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I. МИНИСТАРСТВА 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

2. Министар др Душан Вујовић 

3. Делокруг На основу члана 3. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - 
др. закон и 62/17), 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 
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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. 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;  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о давању гаранције 
Републике Србије у корист Немачке 
развојне банке КfW, Франкфурт на 
Мајни, по задужењу Јавног предузећа 
„Електропривреда Србије”, Београд 
(Пројекат обновљиве енергије 
Костолац-ветропарк)  

Зајам у износу од 80.000.000 евра 
за потребе Јавног предузећа 
„Електропривреда Србије”, уз 
државну гаранцију, за изградњу 
ветропарка у Костолцу  

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

2 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о зајму између Републике 
Србије и Немачке развојне банке 
(КfW) - Програм подстицања 
обновљиве енергије: Развој тржишта 
биомасе у Републици Србији (прва 
компонента) 

Зајам у износу до 40.000.000 евра 
за финансирање инвестиција 
заинтересованих и пријављених 
топлана/општина за коришћење 
обновљивих извора енергије у 
производњи топлотне енергије  

 
 

НЕ  01. 2018.  

3 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о гаранцији (Пројекат 
техничко - путничке станице (ТПС) 
Земун - фаза 1) између Републике 
Србије и Европске банке за обнову и 
развој  

Зајам у износу до 30.000.000 евра 
за потребе Акционарског друштва 
за железнички превоз путника 
„Србија Воз”, уз државну 
гаранцију, за изградњу потребних 
објеката, колосека, постројења, 
опреме и инсталација за превоз 
путника на локацији ТПС Земун  

 
 

НЕ  01. 2018.  

4 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о играма на срећу  

Изменама и допунама Закона о 
играма на срећу омогућило би се 
увођење перманентног 
електронског надзора, чиме би се 
стварају услови да се: • 
континуирано прати промет, као и 
начин утврђивања основице за 
обрачун накнада, обрачун висине 
накнада и плаћања накнада за 
игре на срећу; • врши надзор над 
свим локацијама, сваког легалног 
приређивача на којима исти 
приређује игре на срећу; • умреже 
сви аутомати за игре на срећу и 
сва уплатно-исплатна места 
кладионица; Претходни услов за 
ефикаснији рад и успешну 

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

примену законских одредби је рад 
овлашћене лабораторије од 
стране министра финансија, да 
врши: • контролу испуњености 
информатичких карактеристика 
аутомата и карактеристика 
информационог система за 
приређивање посебних игара на 
срећу на аутоматима и посебних 
игара на срећу – клађење коју би 
вршила лабораторија овлашћена 
од стране министра финансија, 
без чијих уверења правно лице не 
би могло да добије одобрење за 
приређивање истих; • контролу 
испуњености карактеристика 
информационог система 
приређивача игара на срећу преко 
средстава електронске 
комуникације (такозване on-line 
игре на срећу), коју би такође 
вршила лабораторија овлашћена 
од стране министра финансија, 
без чијих уверења правног лице не 
би могло да добије одобрење за 
приређивање истих. Наведене 
активности олакшале би теренску 
контролу, односно значајно би 
унапредиле risk managment и 
учиниле транспарентним и 
доступним информације играчима 
о томе који приређивачи имају 
одобрење за обављање 
делатности, уз истовремено 
омогућавање приступа подацима о 
приређивачима другим државним 



  

10 

 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

органима који врше контролу на 
терену.  

5 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о девизном 
пословању (ЈП)  

Либерализација улагања у 
краткорочне хартије од вредности 
и краткорочног задуживања 
резидената у иностранству, у 
складу са обавезама преузетим 
ССП-ом  

 
 

ДА  03. 2018.  

6 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о државном концесионалном 
зајму за Пројекат изградње 
београдске обилазнице (деоница: 
мост преко реке Саве код 
Остружнице-Бубањ Поток) између 
Владе Републике Србије као 
зајмопримца и кинеске Export-Import 
банке као зајмодавца 

Концесионални зајам у износу од 
1.436.850.000 CNY (кинеских јуана) 
за финансирање Пројекта 
изградње београдске обилазнице 
око Београда на аутопуту Е70/Е75 
(деоница: мост преко реке Саве 
код Остружнице-Бубањ Поток) 
(Сектори 4,5 и 6) аранжман са 
кинеском банком  

 
 

НЕ  03. 2018.  

7 Предлог закона о потврђивању 
Оквирног споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Народне 
Републике Кине о обезбеђењу 
Републици Србији концесионалног 
зајма НР Кине за Пројекат изградње 
обилазнице око Београда (деоница: 
мост преко реке Саве код 
Остружнице-Бубањ Поток) 

Концесионални зајам у износу од 
1.436.850.000 CNY (кинеских јуана) 
за финансирање Пројекта 
изградње обилазнице око 
Београда на аутопуту Е70/Е75 
(деоница: мост преко реке Саве 
код Остружнице-Бубањ Поток) 
(Сектори 4,5 и 6) - међувладин 
аранжман  

 
 

НЕ  03. 2018.  

8 Предлог закона о потврђивању 
Оквирног финансијског уговора 
између Републике Србије и Европске 

Зајам у износу до 134.000.000 
евра за реконструкцију железничке 

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

инвестиционе банке (Пројекат 
реконструкције железничке пруге 
Ниш-Димитровград)  

пруге Ниш - Димитровград  

9 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о зајму (Додатно 
финансирање за Пројекат Други 
зајам за здравство) између 
Републике Србије и Међународне 
банке за обнову и развој  

Зајам у износу до 25.000.000 евра 
додатних средстава за текуће 
пројекте у области здравства  

 
 

НЕ  04. 2018.  

