
извршеној
имунизацији или негативном PCR тесту.
До сада је издато више од 560.000
дигиталних зелених сертификата.
Потпис у клауду - Електронски потпис
на даљину тј. у клауду представља
електронски
сертификат
за
квалификовано
електронско
потписивање на даљину који се чува на
серверима у Државном дата центру.
Сваки грађанин који има ConsentID
мобилну апликацију или квалификовани
електронски сертификат за смарт
картици или USB токену може сам себи
бесплатно да генерише електронски
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потпис у клауду. Да би грађани
користили електронски потпис у клауду
на Порталу еУправа је на располагању и
Апликација за електронско потписивање
у клауду као услуга намењена свима који
желе да на брз, једноставан, поуздан и
безбедан начин електронски потпишу
pdf или xml документ. Такође, и све
остале услуге на Порталу еУправа
euprava.gov.rs или Порталу локалних
пореских администрација lpa.gov.rs које
захтевају електронско потписивање
могу да се електронски потпишу у
клауду. До сада је издато 3600 потписа у
клауду.
Портал plati.gov.rs - На Порталу еУправа
развијен
је
посебан
систем
plati.euprava.gov.rs
који омогућава
креирање јединственог платног налога
за било коју услугу који садржи
јединствени позив на број одобрења. На
овај начин у потпуности се елиминише
потреба доношења оверене уплатнице у
папиру као доказа да је плаћена
одговарајућа такса или накнада. Након
креирања платног налога, грађани на
Порталу еУправа могу извршити
плаћање Дина, Виза, Мастер и Мастро
платном картицом свих банака које
послују на тржишту Србије, али исто
тако креирану уплатницу могу да
сачувају и исту да плате путем свог
налога електронског банкарства или на
шалтеру било које банке или поште.
Тренутно на овом систему доступно је
300 услуга Министарства унутрашњих
послова као што је плаћање такси и
накнада приликом вађења нових личних
карата и пасоша, регистрације возила,
издавања саобраћајне дозволе итд, а
ускоро и остали органи државне управе
ће почети да користе овај систем.
Грађани више не морају да попуњавају
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неколико уплатница, довољно је да
путем
система
plati.euprava.gov.rs
креирају јединствену уплатницу.
Возачка дозвола на кућну адресу Електронска услуга „Замена возачке
дозволе (достава на кућну адресу)“
омогућава грађанима да преко Портала
еУправа, без одласка у полицијску
станицу, поднесу захтев за издавање
возачке дозволе у случају истека њене
важности,
промене
имена
или
пребивалишта или уколико им је возачка
дозвола украдена, изгубљена или
уништена. Како би неко користио ову
услугу, потребно је да поседује важећу
личну карту Републике Србије, буде
пријављен
на
Портал
еУправа
квалификованим
електронским
сертификатом и има инсталирану
апликацију за електронско потписивање.
Исказивање
интересовања
за
вакцинисање против Covid19 - Свесни
потребе да брзо и ефикасно одговоримо
на ванредну имунизацију становништва,
развијена
је
услуга
исказивање
интересовања за вакцинисање против
Covid-19. Попуњавањем једноставног
упитника на Порталу еУправа, грађани
Србије могу исказати интересовање за
вакцинисање против COVID-19.Након
исказаног интересовање, путем имејла и
СМС-а корисник добија обавештење о
термину и месту вакцинације у
зависности од приоритета имунизације
који дефинише Институт за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут“.
Добра организација и успостављање
свеобухватног система за пријаву,
заказивање,
праћење
вакцина
и
имунизацију становништва допринело је
великом броју извршене имунизације
становништва. допринели су томе да
Србија буде препозната у целом свету, о
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1.ПА.1

Развој система ИТ и
електронске управе

чему су многи светски медији имали
речи хвале, као једна од држава са
најправеднијим
и
најефикаснијим
процесом
масовне
имунизације
становништва против COVID-19.
Портал Green.gov - Портал green.gov.rs
сликовито
приказује
количине
сачуваног
папира
настале
услед
пружања различитих електронских
услуга у Србији. Развојем електронских
услуга до сада смо сачували преко 280
милиона листова папира А4, односно
скоро 1.500 тона папира. Како је за 1
тону потребно да се посече 20 одраслих
стабала дрвета, утроши 85.000 литара
воде и 7,4 MWh струје добијамо да смо
уштедели преко 28.000 стабала дрвећа,
више од 121 милиона литара воде и више
од 10.000 MWh струје.
eID- корисници eID могу да приступе
порталу еУправа и користе електронске
услуге са истим креденцијалима на исти
начин
приступају електронским
услугама
на
порталима:
Портал
еЗдравље, Портал Моја прва плата,
Портал ЛПА, Портал Мој есДневник. На
Порталу
за
електроснку
идентификацију,
регистровано
је
1.230.000 налога е Грађана. Наводимо да
регистрацију корисника обављају и
регистрациона тела (Пошта, Општине,
ЛПА, Моби и Збер банка) на 1069
локација широм Србије.
Услуге
подршке
имплементацији
система еДозвола за странце; Пројекат
националне платформе владе Србије за
превенцију и сузбијање насиља у
школама;
Подршка
повезаним
информационим системима еУправе за
потребе
извештавања;
Техничка
подршка
спровођења
полагања
завршног испита на крају основног
образовања и васпитавања за школску

01

313.475.478,7
0 РСД

/

Да
Изменом и
допуном Закона
о буџету
Републике
Србије за 2021.
годину СЛ.
Гласник број
40/21 од
23.04.2021. и
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2020/2021. годину и техничка подршка
спровођењу уписа у средње школе за
школску
2021/2022;
Подршка
реализацији националне платформе
Владе Републике СРбије за превенцију и
сузбијање насиља у школама платформа ,,ЧУВАМ ТЕ"; Софтерско
решење за унапређење пословних
процеса
МУПа
и
МСП-а;
успостављање услуге на порталу
еУправа – паркинг налепнице за особе са
инвалидитетом; Прилагођавање портала
еУправа за електронско издавање
извода, уверења и сагласности; Израда
софтверског
решења
за
послове
управљања
документима;
Tobacco
Софтверски систем за управљање
евиденцијом кооперативних уговора;
Унапређење система за имунизацију;
Одржавање
модула
за
пословно
моделовање (ВПМ).
1.ПК.1

Успостављање јединственог
информационог система за
инспекције – е Инспектор

1.ПК.2

Озвучење докумената на Web
презентацији ИТЕ

1.ПК.3

Одржавање софтверских
лиценци

1.ПК.4

Успостављање ЦЕРТ-а

100/21 од
27.10.2021.
године
обезбеђена су
додатна средства
за финансирање
наведне
активности

Успостављање модула за извештавање и
унапређење јединственог
информационог система за инспекције
еИнспектор

01

15.280.000,00
РСД

/

Да

У оквиру родног одговорног
буџетирања спроведено је озвучења на
web презентацији Канцерије за
информационо комункационе
технологије и електронску управу
Испоручене су Мicrosoft софтверске
лиценце за ефикаснији рад и
модернизација државне управе
располагањем нових информационих
технологија

01

1.000.000,00
РСД

/

Да

/

01

1.325.029.918,
00 РСД

/

Да

/

Успостављен је сигурносни надзор и
контрола над системима и
апликацијама, препознавање
сигурносних ризика и давање препорука
власницима система и апликација како
да уочене недостатке исправе. ради

01

203.419.103,0
0 РСД

/

Да

/
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заштите од безбедоносних ризика у
информационо комуникационим
системима републичких органа
1.ПК 5