10 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о гаранцији између 
Републике Србије и Чешке експортне 
банке, за задуживање ЈП ПЕУ 
„Ресавица” (Пројекат експлоатације 
лежишта угља источног поља јаме 
РМУ „Соко”)  

Зајам у износу до 10.000.000 евра 
код Чешке експортне банке, за 
потребе ЈП ПЕУ „Ресавица”, уз 
државну гаранцију, за 
финансирање набавке рударске 
опреме и услуга за експлоатацију 
лежишта угља РМУ „Соко”  

 
 

НЕ  04. 2018.  

11 Предлог закона о потврђивању 
Финансијског уговора Апекс зајам за 
мала и средња предузећа и друге 
приоритете III/Ц између Републике 
Србије и Европске инвестиционе 
банке и Народне банке Србије 

Обезбеђивање повољних и 
дугорочних извора финансирања 
за мала и средња предузећа, 
предузећа средње тржишне 
капитализације и друге приоритете 
(трећа кредитна линија од 200 
милиона евра), преко пословних 
банака  

 
 

НЕ  05. 2018.  

12 Предлог закона о потврђивању 
Финансијског уговора између 
Републике Србије и Европске 
инвестиционе банке (Партнерство за 

Обезбеђење зајма у износу до 
22.000.000 евра за финансирање 
програма локалног партнерства  

 
 

НЕ  05. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

локални развој)  

13 Предлог закона о потврђивању 
Финансијског уговора између 
Републике Србије и Европске 
инвестиционе банке (Додатно 
финансирање за Пројекат Аутопут 
Коридор 10 (Е-75 и Е-80)  

Обезбеђење зајма у износу до 
40.000.000 евра недостајућих 
средстава за завршетак текућих 
пројеката  

 
 

НЕ  05. 2018.  

14 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о зајму (Други програмски 
зајам за развојне политике у области 
јавних расхода и јавних предузећа) 
између Републике Србије и 
Међународне банке за обнову и 
развој 

Програмски зајам у износу до 
200.000.000 УСД за развој јавних 
финансија и јавних предузећа 
ДПЛ-2  

 
 

НЕ  05. 2018.  

15 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о зајму (Пројекат 
реформе финансијских институција у 
државном власништву) између 
Републике Србије и Међународне 
банке за обнову и развој  

Зајам у износу до 50.000.000 УСД 
за реформу финансијских 
институција у државном 
власништву  

 
 

НЕ  05. 2018.  

16 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о порезима на 
имовину  

Измена предмета опорезивања, 
пореске основице и других 
елемената за опорезивање, у 
циљу доследнијег опорезивања 
сходно економској моћи обвезника  

 
 

НЕ  06. 2018.  

17 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о зајму (Програм за 

Програмски зајам у износу до 
50.000.000 УСД за унапређење 

 НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

унапређење услуга е - управе) 
између Републике Србије и 
Међународне банке за обнову и 
развој  

услуга, доступности и ефикасности 
јавних служби  

 

18 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији  

Поједине одредбе закона је 
неопходно прецизирати, односно 
извршити правнотехничко 
усаглашавање појединих 
одредаба, како би се примена 
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  

 
 

НЕ  06. 2018.  

19 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о финансирању 
политичких активности (АП)  

Изменама и допунама закона 
врши се јасно разграничење 
обавеза Агенције, Државне 
ревизорске институције и других 
органа у поступку контроле 
политичких активности и субјеката 
и прецизно утврђују механизми за 
транспрентно финансирање 
политичких субјеката. Уводи се 
oбaвeза дирeктoрa Пoрeскe 
упрaвe дa у гoдишњи или 
вaнрeдни плaн пoрeскe кoнтрoлe 
уврсти дaвaoцe финaнсиjских 
срeдстaвa и других услугa 
пoлитичким субjeктимa у склaду сa 
извeштajeм Aгeнциje o 

 
 

НЕ  06. 2018.  



  

14 

 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

финaнсирaњу пoлитичких 
aктивнoсти и субjeкaтa  

20 Предлог закона о потврђивању 
Финансијског уговора између 
Републике Србије и Европске 
инвестиционе банке (Пројекат 
реконструкције и изградње локалне 
инфраструктуре у подручјима на 
мигрантској рути) 

Зајам у износу до 40.000.000 евра 
за побољшање услова за 
смештаја миграната  

 
 

НЕ  06. 2018.  

21 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о зајму (Развој 
информационо-комуникационе 
инфраструктуре у основним и 
средњим школама у Републици 
Србији „Повезане школе”) између 
Републике Србије и Европске 
инвестиционе банке 

Зајам у износу до 70.000.000 евра 
за развој информационо - 
комуникационе инфраструктуре у 
школама у Србији  

 
 

НЕ  06. 2018.  

22 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о зајму за Пројекат изградње 
аутопута Е-763 (деоница Прељина - 
Пожега) између Владе Републике 
Србије као зајмопримца и кинеске 
Export - Import банке као зајмодавца 

Зајам у износу до 445.000.000 УСД 
за финансирање Пројекта 
изградње аутопута Е-763 (деоница 
Прељина - Пожега)  

 
 

НЕ  06. 2018.  

23 Предлог закона о потврђивању 
Оквирног споразума о зајму између 
Владе Републике Србије и Банке за 
развој Савета Европе (Пројекат 
изградње Универзитетске дечје 

Обезбеђење зајма у износу до 
45.000.000 евра за финансирање 
изградње Универзитетске дечје 
клинике Тиршова  

 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

клинике Тиршова)  

24 Предлог закона о јавним набавкама 
(ЈП) 

Потпуно усклађивање са правном 
тековином Европске уније у 
области јавних набавки  

 
 

НЕ  06. 2018.  

25 Предлог закона о завршном рачуну 
буџета Републике Србије за 2017. 
годину  

Утврђују се укупно остварени 
приходи и примања и расходи и 
издаци, финансијски резултат 
буџета Републике Србије 
(буџетски дефицит или суфицит) и 
рачун финансирања  

 
 

НЕ  06. 2018.  