Имплементација електронских
регистара органа и
организација јавне управе и
људских ресурса у систему
јавне управе

Успостављен је јединствени
информациони систем просвете;
Централни регистар становништва;
софтвера за електронско потписивање у
CLOUD- u; Платформа за унапређење
пословања еУправе; Миграција и
унапређење система ЛПА; Софтверско
решење за управљање електронским
документом; Интегрални извештајни
систем; Развој и услостављање
информационог система мој РФЗО

01

465.916.239,0
0 РСД

/

Да

Решење о
употреби
средстава текуће
буџетске резерве
СЛ. Гласник бр.
87/21

1.ПК.6

Успостављање Дата центра за
регистре, Backup Centar и
Disaster Recovery

01

230.975.065,0
0 РСД

/

Да

/

1.ПК.7

Имплементација Oracle
технологија

Извршена набавка добара јединственог
решење за управљање сигурносним
аспектима ИКТ инфраструктуре за
континуирани рад серверске
инфраструктуре
У потпуности испоручене лиценце за
Oracle Claud Service као и Oracle
Exadata DB Mascine за ефикаснији рад и
модернизација државне управе у складу
са новим информационим
технологијама

01

719.995.649,0
0 РСД

/

Да

/

Завршена Прва фаза изградње Дата
центра у Крагујевцу, као и пуштање у
пробни рад центра. Започети припремни
радови на изградњи објекта 2 држаног
Дата центра за управљање и чување
података; започети су радови на
изградњи оптичког вода између дата
центра Београд-Крагујевац ради
функционисања секундарног државног
центра за управљање чување података –
Дата центра у Крагујевцу.

01

2.363.436.229,
00 РСД

/

Да

Решење о
употреби
средстава текуће
буџетске резерве
СЛ. Гласник бр.
87/21

1.ПК.8

Изградња Дата центра у
Крагујевцу
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1.ПК.9

Унапређење услуга
електронске управе

Извештајном периоду реализоване су
услуге за консултанске услуге за
унапређење приступа, квалитета и
ефикасности изабраних
административних услуга електронске
управе;

01

99.173.905,00
РСД

11

89.684.971,09
РСД

/

Да

1.ПК.10

Специјализована платформа за
сигурну размену званичних
електронских докумената
између органа државне управе

Сигурна испорука званичних
докумената који су потписани
квалификованим дигиталним потписом
и на којима се налази временски жиг

01

359.100.000,0
0 РСД

/

Да

Планиране
активности
везане за
Државног
Метарегистар и
имплементације
платформе за
интероперабилно
ст није
спроведена до
краја због
пандемије covid
19
/

1.ПК.11

Интегрални „CRM“, „Ticketing“
и мултиканални
комуникациони систем

01

263.966.772,0
0 РСД

/

Да

/

1.ПК.12

Софтверско решење за обраду и
чување електронских фактура

Легитимно активно учешће грађана у
свим важним одлукама везане за живот
локалних самоуправа омогућиће: •
Транспарентно управљање локалним
самоуправама • Мерење резултата рада
локалне самоуправе у циљаним
сегментима • Директну вертикалну
комуникација од Државе до грађана и
обрнуто • Лакше доношење одлука на
нивоу локалних самоуправа •
Персонализовану комуникацију ка
грађанима • Дизање свести локалних
самоуправа о потребама грађана
Дигитализација улазног фактурисања у
јавном сектору

01

95.400.000,00
РСД

/

Да

/

1.ПК.13

Успостављање система за
подршку масовним сервисима
Министарства финансија ка
привреди и грађанима

Техничка подршка и стручна помоћ за
дигиталне сервисе државне управе

01

185.420.000,0
0 РСД

/

Да

Изменом и
допуном Закона
о буџету
Републике
Србије за 2021.
годину СЛ.
Гласник број
40/21 од
23.04.2021. и
1893

1ПК.14

SMART CITY

Дигитализација и аутоматизација
градских подручја, односно масовно
постављање сензора и повезивање
истих, међусобно и са централном
локацијом (ДАТА центар) како би се уз
коришћење ИТ алата и апликација
економичније управљало ресурсима,
омогућио велики број нових услуга и
олакшале свакодневне активности
грађанима

01

0,00

/

Да

1.ПК.15

Опремање рачунарске
учионице

01

20.978.000,00
РСД

/

Да

1.ПК.16

Јединствена информациона
комуникациона мрежа е Управе

Прибављена је опрема за централну
локацију у Дата центру и повезивање
танких клијената на удаљеним
локацијама у VDI окружењу
Ради успостављања јединствене
информационе комуникациона мрежа е
Управе прибављена је опрема за
интерконекцију Дата центра и HSM
уређаји

01

519.905.638,0
0 РСД

/

Да

100/21 од
27.10.2021.
године
обезбеђена су
додатна средства
за финансирање
наведне
активности
Изменом и
допуном Закона
о буџету
Републике
Србије за 2021.
годину СЛ.
Гласник број
40/21 од
23.04.2021. и
100/21 од
27.10.2021.
године средства
су преусмерена
на друге
Пројекте
/

Изменом и
допуном Закона
о буџету
Републике
Србије за 2021.
годину СЛ.
Гласник број
40/21 од
23.04.2021. и
100/21 од
27.10.2021.
године
обезбеђена су
додатна средства
за финансирање
1894

1.ПК.17

Србија на додир – Дигитална
трансформација за развој

На основу Измена и допуна споразума о
учешћу о финансирању између програма
уједињених нација за развој и
Канцеларије
за
информационе
технологије и електронску управу
Републике
Србије
започета
је
имплементација у оквиру вештачке
интелигенције у служби општег добра,
омогућавањем екосистема подесног за
вештачку интелигенцију у Србији, којом
би се унапредила социјална одрживост и
одрживост животне средине, управљало
социјалним ризицима и ризицима за
животну средину.

01

269.999.983,0
0 РСД

/

Не

наведне
активности
Решењем о
употреби
средстава ТБР-а
СЛ. Гласник РС
бр.51/21 од
20.05.2021.
године
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа
државне управе
2. Директор

3. Делокруг

КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ САРАДЊЕ СА
РУСКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ И НАРОДНОМ РЕПУБЛИКОМ КИНОМ

Недељко Тењовић- в.д.
На основу члана 2. Уредбе о Канцеларији Националног савета за координацију сарадње са
Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином ("Службени гласник РС", број 49/17),
Канцеларија врши стручне и административно-техничке послове за потребе Националног савета
за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином.

4. Органи управе у
саставу/имаоци
јавних овлашћења

/

НАРАТИВ
Влада Републике Србије је одлуком основала Национални савет за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином и утврдила његове надлежности
(„Службени гласник РС“, бр. 49/2017 од 22. маја 2017. године).
У одлуци се прецизира да Савет разматра, усмерава и координира спровођење Споразума о стратешком партнерству између Републике Србије и Руске Федерације и Споразума о
свеобухватном стратешком партнерству између Републике Србије и Народне Републике Кине.
Да разматра и усмерава спровођење Споразума о стратешком партнерству између Републике Србије и Руске Федерације тако што координира рад министарстава, Мешовитог
комитета и осталих органа и организација у билатерално трговинско-економској размени, инвестицијама, транспорту и транспортној инфраструктури и енергетици, реализацији
заједничких пројеката у области нафте и гаса, научно-техничкој и индустријско-технолошкој сарадњи и сарадњи у области образовања и културе.
Да разматра и усмерава спровођење Споразума о свеобухватном стратешком партнерству између Републике Србије и Народне Републике Кине, као и сарадњу Републике Србије и
Народне Републике Кине у вези са спровођењем стратегије Народне Републике Кине под називом „Један појас – један пут” на територији Републике Србије (у даљем тексту:
Стратегија) тако што координира рад министарстава, Мешовитог комитета и осталих органа и организација у билатералној сарадњи у области привреде, пољопривреде, енергетике,
трговине, телекомуникација, туризма, саобраћаја, инфраструктуре, грађевинарства, директних улагања и промоције извоза и тако што разматра и усмерава спровођење свих
стратешких инвестиционих пројеката у оквиру Стратегије; учествује у припреми и праћењу примене уговора и споразума у вези са спровођењем Стратегије; учествује у преговарању
ради закључивања билатералних споразума о подстицању и заштити улагања и спровођењу инвестиционих пројеката у оквиру Стратегије; учествује у припреми предлога у вези са
спровођењем Стратегије и прати спровођење аката Владе у вези са Стратегијом и обавља друге послове у вези са Стратегијом.
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Уредбом о Канцеларији Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином предвиђено је да Канцеларија, као служба Владе,
врши стручне и административно-техничке послове за потребе Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином.
На иницијативу руске стране покренут је пројекат оснивања Међународног института за антропогену безбедност. Тим поводом организован је састанак са српским координатором
поменутог пројекта, професором Војиславом Миловановићем.
В.д. директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином, Недељко Тењовић, учествовао је у раду српскоруског Међународног комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу 4. и 5. марта 2020. године у Казању (Руска Федерација). На заседању Међународног комитета
разматрано је унапређење сарадње у више области од заједничког интереса, нарочито у енергетици и саобраћају.
Због ситуације са пандемијом Ковид-19 сарадња са НР Кином у 2020. години је била мањег интензитета него што је било планирано.
Канцеларија Националног савета је активно учествовала у активностима Владе Републике Србије, почетком 2020. године, у прикупљању и достави помоћи НР Кини за борбу против
епидемије.
Председник Националног савета је имао низ он лајн састанака са представницима кинеских компанија и политичким представницима. Поред питања унапређења политичких и
економских односа две државе, главне теме су биле борба против епидемије Ковид-19 и набавка потребне медицинске опреме и средстава.
Канцеларија Националног савета је учествовала у креирању докумената за Самит Кине и држава Централне и Источне Европе - Смерница за сарадњу између Кине и држава
Централне и Источне Европе и Пекиншке декларације, који је због здравствене ситуације одржан он лајн.
Настављен је рад Радне групе за изградњу рафинерије нафте у Смедереву и у том погледу је поред редовних састанака Радне групе, одржана и видео конференција са
представницима кинеских компанија заинтересованих за учешће у овом пројекту – Touchstone Capital Group Holding ltd, China International Petroleum Company, China Investment
Construction Group.
На основу потписаног Плана билатералне сарадње између Владе Републике Србије и Владе НР Кине, настављен је рад на оснивању Института за Појас и пут у оквиру Националног
савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и НР Кином. О овом питању су редовно информисани Амбасада НР Кине и Национална комисија за развој и реформ
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне управе

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ

2. Директор

Дејан Милетић, в.д. директор

3. Делокруг

На основу члана 4. Закона о Националној академији за јавну управу („Сл. Гласник РС” број 94/17)
Национална академија за јавну управу обавља стручне и са њима повезане извршне и друге послове
државне управе који се односе на:
1) системско прикупљање и обраду података у вези са унапређењем рада и стручних капацитета јавне
управе и података који су од значаја за развој, припрему, спровођење, верификацију и вредновање
програма стручног усавршавања и вођење одговарајуће документационо информационе базе; 2)
креирање и развој методологије и стандардних инструмената за припрему и спровођење програма
стручног усавршавања; 3) акредитацију програма стручног усавршавања у јавној управи; 4)
акредитацију спроводилаца обука у јавној управи; 5) припрему, спровођење и развој општих програма
стручног усавршавања и програма обуке руководилаца; 6) пружање стручне помоћи и координацију
остваривања послова у вези са припремом и спровођењем посебних програма стручног усавршавања
носиоцима обавезе припреме и спровођења тих програма; 7) спровођење других програма стручног
усавршавања, утврђених у складу са законом, који јој буду поверени; 8) припрему и спровођење
програма обуке предавача, ментора, коуча и других реализатора програма стручног усавршавања, као
и на њихову селекцију и акредитацију; 9) праћење ефеката спровођења програма стручног
усавршавања и развоја; 10) сарадњу са службом, односно телом надлежним за послове управљања
кадровима, односно стручно усавршавање запослених у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе; 11) истраживачко аналитичке послове и сарадњу са научним организацијама;
12) учешће у успостављању и одржавању сарадње са домаћим, страним и међународним
институцијама, организацијама и удружењима и управљање пројектима међународне подршке у вези
са пословима које обавља; 13) старање о чувању материјала припремљених у оквиру програма
стручног усавршавања (депозит), организовање и чување библиотечко-информационе грађе и
медијатеке, литературе, предавања, дидактичких материјала, презентација и других релевантних
докумената који настану у току остваривања стручног усавршавања; 14) издавање публикација и
обављање друге издавачке делатности; 15) друге послове утврђене законом