26 Предлог закона о царинској служби 
(АП)  

Уређује послове царинске службе, 
унутрашње уређење и 
руковођење, овлашћења 
царинских службеника и права, 
дужности и одговорности 
царинских службеника  

 
 

НЕ  06. 2018.  

27 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о зајму (Пројекат изградње 
аутопута Ниш-Плочник-Мердаре I 
фаза) између Републике Србије и 
Европске банке за обнову и развој  

Зајам у износу до 100.000.000 
евра за финансирање изградње 
аутопута Ниш-Плочник-Мердаре  

 
 

НЕ  07. 2018.  

28 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о зајму (Пројекат 
модернизације пореске 
администрације) између Републике 
Србије и Међународне банке за 

Зајам у износу до 50.000.000 УСД 
за модернизацију и унапређење 
капацитета Пореске управе  

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

обнову и развој  

29 Предлог закона о давању гаранције 
Републике Србије у корист изабране 
пословне банке, за измирење 
обавеза Јавног предузећа 
„Електропривреда Србије” Београд, 
по основу Уговора о дугорочном 
кредиту за Пројекат одсумпоравања 
ТЕНТ Б  

Зајам у износу до 130.000.000 
евра код пословне банке, за 
потребе Јавног предузећа 
„Електропривреда Србије” 
Београд, уз државну гаранцију, за 
финансирање Пројекта 
одсумпоравања ТЕНТ Б  

 
 

НЕ  09. 2018.  

30 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о зајму за Пројекат изградње 
београдске обилазнице (деоница 
Бубањ Поток - Панчево) Сектор Ц 
између Владе Републике Србије као 
зајмопримца и кинеске Export-Import 
банке као зајмодавца 

Зајам у износу до 510.000.000 УСД 
за финансирање Пројекта 
изградње београдске обилазнице 
(деоница Бубањ Поток-Панчево) 
Сектор Ц  

 
 

НЕ  09. 2018.  

31 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о јавној својини  

Законом ће се омогућити да 
аутономне покрајине и јединице 
локалне самоуправе на 
једноставинији начин изврше упис 
права својине у јавној евиденцији  

 
 

НЕ  09. 2018.  

32 Предлог закона о потврђивању 
Финансијског уговора између 
Републике Србије и Европске 
инвестиционе банке (Пројекат 
изградње аутопута Ниш - Плочник - 
Мердаре I фаза (деоница Ниш - 
Плочник)  

Зајам у износу до 100.000.000 
евра за путну инфраструктуру  

 
 

НЕ  09. 2018.  



  

17 

 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

33 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о зајму између Републике 
Србије и Немачке развојне банке 
(КfW) - Програм подстицања 
обновљиве енергије: Развој тржишта 
биомасе у Републици Србији (друга 
компонента)  

Зајам у износу до 40.000.000 евра 
за финансирање инвестиција 
заинтересованих и пријављених 
топлана/општина за коришћење 
обновљивих извора енергије у 
производњи топлотне енергије  

 
 

НЕ  09. 2018.  

34 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о зајму за Пројекат 
модернизације и реконструкције 
мађарско - српске железничке везе на 
територији Републике Србије, за 
деоницу Нови Сад - Суботица - 
државна граница између Владе 
Републике Србије као зајмопримца и 
кинеске Export - Import банке као 
зајмодавца  

Зајам у износу до 1.000.000.000 
УСД за финансирање Пројекта 
модернизације и реконструкције 
мађарско - српске железничке везе 
на територији Републике Србије, 
за деоницу Нови Сад - Суботица - 
државна граница  

 
 

НЕ  09. 2018.  

35 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о зајму за Пројекат изградње 
топлодалековода града Београда 
између Владе Републике Србије као 
зајмопримца и кинеске Export - Import 
банке као зајмодавца  

Зајам у износу до 193.375.000 УСД 
за финансирање Пројекта 
изградње београдског приградског 
топловода  

 
 

НЕ  09. 2018.  

36 Предлог закона о давању гаранције 
Републике Србије у корист изабране 
пословне банке, за измирење 
обавеза Јавног предузећа „Србијагас” 
Нови Сад, по основу Уговора о 
дугорочном кредиту за изградњу 
разводног гасовода Александровац - 
Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар 

Зајам у износу до 20.000.000 евра 
код пословне банке, за потребе 
Јавног предузећа „Србијагас” Нови 
Сад, уз државну гаранцију, за 
наставак изградње разводног 
гасовода Александровац - Брус - 
Копаоник - Рашка - Нови Пазар - 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

- Тутин (II фаза) Тутин  

37 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о гаранцији (Пројекат 
техничко - путничке станице (ТПС) 
Земун - фаза 2) између Републике 
Србије и Европске банке за обнову и 
развој  

Зајам у износу до 22.000.000 евра 
за потребе Акционарског друштва 
за железнички превоз путника 
„Србија Воз”, уз државну 
гаранцију, за завршетак изградње 
потребних објеката, колосека, 
постројења, опреме и инсталација 
за превоз путника на локацији ТПС 
Земун  

 
 

НЕ  10. 2018.  

38 Предлог закона о потврђивању 
Оквирног финансијског уговора 
између Републике Србије и Европске 
инвестиционе банке (Развој речне 
транспортне инфраструктуре) 

Зајам у износу до 100.000.000 
евра за финансирање пројеката из 
области речног транспорта  

 
 

НЕ  10. 2018.  

39 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о гаранцији између 
Републике Србије и Кувајтског фонда 
за арапски економски развој 
(Пројекат железничка станица 
Београд Центар - Фаза II) 

Зајам у износу до 18.000.000 KWD 
(кувајтских динара) за потребе 
„Инфраструктура железнице 
Србије” а.д., уз државну гаранцију, 
за наставак изградње станичне 
зграде железничке станице 
Београд Центар  

 
 

НЕ  10. 2018.  

40 Предлог закона о давању гаранције 
Републике Србије у корист Немачке 
развојне банке КfW, Франкфурт на 
Мајни, по задужењу Акционарског 
друштва „Електромрежа Србије”, 
Београд (Трансбалкански коридор 
Обреновац - Бајина Башта/Бајина 

Зајам у износу до 70.000.000 евра 
за потребе Акционарског друштва 
„Електромрежа Србије”, уз 
државну гаранцију, за изградњу 
система за пренос електричне 
енергије у оквиру Трансбалканског 

 
 

НЕ  11. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Башта - Пљевља (Црна Гора) - 
Вишеград (Босна и Херцеговина)  

коридора  

41 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о кредиту између Владе 
Републике Србије и Владе Републике 
Турске  

Зајам у износу до 16.000.000 евра 
за финансирање пројеката у 
области путне инфраструктуре у 
мање развијеним општинама 
(рехабилитација државног пута II 
реда, број 156 од Пазаришта до 
Тутина)  

 
 

НЕ  11. 2018.  

42 Предлог закона о давању гаранције 
Републике Србије у корист изабране 
пословне банке, за измирење 
обавеза Јавног предузећа 
,,Србијагас” Нови Сад по основу 
Уговора о дугорочном кредиту за 
изградњу гасовода на територији 
Републике Србије од границе са 
Републиком Бугарском до границе са 
Мађарском и другим суседним 
земљама са Републиком Србијом 

Зајам у износу до 70.000.000 евра 
код пословне банке, за потребе 
Јавног предузећа „Србијагас” Нови 
Сад, уз државну гаранцију, за 
изградњу гасовода на територији 
Републике Србије од границе са 
Републиком Бугарском до границе 
са Мађарском и другим суседним 
земљама  

 
 

НЕ  11. 2018.  

43 Предлог закона о потврђивању 
Финансијског уговора између 
Републике Србије и Европске 
инвестиционе банке (Гасна 
интерконекција Србија-Бугарска)  

Зајам у износу до 25.000.000 евра 
за гасну интерконекцију Србија - 
Бугарска  

 
 

НЕ  12. 2018.  

44 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о зајму за Пројекат изградње 
постројења за прераду отпадних вода 
града Београда између Владе 

Зајам у износу до 275.000.000 УСД 
за финансирање Пројекта 
изградње постројења за прераду 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републике Србије као зајмопримца и 
кинеске Export - Import банке као 
зајмодавца 

отпадних вода града Београда  

45 Предлог закона о буџетском систему Уређивање планирања, припреме, 
доноошења и извршења буџета 
Републике Србије, аутономних 
покрајина и јединица локалне 
самоуправе, као и припрема и 
доношење финансијских планова 
организација за обавезно соц 
ијално осигурање, и друга питања 
од значаја за буџетски систем  

 
 

НЕ  12. 2018.  

46 Предлог закона о буџету Републике 
Србије за 2019. годину са предлозима 
Одлука о давању сагласности на 
финансијске планове Републичког 
фонда за здравствено осигурање, 
Фонда за пензионо и инвалидско 
осигурање, Националне салужбе за 
запошљавање и Фонда за социјално 
осигурање војих осигураника, за 
2019. годину 

Уређују се приходи и примања, 
расходи и издаци буџета 
Републике Србије за 2019. годину, 
његово извршавање, обим 
задуживања, управљање јавним 
дугом, коришћење донација, 
пројектних зајмова и права и 
обавезе корисника буџетских 
средстава  

 
 

НЕ  12. 2018.  

47 Предлог закона о фискалним касама 
(АП)  

Доношење закона омогућиће 
имплементацију савремених 
техничких решења која ће 
створити услове за праћење 
оствареног промета преко 
фискалне касе on line од стране 
надлежних органа, чиме се 
стварају услови за сузбијање сиве 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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економије  

48 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о дувану  

Изменама се прецизирају поједина 
законска решења која се односе 
на производњу и промет дувана и 
дуванских производа, чиме се 
стварају услови за ефикаснију 
борбу против кријумчарења 
дувана, којим ће се обезбедити 
враћање тржишта дувана и 
дуванских производа у легалне 
токове  

 
 

ДА  12. 2018.  

49 Предлог закона о накнадама за 
коришћење јавних добара (АП) (ЕРП)  

Законом ће се обухватити све 
накнаде које се плаћају по основу 
коришћења добара која су 
посебним законом утврђена као 
природна богатства, добра од 
општег интереса и добра у општој 
употреби. Прописаће се врсте 
накнада за коришћење јавних 
добара, обвезник, висина, односно 
елементи за утврђивање висине 
накнаде, начин утврђивања и 
плаћања накнаде, припадност 
прихода, као и надлежност за 
контролу и наплату  

 
 

НЕ  12. 2018.  

50 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о републичким 
административним таксама  

Измене закона на иницијативу 
других министарстава, а на основу 
измена прописа из њихове 
надлежности у којима је прописана 
обавеза плаћања таксе  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

51 Закон о Царинској тарифи  Усклађивање са Царинском 
тарифом Европске уније, по 
ступању у чланство СТО  

 
 

ДА  12. 2018.  

52 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Народне Републике 
Кине о сарадњи и узајмној помоћи у 
царинским питањима  

Уређује се област размене 
информација у циљу борбе против 
сузбијања разних видова 
кријумчарења, олакшања и 
убрзања промета робе и путника  

 
 

НЕ  12. 2018.  

53 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о порезима на 
употребу, држање и ношење добара  

Измена критеријума и мерила за 
опорезивање порезом на употребу 
моторних возила, у циљу 
доследнијег опорезивања 
сразмерно економској моћи 
обвезника  

 
 

НЕ  12. 2018.  

54 Предлог закона о инвестиционим 
фондовима  

Отклањање проблема у пракси у 
погледу примене Закона о 
инвестиционим фондовима и 
усклађивање законодавног оквира 
са ЕУ прописима  

 
 

ДА  12. 2018.  