4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења

/

НАРАТИВ
Национална академија за јавну управу (у даљем тексту: Академија) је основана Законом о Националној академији за јавну управу у октобру 2017. године („Сл. Гласник РС” 94/17)
а са радом је практично почела марта 2018. године. Послови, обавезе и запослени (6 запослених) из Службе за управљање кадровима који су обављали послове стручног усавршавања
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су преузети у Академију, а путем конкурса и преузимањем попуњена су одређена радна места, тако да сада Академија броји 30 запослених од 55 предвиђених. Очекује се додатно
попуњавање у складу са одређеним буџетским лимитима. Државни службеници распоређени према важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Националној академији за јавну управу број 110-00-2/2019-01 од 23. маја 2019. године. Донет нацрт Кадровског плана за 2022. годину.
Планом рада Владе за 2021. годину предвиђено је да Национална академија у првом кварталу предложи Влади Закључке о усвајању Општих програма обуке и Програма обуке
руководилаца за 2021 годину како за државне службенике тако и за запослене у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Наведени акти усвојени су у фебруару.
У току 2021. године није било активности које се односе на припрему измена и допуна других прописа донетих на основу овлашћења утврђених Законом о државним службеницима
и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.
Током 2021. године поред припреме и спровођења програма стручног усавршавања као основних делатности, унапређен је информациони систем за управљање обукама (платформа
за еУчење - LMS) и реализована су два Закључка Владе и то: Закључак Владе 05 Број: 151-1871/2020 од 27. фебруара 2020. године - Модернизовани програмски концепт Националне
академије за јавну управу 2020-2025. и Закључак Владе 05. број: 151-8061/2020 од 15. октобра 2020. године - Програмирање и спровођење пакета мултидисциплинарних обука за
припаднике ромске популације са стеченим високим образовањем који нису запослени у јавној управи.
Академија је у складу са усвојеним програмима општег стручног усавршавања државних службеника, спровела током 2021. године укупно 364 обуке са 16568 полазника. Након
проглашеног ванредног стања у циљу спречавања ширења корона вируса COVID-19, донела одлуку о одлагању спровођења свих планираних обука у учионици до даљег и
организовању обука у онлајн окружењу - вебинара. У циљу одржавања система стручног усавршавања и у ванредним условима, Национална академија поред онлајн обука
припремила и реализовала обуке у форми вебинара, где је реализатор из просторија Академије или од своје куће одржао обуку која се преноси полазницима путем интернета. Током
2021 настављено је са овим начином рада као претежном активношћу, а одржан је и мањи број обука у учионици.
У оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“ Савета Европе развијана је Методологија акредитације и начина ангажовања коуча и ментора,
унапређен је постојећи Оквир компетенција тренера и развијена је Методологија за праћење рада и развој компетенција акредитованих реализатора НАЈУ, а затим је реализована
обука запослених у Националној академији за потребе унапређења капацитата за праћење рада и развоја тренера на централном, тако и на локалном нивоу.
У сарадњи са пројектом УНДП развијен је модел примене Инфотеке као модерног средства за онлајн реализацију обука. Припремљене су инструкције за реализаторе и одржано је
више састанака у циљу обуке реализатора за припрему материјала за Инфотеку.
У циљу пружања стручне подршке органима у процесу анализе потреба за стручним усавршавањем, у току 2021. године израђени су модели аката: Технике за прикупљање података,
Протокол за анализу садржаја (са анализираним елементима), Водич за разговор са руководиоцем органа, 3акључци са састанка са руководиоцем органа, Фокус групе, Образац за
индивидуални план развоја, Водич за разговор са руководиоцима већих организационих јединица, Структура извештаја о анализи потреба, као и Структура извештаја за Националну
академију.
За потребе спровођења програма стручног усавршавања ажуриран је документ „Облици, методе и технике стручног усавршавања“.
Представници Националне академије током извештајног периода су уз подршку пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“, финансираног од стране
Европске уније и Савета Европе, учествовали у фокус групи и развоју Водича за циклус стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе у сарадњи са Министарством
државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.
Национална академија за јавну управу је са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Саветом Европе креирала Методологију за праћење и вредновање програма
стручног усавршавања, која садржи све елементе неопходне за вредновање обука.
У складу са Стратегијом реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2021. до 2030. године, развијена је Методологија за анализу и планирање трошкова програма обуке.
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Израђен је извештај о процени потреба за стручним усавршавањем запослених у јавној управи за 2022. Години који даје приказ свих спроведених активности. Нацрт Извештаја је
презентован на седници Програмског савета 26. јуна 2021. године. Извештај је објављен на сајту Националне академије за јавну управу.
Нацрт секторског континуираног програма стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе за 2022. годину је упућен Савету за стручно усавршавање запослених у
јединицама локалне самоуправе. На седници одржаној 20. септембра 2021. године, Закључком Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе, број:
06-00-1/2021-13/10 је утврђен Предлог секторског програма континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе за 2022. годину.
Процес припреме програма обука за 2022. годину је завршен на време. У складу са процедуром усвајања програма стручног усавршавања, на 24. онлајн седници Програмског савета
која је одржана 18. октобра 2021. године. донете су Одлуке о утврђивању Предлога Општег програма обуке државних службеника, Предлога Општег програма обуке запослених у
јединицама локалне самоуправе, Предлога Програма обуке руководилаца у државним органима и Предлога Програма обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе.
У склопу Грант уговора „Унапређење професионалних капацитета државних службеника на положају“ ИПА 2019, спроведене су активности у вези са Програмом обуке државних
службеника на положају, који је развијен уз подршку СИГМА, који ће бити имплементиран у периоду од 2021. до 2023. године. Спровођење уговора почело 1. марта 2021. године.
Током извештајног периода спроведени су поступци за избор чланова пројектног тима и тренера. Одржано је седам обука у оквиру програма Основе – суштинска питања, као и
четири обуке у оквиру програма Саће.
У оквиру Пројекта ,,Обука државних службеника за 21. век у Републици Србији’’ - Додатно јачање капацитета Националне академије за јавну управу, развијене су онлајн обуке
„Кориговање лошег радног учинка и понашања“ и „Мотивација запослених“. Покренута је израда студије развоја аналитичко-истраживачких функција НАЈУ, као и студију о
сарадњи са научно-истраживачким организацијама. Развијен је софтверски систем управљања документима (ДМС систем)као и софтвер који подржава оснивање НАЈУ инфотеке
Пројекат је спроводио програм уводних обука намењених ново-изабраним званичницима на нивоу локалних самоуправа. Пројекат је ангажовао 8 приправника који раде у 4 сектора
НАЈУ. Пројекат је подржао израду 25 нових видео материјала за НАЈУ инфотеку, као и редизајн 50 постојећих едукативних видео садржаја. Отпочет је нови циклус израде 42 нова
видео садржаја, као и редизајн 20 постојећих видео материјала. Пројекат је подржао израду софтвера БАЗА ПРОЈЕКАТА, који омогућава интегрисано праћење свих пројектних
активности. Започето је спровођење обука за тренере из шест области. Започета израда М-learning софтвера. -Започета израда курикулума за НАЈУ водећи курс у домену управљања
у јавном сектору, намењеног доносиоцима одлука.
У области успостављања и одржавања сарадње са домаћим, страним и међународним институцијама, организацијама и удружењима Академија је одржавала сарадњу са
Националном школом за администрацију Републике Француске (ENA) и Европским центром за судије и правнике (EIPA Luxembourg)и мисијом ОЕБС у Србији.
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стручног усавршавања
које је Национална
академија реализовала
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оцена спроведених
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

1. Назив органа државне
Управе

ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

2. Главни истражитељ

проф. др Небојша Петровић

3. Делокруг

На основу члана 4. Законa о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају
(„Службени гласник РС“, бр. 66/15 и 83/18, у даљем тексту: Закон) образован је Центар за
истраживање несрећа у саобраћају као посебна организација у чијој је надлежности обављање
стручних послова који се односе на истраживање удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају,
озбиљних несрећа, осталих несрећа и незгода у железничком саобраћају, врло озбиљних поморских
несрећа, озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа, поморских незгода, озбиљних
пловидбених незгода и пловидбених незгода у водном саобраћају.
У складу са чланом 7. Законa Центар за истраживање несрећа у саобраћају обавља следеће стручне
послове:
1. у ваздушном саобраћај
-утврђује узроке удеса и озбиљних незгода и даје безбедносне препоруке ради побољшања
безбедности у ваздушном саобраћају,
-води базу података о удесима и озбиљним незгодама,
-доставља податке о удесима и озбиљним незгодама из базе података у Централну базу Европске
комисије,
-размењује податке о удесима и озбиљним незгодама из базе података са надлежним органима за
истраживање удеса и озбиљних незгода заинтересованих држава уз услов чувања тајности података,
-прикупља и анализира све податке који се односе на безбедност ваздушног саобраћаја, нарочито у
сврху спречавања удеса или озбиљних незгода, у мери у којој те активности не утичу на независност
Центра и не подразумевају никакве делатности у погледу регулаторних, административних и
питања која се односе на стандардизацију,
-сарађује са надлежним органима за истраживање удеса и озбиљних незгода ваздухоплова у
државама чланицама организације међународног цивилног ваздухопловства (ICAO) и другим
међународним организацијама,
-објављује резултате истраживања уз поштовање начела тајности,
-учествује на међународним скуповима и семинарима о питањима истраживања, као и усавршавања
лица која се баве спровођењем истраживања, и
-друга безбедносна истраживања.
2.