55 Предлог закона о алтернативним 
инвестиционим фондовима  

Креирање регулаторног оквира за 
материју алтернативних 
инвестиционих фондова, односно 
усклађивање законодавног оквира 
са ЕУ прописима  

 
 

ДА  12. 2018.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Усклађени динарски износ 
из члана 13. став 3. 
Закона о доприносима за 
обавезно социјално 
осигурање годишњим 
индексом потрошачких 
цена у 2017. години  

Члан 13. став 3. 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 и 112/15)  

Усклађивање динарског износа 
из члана 13. став 3. Закона о 
доприносима за обавезно 
социјално осигурање  

 
 

НЕ  01. 2018.  

2 Усклађени динарски 
неопорезиви износи 
пореза на доходак грађана 
из члана 9. став 1. тач. 9), 
12) и 13), члана 15а ст. 2, 
4. и 5, члана 18. став 1. 
тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), 
члана 21а став 2, члана 
83. став 4. тачка 1) и 
члана 85. став 1. тачка 10) 
Закона о порезу на 
доходак грађана 
годишњим индексом 
потрошачких цена у 2017. 
години  

Члан 9. став 1. тач. 9), 12) 
и 13), члан 15а ст. 2, 4. и 
5, члан 18. став 1. тач. 1), 
2), 4), 5), 6) и 7), члан 21а 
став 2, члан 83. став 4. 
тачка 1) и члан 85. став 1. 
тачка 10) Закона о порезу 
на доходак грађана 
(„Службени гласник РС", 
бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. 
закон, 135/04, 62/06, 65/06-
исправка, 31/09, 44/09, 
18/10, 50/11, 91/11-одлука 
УС, 7/12-усклађени 
динарски износи, 93/12, 
114/12-одлука УС, 8/13-
усклађени динарски 
износи, 47/13, 48/13-
исправка, 108/13, 6/14-
усклађени динарски 
износи, 57/14, 68/14-др. 
закона, 5/15-усклађени 
динарски износи, 112/15 и 
5/16-усклађени динарски 

Усклађивање динарских 
неопорезивих износа пореза на 
доходак грађана из члана 9. 
став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 
15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 
1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), 
члана 21а став 2, члана 83. 
став 4. тачка 1) и члана 85. 
став 1. тачка 10) Закона о 
порезу на доходак грађана  

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

износи)  

3 Усклађени динарски 
износи акциза из члана 
40а став 1. тач. 4) до 8) 
Закона о акцизама 
годишњим индексом 
потрошачких цена у 2017. 
години  

Члан 40в 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 и 103/15) и 
20. Закона о изменама и 
допунама Закона о 
акцизама („Службени 
гласник РС", број 108/16)  

Динарски износи акциза на 
цигарете , усклађују се 
годишњим индексом 
потрошачких цена у 2017. 
години. Усклађивање 
динарских износа акцизе на 
цигарете вршиће се почев од 1. 
јануара 2018. године, а по 
истеку календарске године у 
којој, према подацима 
републичког органа надлежног 
за послове статистике, индекс 
потрошачких цена прелази 2%.  

 
 

НЕ 01. 2018.  

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

Члан 32. ст. 4. и 5, члан 
40. ст. 4. и 5, члана 45. ст. 
2. и 3. и члана 54. ст. 4. и 
5. Закона о дувану 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 101/05...93/12 и 108/13)  

Врши се полугодишње 
усклађивање износа накнада 
из члана 32. став 3, члана 40. 
став 3, члана 45. став 1. тачка 
4) и члана 54. став 3. Закона о 
дувану са индексом 
потрошачких цена за друго 
полугодиште 2017. године  

 
 

НЕ  01. 2018.  

5 Закључак којим се усваја 
Нацрт кредитне пријаве 
кинеској Export-Import 
банци за финансирање 
Пројекта изградње 
топлодалековода града 

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Подношење пријаве за 
одобрење зајма за 
финансирање Пројекта 
изградње топлодалековода 
града Београда  

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Београда 

6 Закључак о усвајању 
Програма економских 
реформи за период 2018 - 
2020. година (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, 
7/14-УС и 44/14)  

Европска комисија је од 2015. 
увела нови приступ у 
економском дијалогу кроз нови 
концепт тзв. европски семестар 
"Light" у оквиру кога се врши 
припрема и презентација 
документа Економски програм 
реформи (ЕРП). У току је 
четврти циклус израде 
документа ЕРП за период 
2018-2020. Део ЕРП се односи 
на средњорочни оквир 
макроекономске и фискалне 
политике, док је посебно 
поглавље посвећено 
приоритетним структурним 
реформама у Републици 
Србији.  

 
 

НЕ  01. 2018.  

7 Усклађени динарски 
износи из члана 56б став 
2. тачка 1) и став 3. Закона 
о порезу на додату 
вредност  

Члан 56б став 6. 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 и 108/16)  

Усклађивање динарских износа 
из члана 56б став 2. тачка 1) и 
став 3. Закона о порезу на 
додату вредност, индексом 
потрошачких цена у Републици 
у 2017. години. *Напомена: 
предметна одредба Закона о 
порезу на додату вредност 
примењиваће се до дана 
почетка примене закона о 
финансијској подршци 
породици са децом којим се 
уређује једнократна исплата 

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

новчаних средстава на име 
куповине опреме за бебе  

8 Закључак којим се усваја 
Нацрт кредитне пријаве 
кинеској Export-Import 
банци за финансирање 
Пројекта изградње 
аутопута Е-763 (деоница 
Прељина-Пожега) (АП) 
(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, 
7/14-УС и 44/14)  

Подношење пријаве за 
одобрење зајма за 
финансирање Пројекта 
изградње аутопута Е-763 
(деоница Прељина-Пожега)  

 
 

НЕ  01. 2018.  

9 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), тачка 7) алинеја 
трећа, члана 9. став 5, чл. 
12а, 14, 14а и члана 40а 
став 1. тачка 3) и члана 
40г Закона о акцизама 
годишњим индексом 
потрошачких цена у 2017. 
години  

Члан 17. ст. 1. и 5. и члан 
40в 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 и 
103/15) и 20. Закона о 
изменама и допунама 
Закона о акцизама 
(„Службени гласник РС", 
број 108/16)  

Динарски износи акциза на 
деривате нафте, биогорива и 
биотечности, алкохолна пића, 
пиво, кафу, течности за 
пуњење електронских цигарета 
и цигаре и цигарилосе, као и 
динарски износи акцизе на 
деривате нафте, биогорива и 
биотечности до којих се 
остварује право на рефакцију 
плаћене акцизе, усклађују се 
годишњим индексом 
потрошачких цена у 2017. 
години. Усклађивање 
динарских износа акцизе на 
цигарете вршиће се почев од 1. 
јануара 2018. године, а по 
истеку календарске године у 
којој, према подацима 
републичког органа надлежног 
за послове статистике, индекс 

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

потрошачких цена прелази 2%  

10 Oдлукa о образовању 
Комисије за израду 
предлога о утврђивању 
права на исплату девизне 
штедње 

Члан 9. ст. 1. и 3. 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 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 108/16) 

Управа за јавни дуг на предлог 
Комисије утврђује право на 
исплату девизне штедње на 
основу података и 
документације која јој је 
достављена. У поступку 
утврђивања права на исплату 
девизне штедње, Комисија 
може предузимати додатне 
активности ради провере 
тачности података и 
документације која је 
достављена уз пријаву 
потраживања. Одлуком о 
образовању Комисије одређују 
се основни задаци Комисије  

 
 

НЕ  01. 2018.  

11 Уредба о сервисирању 
девизне штедње 
положене у филијалама 
Југобанке Југбанке а.д. 
Косовска Митровица  

Члан 21а Закона о 
изменама и допунама 
Закона о регулисању 
јавног дуга Савезне 
Републике Југославије по 
основу девизне штедње 
грађана („Службени 
гласник РС”, бр. 108/2016) 
(„Службени лист СРЈ”, бр. 
36/2002 и „Службени 
гласник РС”, бр. 80/2004, 
101/2005, 108/2016)  

Отклањање застоја у 
сервисирању исплата девизне 
штедње грађана положене код 
Југобанке Југбанке а.д. 
Косовска Митровица, који је 
настао престанком важности 
Уредбе  

 
 

НЕ  01. 2018.  

12 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 

Члан 18. став 1. Закона о 
регулисању јавног дуга 

Продужавање рока за пријаву 
потраживања за додатних 

 НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

поступку за утврђивање 
права на исплату девизне 
штедње грађана  

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 РСˮ, 
брoj 108/16) 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 и 44/14)  

годину дана, померање рокова 
за наплату обвезница; као 
доказ о поседовању старе 
девизне штедње признаје се 
осим штедне књижице и 
картица девизног рачуна; 
одређене одредбе закона су 
додатно појашњене, у циљу 
избегавања потребе за 
тумачењем.  

 

13 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
оквирног зајма за 
финансирање Пројекта 
реконструкције 
железничке пруге Ниш-
Димитровград и одређује 
састав делегације 
Републике Србије за 
преговоре (АП) (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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
реконструкције железничке 
пруге Ниш-Димитровград и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  01. 2018.  

14 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Еврoпском 

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

Обезбеђење недостајућих 
средстава за завршетак 
текућих пројеката и правног 

 
 

НЕ  02. 2018.  



  

29 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
кредита за додатно 
финансирање Пројекта 
Аутопут Коридор 10 (Е-75 
и Е-80) и одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре 

исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14)  

основа за вођење преговора  

15 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма за 
Пројекат Други зајам за 
здравство и одређује 
састав делегације 
Републике Србије за 
преговоре 

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење додатних 
средстава за текуће пројекте у 
области здравства и правног 
основа за вођење преговора  

 
 

НЕ  02. 2018.  

16 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са кинеском 
Export - Import банком за 
зајам за финансирање 
Пројекта изградње 
београдске обилазнице 
(деоница: мост преко реке 
Саве код Остружнице - 
Бубањ Поток) (АП) (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, 
7/14-УС и 44/14) 

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње београдске 
обилазнице (деоница: мост 
преко реке Саве код 
Остружнице - Бубањ Поток) и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  02. 2018.  

17 Одлука о износима 
просечних пондерисаних 

Члан 10. став 9. Закона о 
акцизама („Службени 

Утврђује се износ просечне 
пондерисане малопродајне 

 НЕ  02. 2018.  



  

30 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

малопродајних цена и 
минималних акциза за 
дуванске прерађевине  

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 и 
108/16) a у вези члана 19. 
Закона о изменама и 
допунама Закона о 
акцизама („Службени 
гласник РС”, број 108/16)  

цене и минималне акцизе на 
цигарете, дуван за пушење и 
остале дуванске прерађевине 
(резани дуван, дуван за лулу, 
дуван за жвакање и бурмут), на 
основу дуванских прерађевина 
пуштених у промет у 
Републици Србији, у периоду 
од 1. јануара до 31. децембра 
2017. године  

 

18 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
оквирног зајма за 
финансирање Пројекта 
реконструкције 
железничке пруге Ниш-
Димитровград и усваја 
Нацрт финансијског 
уговора (АП) (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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
реконструкције железничке 
пруге Ниш-Димитровград и 
правног основа за потписивање 
Финансијског уговора  

 
 

НЕ  02. 2018.  

19 Закључак којим се усваја 
нацрт Уговор о пружању 
правних услуга 
саветовања и заступања у 
вези са емитовањем 
државних хартија од 

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

Влада одлучује о емитовању 
дугорочних државних хартија 
од вредности  

 
 

НЕ  03. 2018.  