у железничком саобраћају

1906

-истраживање озбиљних несрећа на железничким системима са циљем утврђивање узрока и могућег
унапређења безбедности на железници и превенцији несрећа,
-истраживање осталих несрећа и незгода које под одређеним околностима могу да доведу до
озбиљних несрећа,
-даје безбедносне препоруке ради побољшања безбедности у железничком саобраћају,
-води базу података о несрећама и незгодама,
-саставља коначни извештај о појединим спроведеним истраживањима, који може да садржи
безбедносне препоруке ради побољшања безбедности у железничком саобраћају,
-извештава Европску агенцију за железнице (ERA) и Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре (МГСИ) о покретању истраживања озбиљне несреће, несреће или незгоде у року од
седам дана од доношења одлуке о покретању истраживања,
-јавно објављује коначне извештаје о спроведеним истраживањима у железничком саобраћају и
доставља их Европској агенцији за железнице (ERA) и Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре (МГСИ),
-објављује годишње извештаје о спроведеним истраживањима из претходне године, најкасније до
30. септембра текуће године и доставља их министарству надлежном за послове саобраћаја и
Европској агенцији за железнице (ERA) и
-учествује на међународним скуповима и семинарима о питањима истраживања, као и усавршавања
лица која се баве спровођењем истраживања.
3.

у водном саобраћају:
(1) у поморској пловидби:

-води безбедносну истрагу у сврху утврђивања узрока врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних
поморских несрећа и поморских несрећа и предлаже мере ради избегавања врло озбиљних
поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа и поморских несрећа у циљу унапређења
безбедности поморске пловидбе,
-води безбедносну истрагу врло озбиљних поморских несрећа и поморских несрећа, а у случају
озбиљних поморских несрећа и поморских незгода, спроводи претходну истрагу са циљем процене
потребе спровођења безбедносне истраге,
-даје безбедносне препоруке ради повећања безбедности у поморској пловидби,
-извештава Европску комисију о врло озбиљним поморским несрећама, озбиљним поморским
несрећама, поморским несрећама и поморским незгодама у складу са прописом којим се уређује
начин спровођења поступка истраживања и доставља податке о резултатима безбедносних истрага
из базе података у складу са шемом EMCIP (European Marine Casualty Information Platform),
-води базу података озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа, поморских
несрећа и поморских незгода и размењује податке из базе података са надлежним органима за
истраживање несрећа и незгода заинтересованих држава под условом чувања тајности података,
-у оквиру остваривања међусобне трајне сарадње, узајамне помоћи и рада са надлежним органима
за истраживање несрећа и незгода заинтересованих држава, размењује инсталације, уређаје и
опрему за техничко истраживање олупина, бродске опреме и других објеката значајних за поморску
безбедносну истрагу, обезбеђује другим органима пружање информација у вези са истраживањем
1907

врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа и поморских несрећа, пружа
техничку сарадњу или размену знања потребних за извођење посебних задатака, прибавља и
размењује информације од значаја за анализу података о врло озбиљној поморској несрећи и
поморској несрећи и израду одговарајућих безбедносних препорука, припрема, издаје и објављује
извештај поморске безбедносне истраге,
-прикупља податке о предузетим мерама за спровођење безбедносних препорука из извештаја о
спроведеним безбедносним истрагама,
-сарађује са другим органима и организацијама у Републици Србији у сврху спровођења поморске
безбедносне истраге,
-израђује годишње анализе врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа и
поморских несрећа, те по потреби друге анализе и студије,
учествује у међународним скуповима и семинарима ради усавршавања лица који се баве
спровођењем истраживања
(2) у унутрашњој пловидби:
-води истрагу озбиљних пловидбених незгода, а у случају пловидбених незгода спроводи претходну
истрагу са циљем процене потребе спровођења безбедносне истраге у циљу утврђивања узрока
незгода и предлаже мере ради њиховог избегавања на унутрашњим водним путевима у циљу
унапређења безбедности унутрашње пловидбе,
-даје безбедносне препоруке ради повећања безбедности у унутрашњој пловидби,
-припрема, издаје и објављује извештај о безбедносној истрази у унутрашњој пловидби,
-прикупља податке о предузетим мерама за спровођење безбедносних препорука из извештаја о
спроведеној истрази у унутрашњој пловидби,
-сарађује са другим органима и организацијама у Републици Србији у сврху спровођења
безбедносне истраге у унутрашњој пловидби,
-води базу података о озбиљним пловидбеним незгодама и пловидбеним незгодама,
-израђује годишње анализе озбиљних пловидбених незгода и пловидбених незгода, а по потреби
друге анализе и
-учествује у међународним скуповима, ради усавршавања лица који се баве спровођењем
истраживања.