  

31 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

вредности Републике 
Србије на међународном 
финансијском тржишту, и 
овлашћује се министар 
финансија да у име Владе 
потпише уговор  

7/14-УС и 44/14)  

20 Уредба о условима и 
начину ангажовања 
оператера за 
приређивање класичних 
игара на срећу и агената 
за продају срећака  

Члан 19. став 6. Закона о 
играма на срећу 
(„Службени гласник РС” 
бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон)  

Државна лутрија Србије може, 
уз претходну сагласност Владе, 
да за приређивање одређених 
класичних игара на срећу 
ангажује одређена правна лица 
- оператере. Оператерима, у 
смислу овог закона, сматрају се 
правна лица која, у име и за 
рачун Државне лутрије Србије, 
приређују поједине класичне 
игре на срећу. Државна лутрија 
Србије може да за продају 
срећака ангажује правна лица, 
предузетнике или физичка 
лица - агенте. Међусобна 
права и обавезе између 
Државне лутрије Србије и 
оператера, односно агената 
регулишу се уговором. Влада 
уређује начин и услове 
ангажовања оператера и 
агената из овог члана.  

 
 

НЕ  03. 2018.  

21 Закључак којим се Влада 
упознаје са потребом 
потписивања и текстом 
Споразума о 

Члан 50. Оквирног 
споразума између 
Републике Србије и 
Европске комисије о 

Сузбијање неправилности и 
превара у поступању са 
финансијским средствима 
Европске уније подразумева 

 
 

НЕ 03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

административној 
сарадњи између Европске 
канцеларије за борбу 
против превара и 
Министарства финансија 
Републике Србије  

правилима за спровођење 
финансијске помоћи 
Европске уније Републици 
Србији у оквиру 
инструмента за 
претприступну помоћ 
(ИПА II) („Службени 
гласник РС – 
Међународни уговори”, 
број 19/14) 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, 7/14-УС и 44/14) 

успостављање одговарајућег 
правног и институционалног 
оквира који ће омогућити 
ефикасну заштиту ових 
средстава. На тај начин земља 
кандидат за чланство у 
Европској унији показује 
спремност да пружи ефикасну 
заштиту финансијских 
интереса Европске уније, у 
једнакој мери и на исти начин 
на који се то чини за сопствена 
средства.  

22 Закључак о прихватању 
Извештаја о спровођењу 
циљева и активности из 
Стратегије за сузбијање 
неправилности и превара 
у поступању са 
финансијским средствима 
ЕУ у Републици Србији за 
период 2017 - 2020. 
године за претходну 
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 и 44/14) 

Министарство финансија, на 
крају првог квартала текуће 
године, извештава Владу о 
спровођењу циљева и 
активности из Стратегије за 
сузбијање неправилности и 
превара у поступању са 
финансијским средствима ЕУ у 
Републици Србији за период 
2017 - 2020. године  

 
 

НЕ 03. 2018.  

23 Одлука о емисији 
дугорочних државних 
хартија од вредности на 
иностраном финансијском 
тржишту  

Члан 5. став 3. Закона о 
јавном дугу („Службени 
гласник РС”, бр. 61/05, 
107/09, 78/11 и 68/15) и 
члан 43. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник 

Влада Републике Србије 
одлучује о емитовању 
дугорочних државних хартија 
од вредности, ако законом није 
друкчије одређено.  

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

24 Одлука о емисији 
дугорочних државних 
хартија од вредности за 
други квартал 2018. 
године  

Члан 5. став 3. Закона о 
јавном дугу („Службени 
гласник РС”, бр. 61/05, 
107/09, 78/11 и 68/15) 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) 

Влада одлучује о емитовању 
дугорочних државних хартија 
од вредности. Колико ће 
одлука бити у овом периоду 
зависи од потреба 
финансирања буџетског 
дефицита и рефинансирања 
јавног дуга.  

 
 

НЕ  03. 2018.  

25 Уредба о одређивању 
кривичних дела за која се 
уз пријаву, односно захтев 
за добијање дозволе, 
односно одобрења за 
приређивање одређених 
игара на срећу подноси 
потврда о неосуђиваности 
одређених лица 

Члан 41. став 3. тачка 6), 
члан 72. став 1. тачка 7) и 
члан 87. став 1. тачка 7) 
Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” 
бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон) 

Потврда надлежног државног 
органа да оснивач или члан 
правног лица - подносиоца 
пријаве, као и лице које у 
смислу закона којима се 
уређују области опорезивања 
дохотка грађана и добити 
предузећа има статус 
повезаног лица са учесником 
на јавном позиву, односно 
његовим оснивачем или 
чланом, није осуђиван за 
кривична дела предвиђена 
актом Владе, а у периоду од 
пет година који претходи 
подношењу пријаве  

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

26 Одлука о динамици 
давања дозвола за 
приређивање посебних 
игара на срећу у 
играчницама 

Члан 37. став 3. Закона о 
играма на срећу 
(„Службени гласник РС” 
бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон) 

Влада може дати највише 
десет дозвола за приређивање 
игара на срећу у играчницама. 
Дата дозвола се односи на 
једну играчницу. Динамику 
давања дозвола утврђује 
Влада на предлог 
Министарства 

 
 

НЕ  03. 2018.  

27 Закључак о усвајању 
Извештаја о раду буџетске 
инспекције  

Члан 91. став 3. Закона о 
буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 4/09, 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 и 113/17) и члан 43. 
став 3. Закона о 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)  

Министар доставља годишњи 
извештај о раду буџетске 
инспекције Влади, која га 
подноси Народној скупштини 
до 31. марта текуће за 
претходну буџетску годину, а у 
вези са извршеним 
инспекцијским контролама, на 
основу којих су буџетски 
инспектори констатовали 
неправилности и незаконитости 
приликом коришћења јавних 
средстава, предложеним 
мерама за елиминисање 
неправилности и поднетим 
захтевима за покретање 
пријава пред надлежним 
судовима сходно 
констатованим 
неправилностима  

 
 

НЕ  03. 2018.  