НАРАТИВ
У извештајном периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године, Центар за истраживање несрећа у саобраћају је (у даљем тексту: Центар), наставио са оснаживањем својих
кадровских и техничких капацитета који су омогућили успешно обављање свих послова из делокруга рада у складу са Законом о истраживању несрећа у ваздушном, железничком
и водном саобраћају.
У Сектору за истраживање несрећа у ваздушном саобраћају током 2021. године извршено је 5 увиђаја несрећа (удеса и озбиљних незгода ваздухоплова) које су се догодиле на
територији Републике Србије и поводом којих су покренути истражни поступци. Преставници Центра су учествовали у својству овлашћених предстaвника у 2 истраге органа за
истраживање несрећа у ваздушном саобраћају других држава (Уједињеног краљевство Велике Британије и Северне Ирске и Република Хрватска) - несреће које су се догодилe на
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територијама других држава, а укључују ваздухоплове регистроване или произведене у Републици Србији. У складу са одредбама Aнекса 13 Meђународне организације цивилног
ваздухопловства (ICAO) и везаним обавезама, у извештајном периоду Центар је пружио техничку помоћ у истрази стране државе (не-повезана истрага Републике Пољске).
Током 2021. године завршено је укупно 14 истражних поступака Центра објављивањем Завршних извештаја, у којима су, након извршених свих неопходних истражних радњи уз
сарадњу са другим органима и организацијама, утврђени узроци њиховог настанка, те у складу са тим, издатo је укупно 20 безбедносних препорука са циљем унапређења безбедности
цивилног ваздухопловства. За истражне поступке у којима се нису стекли услови за њихово окончање и израду Завршних извештаја, Центар је у циљу обавештавања јавности и
свих других заинтересованих страна, израдио и објавио један Привремени извештај. Прикупљани су подаци и вршене анализе догађаја и незгода од интереса за безбедност ваздушног
саобраћаја, а које су потенцијално могле бити удеси или озбиљне незгоде, о чему су израђени извештаји и обавештења. Континуирано је праћено извршење и предузимање мера од
стране органа и организација којима су издате безбесносне препоруке, као и израђен и објављен Годишњи извештај о удесима и озбиљним незгодама у ваздушном саобраћају за
2020. годину у складу са важећим прописима. У оквиру међународне сарадње, испуњене су обавезе према међународним организацијама за цивилно ваздухопловство, као и
остварена сарадња са истражним органима других држава. Праћењем, анализом и упоређивањем релевантних прописа референтних међународних организација, Међународне
организације цивилног вазудхопловства (ICAO) и Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA), извршене су припреме за неопходне измене и допуне Закона о
истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају.
Стручно усавршавање и унапређење компетенција запослених на пословима истраживања несрећа у ваздушном саобраћају, током 2021. године извршено је кроз обуке, семинаре,
радионице и вежбе приправности у организацији Центра (оспособљавање за безбедан и здрав рад, теоријска и практична обука из области заштите од пожара, успостављање система
финансијског управљања и контроле), Националне академије за јавну управу, као и путем онлајн обука у организацији страних центара за едукацију и стицање и унапређење
стручних знања неопходних за област истраживања несрећа у ваздушном саобраћају (Sofema online Virtual Aviation Academy). Центар је остварио успешну сарадњу са Одсеком за
ваздушни саобраћај и транспорт Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, те пружањем менторске подршке од стране истражитеља у ваздушном саобраћају у реализацији
стручне праксе, допринео унапређењу теоријских знања студената стечених на академским студијама.
У Сектору за истраживање несрећа у железничком саобраћају, у току 2021. године Центар је покренуо 2 истраге за несреће у железничком саобраћају - 2 озбиљне несреће за које је
извршен увиђај на лицу места и спроведене све неопходне истражне радње. Урађена су и објављена 3 коначна извештаја о истрагама 2 озбиљнe несрећe и 1 несреће покренуте у
2020. години и издато укупно 32 безбедносне препоруке у циљу могућег повећања безбедности на железници и превенцији настанка нових несрећа. Континуирано је праћено
извршење и предузимање мера од стране органа и организација којима су издате безбесносне препоруке, и урађен је и објављен годишњи извештај за 2020. годину. Поред вођења
базе података о несрећама и незгодама за које су покренути поступци истраге, води се и помоћна база података о свим несрећама и незгодама пријављених од стране железничких
превозника, управљача и других укључених лица, као и евиденција примљених обавештења о несрећама и незгодама. Током 2021. године евидентирано је укупно 598 пријава
несрећа и незгода. У циљу континуираног праћења свих несрећа и незгода, а за потребе „Peer Review“ истражитељи Центра су континуирано пратили укупно 6 несрећа, од којих је
за 5 несрећа извршен увиђај. За „Peer review“ спроведен у Центру у новембру 2019. године од стране вође тима Панела Peer review Европске Агенције за железнице (European
Railway Agency – ERA) достављен је финални извештај којим је Peer review Центра/NIB Србија (NIB-National Investigation Body) успешно затворен. Панел препознаје хвале вредне
напоре Центра/NIB-а да je, у кратком периоду у којем функционише, развио робусне процедуре и зреле техничке основе. Коначни извештаји о истрагама имају висок технички ниво
и покривају у потпуности садржаје предвиђене ЕRА смерницама за добро извештавањe, у формату прописаном националним законодавством које је у складу са Анексом V
Директиве 2004/49/ЕЗ. Извештаје припрема Главни истражитељ у железничком саобраћају као истражитељ на дужности, запослени NIB-а имају значајно железничко образовање и
искуство. Висок ниво техничке стручности укључених стручних лица и органа ван Центра у истраге кад год је то потребно, доприносе да су коначни извештаји темељни и технички
добро подржани, да идентификују узрочне, доприносеће и системске факторе, да се препоруке за побољшање безбедности и спречавање сличних несрећа издају према потреби,
oбјективно и јасно, идентификујући безбедносни циљ и крајњег реализатора, у складу са смерницама ЕRА за писање препорука и европском праксом безбедносних истрага.
У оквиру сарадње са другим државним органима и организацијама, са аспекта надлежности Центра и могућег повећања безбедности на железници и превенцији настанка нових
несрећа, запослени у Сектору за истраживање несрећа у железничком саобраћају су, као представници Центра, учествовали у Радним групама Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за железнице и интермодални транспорт, за израду Нацрта закона о изменама и допунама закона о безбедности у железничком саобраћају и
Правилника о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја.
Активна сарадња остварена је са: Сектором за инспекцијски надзор Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у циљу предузимања мера у вези са безбедносном
истрагом несреће коју води Центар; Дирекцијом за железнице у вези са безбедносним препорукама и нацртима коначних извештаја о истрагама из надлежности Центра;
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Покрајинским секретеријатом за енергетику, грађевинарство и саобраћај у вези одредби Закона о безбедности у железничком саобраћају. Континуирана сарадња са привредним
субјектима је настављена пружањем стручне помоћи у циљу унапређивања безбедности на железничком систему и спровођењу издатих безбедносних препорука.
У оквиру међународне сарадње, поред испуњавања законом прописаних обавеза обавештавања Европске Агенције за железнице (European Railway Agency – ERA) у вези са истрагама,
представници Центра су присуствовали на: 3 редовна NIB Мрежна састанка, IPA/EUMedRail радионици ERA: Људски и организациони фактори (IPA/EUMedRail online Workshop on
Human and Organizational Factors), ENISA-ERA конференцији: Сајбер сигурност на железници (ENISA-ERA Conference: Cybersecurity in Railways), EUMedRail онлајн радионици о
истражном поступку несрећа и незгода (EUMedRail online workshop on accident and incident investigation procedures), ЕRА онлајн семинару о безбедности операција (ERA Online
Seminar on Safety of Operations), Деветој Будимпешта ERA–Мађарској радионици: Развој железничке безбедности и интероперабилности у огледалу 4-ог железничког пакета (9th
Budapest’s ERA- Hungary workshop: The development of rail safety and interoperability in the mirror of the 4th Railway Package), чиме је остварена и сарадња са Министарством за
иновације и технологију Мађарске (the Ministry of Innovation and Technology of Hungary), Конференцији Европски дани безбедности железнице (European Rail Safety Days), ЕRА
обуци: Eвропски модел културе безбедности на железници (ERA Webinar: European Railway Safety Culture Model), као и 8 Вебинара (Webinars). Представници Сектора за
истраживање несрећа у железничком саобраћају су у сарадњи са међународном организацијом International Railway Summit (IRS) присуствовали на: Десетој Међународној
конференцији 10th International Railway Summit (IRS) као VIP гости, IRS семинару: Управљање флексибилним и исплативим прелазом на FRMCS (IRS Seminar (webinar): Managing
a flexible and cost-effective transition to FRMCS) и 8 Вебинара (Webinars). У сарадњи са Rail Safety and Standards Board (RSSB) железничком компанијом из Лондона (Велика
Британија), представници Центра су узели учешће на: Другој виртуелној међународној железничкој конференцији IOSH Железничке Групе за 2021. годину (The IOSH Railway Group
second virtual International Railway Conference for 2021.), Тренингу (обуци) о истраживању несрећа (Accident Investigation Training) и 4 Вебинара (Webinars) чиме су, поред остварене
сарадње, континуирано унапређиване компетенције запослених.
Главни истражитељ у железничком саобраћају као члан Преговарачког поглавља 14 у име Центра је активно сарађивао са: Европском комисијом и делегацијом Европске Уније
(континуирано извештавање у вези са Поглављем 14. и учешће на састанку Пододбор TRENEV, EU Србија Споразум о стабилизацији и придруживању - Пододбор за транспорт,
енергију, животну средину, климатске промене и регионални развој).
Стручном усавршавању запослених државних службеника Сектора за истраживање несрећа у железничком саобраћају допринеле су и обуке у организацији Националне академије
за јавну управу (Лични развој и вештине, Јавне политике – Средњорочно планирање, Превенција корупције и борба против корупције) као и присуство хибридним конференцијама:
Иновације у јавној управи – Питање избора и Стручно усавршавање службеника у доба пандемије - изазови и научене лекције, у организацији Директората цивилног ваздухопловства
Републике Србије провера знања из Предмета Ваздухопловни прописи за стицање потврде за управљање беспилотним ваздухопловом и практична обука за дрон, и у организацији
Центра (обука из области заштите од пожара).
У складу са законском обавезом истраживања и обавештавања о покренутим истрагама o несрећама у водном саобраћају, Центар је у 2021. години покренуо 1 (једну) безбедносну
истрагу о озбиљној пловидбеној незгоди на унутрашњим водним путевима Републике Србије. У 2021. години завршене су 4 (четири) безбедносне истраге о пловидбеним незгодама
које су покренуте у 2020. години и 1 (једна) безбедносна истрага о озбиљној пловидбеној незгоди покренута у 2021. години. На основу анализе података и укупних резултата
спроведених безбедносних истрага, Центар је издао 11 (једанаест) безбедносних препорука ради повећања безбедности у унутрашњој пловидби. У току 2021. године, запослени у
Сектору за истраживање несрећа у водном саобраћају, су на основу претходних процена о потреби предузимања безбедносне истраге, донели одлуку о непокретању истраге за 4
(четири) пловидбенe незгодe на унутрашњим водним путевима Републике Србије, узимајући у обзир овлашћења из Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и
водном саобраћају. У складу са потребама водног саобраћаја и међународном препорученом праксом, Центар је израдио Годишњи извештај за 2020. годину. У оквиру сарадње са
органима и организацијама Републике Србије у 2021. години, унапређена је сарадња у сврху спровођења безбедносних истрага у унутрашњој пловидби, са Министарством
унутрашњих послова, Полицијска Управа за град Београд – Полицијска испостава за безбедност на рекама. Остварена је сарадња са Савском комисијом и бродарствима (Дунавска
транспортна логистика (ДТЛ), Карин комерц МД). Унапређене су компетенције запослених у Сектору за водни саобраћај кроз обуке у организацији Националне академије за јавну
управу.
Извршење послова из делокруга рада Одсека за опште послове (правни, кадровски, финансијски, административни и др. послови) и самосталних извршилаца за међународну
сарадњу и односе са јавношћу, обезбедило је несметано обављање послова из законом прописане надлежности и остварење циљева Центра.

1910

Законом о буџету за 2021. годину, за обављање послова из законом прописане надлежности, Центру је одобрено 58.206.000,00 РСД од чега са укупним извршењем у износу од
52.971.662,01 РСД (за плате и социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде трошкова за запослене, сталне трошкове, основна средства, трошкове путовања, услуге по уговору,
материјал и опрему).
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Резултат
Ред.
Бр.

Финансирање
Назив
шифра извора
финасирања

1.

1.ПА.1

I
Уређење и надзор у
области саобраћаја

II
Побољшање и унапређење
безбедности у ваздушном,
железничком и водном саобраћају

Стручни послови
организовања и
спровођења
истраживања
несрећа у
ваздушном,
железничком и
водном саобраћају

Смањење броја несрећа
Смањење броја погинулих и
повређених лица
Смањење материјалне штете

По плану
(Да/Не)

Образложење

IV
/

V
Да

VI
/

износ остварења
извршења
III

01

Референтни
документ

52.971.662,01

1911

ЗАКОНИ О ПОТВРЂИВАЊУ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ред.
бр.
1.

2.

Назив акта
I
Закон о потврђивању Споразума
између Владе Републике Србије,
Владе Црне Горе и Савета
министара Босне и Херцеговине
о преносу надлежности за
пружање услуга у ваздушном
саобраћају

Закон о потврђивању Одлуке
1/2019 ECAA Заједничког
комитета којом се замењује Анекс
I ECAA споразума

Опис
II
Споразумом ће се уговорно
регулисати односи страна
уговорница у погледу преноса
надлежности за пружање
услуга у ваздушном
саобраћају у делу ваздушног
простора Босне и
Херцеговине, уз учешће три
стране уговорнице: Владе
Републике Србије, Владе Црне
Горе и Савета министара
Босне и Херцеговине
Наведеним актом Народна
скупштина потврђује Одлуку
1/2019 ECAA Заједничког
комитета којом се замењује
Анекс I ECAA споразума,
потписаног 2006. године, а који
је ступио на снагу 1. децембра
2017. године.

Статус
III
Народна
скупштина
усвојила

Број „Службеног
гласника РС”
IV
Међународни
уговори
1/21

Референтни
документ/
НПАА
V
/

По
плану
(Да/Не)
VI
Да

/

Да

Образложење
VII
/

1. фебруар

Народна
скупштина
усвојила

Међународни
уговори
6/21
1. април

Доношењем
овог закона
Република
Србија
испуњава своју
обавезу да
примењује
одлуке
Заједничког
комитета чиме
ће се створити и
формалне
претпоставке за
пуну
хармонизацију
националног
законодавства
Републике
Србије са
1912

тековинама
Европске уније,
садржаним у
Анексу I ЕСАА
споразума.
Закон о потврђивању споразума
између Владе Републике Србије и
Савета министара Босне и
Херцеговине о одржавању и
реконструкцији путних
међудржавних мостова између
Републике Србије и Босне и
Херцеговине

3.

Народна
скупштина
усвојила

Међународни
уговори

Да

ЈР

/

7/21

12.април

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Ред.
бр.

1.

2.

Број „Службеног
гласника РС”

Референтни
документ/
НПАА

I
Закон о потврђивању Споразума
између Владе Републике Србије и
Владе Републике Северне
Македоније о борби против
кријумчарења миграната

II
Потврђивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Северне Македоније о борби
против кријумчарења
миграната

III
Народна
скупштина
усвојила

IV
Службени
гласник
Републике Србије
- Међународни
уговори, број
2/21од 18.02.
2021. године

V
/

По
плану
(Да/Не)
VI
Да

Закон о потврђивању Споразума
између Владе Републике Србије и
Владе Руске Федерације о сарадњи у
борби против тероризма

Потврђивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Руске
Федерације о сарадњи у борби
против тероризма

Народна
скупштина
усвојила

Службени
гласник
Републике Србије
- Међународни
уговори, број
4/21од 05.03.2021.
године

/

Да

Назив акта

Опис

Статус

Образложење
VII
/

Народна
скупштина
усвојила

1913

3.

4.

Закон о потврђивању Споразума
између Владе Републике Србије и
Владе Државе Палестине у области
безбедносне сарадње

Потврђивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Државе
Палестине у области
безбедносне сарадње

Народна
скупштина
усвојила

Службени
гласник
Републике Србије
- Међународни
уговори, број 5/21
од 17.03.2021.
године

/

Да

Народна
скупштина
усвојила

Закон о потврђивању Споразума
између Владе Републике Србије и
Владе Републике Северне
Македоније о сарадњи у области
борбе против трговине људима

Потврђивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Северне Македоније о сарадњи
у области борбе против
трговине људима

Народна
скупштина
усвојила

Службени
гласник
Републике Србије
- Међународни
уговори, број 3/21
од 02.03.2021.
године

/

Да

Народна
скупштина
усвојила

Закон о потврђивању Споразума
између Републике Србије и Босне и
Херцеговине о пограничном
саобраћају

Потврђивање Споразума
између Републике Србије и
Босне и Херцеговине о
пограничном саобраћају

Народна
скупштина
усвојила

Службени
гласник
Републике Србије
- Међународни
уговори, број
21/21 од
25.10.2021.
године

/

Да

Народна
скупштина
усвојила

Закон о потврђивању Споразума
између Републике Србије,
Републике Северне Македоније и
Републике Албаније о сарадњи у
заштити од катастрофа

Потврђивање Споразума
између Републике Србије,
Републике Северне
Македоније и Републике
Албаније о сарадњи у заштити
од катастрофа

Народна
скупштина
усвојила

Службени
гласник
Републике Србије
- Међународни
уговори, број
23/21 од
19.11.2021.
године

/

Да

Споразум је
променио назив
у Споразум о
сарадњи у
заштити од
катастрофа на
Западном
Балкану

Закон о потврђивању Споразума о
статусу између Републике Србије и
Европске уније о акцијама које
спроводи Европска агенција за
граничну и обалску стражу у
Републици Србији

Потврђивањем споразума
успоставиће се правни оквир,
који би на свеобухватан начин
уредио све аспекте
координације потребне за
спровођење акција Европске
агенције за граничну и обалску
стражу које се могу одвијати
на територији Републике

Народна
скупштина
усвојила

Службени
гласник
Републике Србије
- Међународни
уговори, број 3/21
од 2.3.2021.
године

/

Да

Народна
скупштина
усвојила

5.

6.

7.

1914

Србије, као и будућу сарадњу
Републике Србије и Агенције

8.

Закон о потврђивању споразума
између Владе Републике Србије и
Владе Републике Аустрије о
сарадњи у области заштите од
катастрофа

Уређује се област сарадње у
области смањења ризика од
катастрофа и управљање
ванредних ситуација између
Р.Србије и Р. Аустрије

Народна
скупштина
усвојила

Закон о потврђивању Споразума
између Републике Србије и Босне и
Херцеговине о граничним прелазима

Потврђивање Споразума
између Републике Србије и
Босне и Херцеговине о
граничним прелазима

Народна
скупштина
усвојила

9.

10.

11.

12.

Закон о потврђивању Споразума
између Републике Србије и Босне и
Херцеговине о заједничким
локацијама на граничним прелазима

Потврђивање Споразума
између Републике Србије и
Босне и Херцеговине о
заједничким локацијама на
граничним прелазима

Закон о потврђивању Споразума о
међусобном признавању возачких
дозвола са Народном Републиком
Кином

Потврђивање Споразума о
међусобном признавању
возачких дозвола са Народном
Републиком Кином

Закон о потврђивању споразума
између Владе Републике Србије и
Владе Републике Кипар о сарадњи у
заштити од катастрофа

Уређује се област сарадње у
области смањења ризика од
катастрофа и управљање
ванредних ситуација иѕмеђу
Р.Србије и Р.Кипра

Службени
гласник
Републике Србије
- Међународни
уговори, број
21/21 од
25.10.2021.
године
Службени
гласник
Републике Србије
- Међународни
уговори, број
21/21 од
25.10.2021.
године

Народна
скупштина
усвојила

Службени
гласник
Републике Србије
- Међународни
уговори, број
21/21 од
25.10.2021.
године

Народна
скупштина
усвојила

Службени
гласник
Републике Србије
- Међународни
уговори, број број
23/21 од
19.11.2020.
године
Службени
гласник
Републике Србије
- Међународни
уговори, број број

Народна
скупштина
усвојила

Да

/

Да

/

Да

/

Да

/

Да

1915

17/21 од
13.032021. године
Закон о потврђивању споразума о
сарадњи у заштити од катастрофа на
Западном Балкану
13.

Уређује се област сарадње у
области смањења ризика од
катастрофа и управљање
ванредним ситуацијама на
западном Балкану односно
сарадња између Р.Србије,
Северне Македоније и Р.
Албаније

Реализовано

Службени
гласник РС Међународни
уговори, број
23/21

Не

Закон о
потврђивању
споразума о
сарадњи у
заштити од
катастрофа на
Западном
Балкану

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Ред.
бр.
1.

2.

Назив акта

Опис

Статус

I
Закон о потврђивању
Меморандума о разумевању о
војној сарадњи између Владе
Републике Србије коју
представља Министарство
одбране и Владе Арапске
Републике Египат коју
представља Министарство
одбране
Закон о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Краљевине Лесото о сарадњи
у области одбране

II
Потврђивање Меморандума о
разумевању о војној сарадњи између
Владе Републике Србије коју
представља Министарство одбране и
Владе Арапске Републике Египат
коју представља Министарство
одбране

III
/

Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Краљевине Лесото о сарадњи у
области одбране

Број
„Службеног
гласника РС”
IV
2/21
18. фебруар

/

2/21
18. фебруар

Референтни
документ/
НПАА
V
Стратегија
одбране
Републике
Србије

Стратегија
одбране
Републике
Србије

По
плану
(Да/Не)
VI
Дa

Нe

Образложење
VII
/

Предлог Закона о
потврђивању Споразума
између Владе
Републике Србије и
Владе Краљевине
Лесото о сарадњи у
области одбране био је
уврштен у План рада
Владе за 2020. годину

1916

3.

4.

Закон о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Краљевине Мароко о
сарадњи у области одбране
Закон о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Савезне Републике Немачке о
сарадњи у области одбране

Поврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Краљевине Мароко о сарадњи у
области одбране

/

17/21
13. септембар

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Дa

Поврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Савезне Републике Немачке о
сарадњи у области одбране

/

17/21
13. септембар

Стратегија
одбране
Републике
Србије

Дa

/

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Ред.
бр.
1.

Назив акта
I
Закон о потврђивању
протокола за измену и
допуну споразума
између Владе
Републике србије и
Владе Сједињених
Америчких Држава о
научној и технолошкој
сарадњи

Опис
II
Протоколом се омогућује наставак, унапређење
и интензивирање сарадње у свим
научноистраживачким и технолошким
областима у наредних десет година

Статус
III
Народна скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника РС”
IV
Међународни
уговори“ 9/21
10. мај

Референтни
документ/
НПАА
V
Не

По
плану
(Да/Не)
VI
/

Образложење
VII
/

1917

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Ред.
бр.

1.

2.

Назив акта

Опис

Статус

I
Закон о потврђивању Уговора
између Владе Републике Србије
и Владе Квебека о социјалној
сигурности

II
Потврђује
се
уговор
о
социјалној сигурности између
две државе

III
Народна
скупштина
усвојила

Закон о потврђивању споразума
између Владе Републике Србије
и Владе Савезне Републике
Немачке о ратним
меморијалима

Предлагач:
Министарство
спољних послова (на предлог
Министарства
за
рад,
запошљавање,
борачка
и
социјална питања)
Датум разматрања и број
седнице Владе: 26. август
2021. године, 74.

Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника
РС”,
датум
IV
„Службени
гласник РС –
Међународни
уговори”, број
9/21 од 10. маја
2021. године
Службени
гласник
Републике
Србије
Међународни
уговори, број
17
од
13.
септембра
2021. године

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа
JК или
ЈР

Образложење

V
/

VI
Да

VII
Не

VIII
/

/

Не

ЈР

Закон је донет из
разлога
унапређења
сарадње између
Владе Републике
Србије и Владе
Савезне Републике
Немачке у области
ратних меморијала

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Расправа
JК или
ЈР

V
/

VI
Не

VII
/

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Ред.
бр.
1.

Назив акта
I
Закон о потврђивању споразума
између Владе Републике Србије
и Европске уније о учешћу
Републике Србије у програму
Креативна Европа (2021-2027)

Опис
II
Усвајањем Закона о
потврђивању Споразума
између Владе Републике
Србије и Европске уније о
учешћу Републике Србије у
програму Креативна Европа

Статус
III
Народна
скупштина
усвојила

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
МУ 26/21
28. децембар

Образложење
VIII
Иницијатива за
ратификацију
споразума
покретнута је
након усвајања
1918

(2021-2027), установама
културе, удружењима у
култури и другим субјектима
у култури са територије
Републике Србије омогућено
је учешће у најзначајнијем
програму Европске уније за
културу чиме је поспешен
процес европских интеграција
Републике Србије.

Плана Владе за
2021. годину

1919