28 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са кинеском 
Export-Import банком за 

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

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње београдске 
обилазнице (деоница: мост 

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

зајам за финансирање 
Пројекта изградње 
београдске обилазнице 
(деоница: мост преко реке 
Саве код Остружнице - 
Бубањ Поток) и усваја 
Нацрт уговора о зајму (АП) 
(ЕРП)  

16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14)  

преко реке Саве код 
Остружнице - Бубањ Поток) и 
правног основа за потписивање 
Уговора о зајму  

29 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Банком са 
развој Савета Европе у 
вези са одобравањем 
кредита за финансирање 
пројекта изградње 
Универзитетске дечје 
клинике Тиршова и 
одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре (АП) 
(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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање пројекта 
изградње Универзитетске дечје 
клинике Тиршова и правног 
основа за вођење преговора  

 
 

НЕ  03. 2018.  

30 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Чешком 
експортном банком за 
задуживање ЈП ПЕУ 
,,Ресавица” уз давање 
државне гаранције за 
Пројекат експлоатације 
лежишта угља источног 
поља јаме РМУ „Соко” и 
усваја Нацрт уговора 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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
експлоатације лежишта угља 
источног поља јаме РМУ „Соко” 
и правног основа за 
потписивање Уговора о 
гаранцији  

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

гаранцији имеђу 
Републике Србије и Чешке 
експортне банке (АП) 
(ЕРП) 

31 Уредба о ближим 
условима, начину и 
поступку за издавање 
дозволе за приређивање 
посебних игара на срећу у 
играчницама 

Члан 41. став 5. Закона о 
играма на срећу 
(„Службени гласник РС” 
бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон)  

Дозвола за приређивање 
посебних игара на срећу у 
играчницама даје се на основу 
јавног позива, објављеног у 
дневној штампи, на начин и по 
поступку који утврди Влада. 
Накнада за дозволу не може 
бити мања од 500.000 евра на 
дан подношења пријаве на 
јавни позив. Влада ће у јавном 
позиву навести територију на 
којој ће бити лоцирана 
играчница, за коју ће издати 
дозволу за приређивање 
посебних игара на срећу у 
играчницама, у складу са 
законом којим се уређује 
равномерни регионални развој 
Републике Србије. Ближе 
услове за издавање дозволе 
утврђује Влада.  

 
 

НЕ  03. 2018.  

32 Закључак којим се 
одређује делегација за 
разговоре са 
потенцијалним 
инвеститорима у вези са 
емисијом обвезница 
(roadshow), овлашћују 

Члан 10. Закона о јавном 
дугу (,,Службени гласник 
РС”, бр. 61/05, 107/09, 
78/11 и 68/15)  

Влада одлучује о емитовању 
дугорочних државних хартија 
од вредности  

 
 

НЕ  03. 2018.  



  

37 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

чланови делегације да 
прихвате одговарајуће 
понуде и услове за 
емисију обвезница и 
утврђују се опште 
информације у вези 
емисије  

33 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
кредита за додатно 
финансирање Пројекта 
Аутопут Коридор 10 (Е-75 
и Е-80) и усваја Нацрт 
финансијског уговора  

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење недостајућих 
средстава за завршетак 
текућих пројеката и правног 
основа за потписивање 
Финансијског уговора  

 
 

НЕ  03. 2018.  

34 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма (Други 
програмски зајам за 
развојне политике у 
области јавних расхода и 
јавних предузећа) и 
одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре (АП) 
(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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање активности 
развојне политике у области 
јавних расхода и јавних 
предузећа и правног основа за 
вођење преговора  

 
 

НЕ  03. 2018.  



  

38 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

35 Закључак којим се усваја 
нацрт Уговора о 
ангажовању банака које ће 
вршити услуге продаје и 
друге финансијске услуге 
у вези са емитовањем 
државних ХОВ Републике 
Србије на међународном 
финансијском тржишту, и 
овлашћује се министар 
финансија да у име Владе 
потпише уговор  

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Влада одлучује о емитовању 
дугорочних државних хартија 
од вредности  

 
 

НЕ  03. 2018.  

36 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма за 
Пројекат Други зајам за 
здравство и усваја Нацрт 
споразума о зајму  

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење додатних 
средстава за текуће пројекте у 
области здравства и правног 
основа за потписивање 
Споразума о зајму  

 
 

НЕ  03. 2018.  

37 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
кредита за финансирање 
Апекс кредитне линије 
III/Ц и одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање пројеката малих 
и средњих предузећа и других 
приоритета и правног основа 
за вођење преговора  

 
 

НЕ  03. 2018.  



  

39 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

(ЕРП) 

38 Закључак о прихватању 
Извештаја о спровођењу 
Програма реформе 
управљања јавним 
финансијама 2016 - 2020 
за период децембар 2015 
- децембар 2017. 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, 
7/14-УС и 44/14)  

Влада Републике Србије је 
усвојила Програм реформе 
управљања јавним 
финансијама 2016 - 2020 
новембра 2015. године. У 
документу је предвиђено да 
Влада усваја и извештаје о 
реализацији на сваких шест 
месеци  

 
 

НЕ  03. 2018.  

39 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма за 
финансирање Пројекта 
реформе финансијских 
институција у државном 
власништву и одређује 
састав делегације 
Републике Србије за 
преговоре (АП) (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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
повећање ефикасности и 
управљања финансијским 
институцијама у државном 
власништву и смањење 
фискалног ризика и правног 
основа за вођење преговора  

 
 

НЕ  04. 2018.  

40 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
кредита за финансирање 
партнерства за локални 
развој и одређује састав 

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање партнерстства за 
локални развој и правног 
основа за вођење преговора  

 
 

НЕ  04. 2018.  



  

40 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

делегације Републике 
Србије за преговоре 

41 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма за 
финансирање Пројекта 
реформе финансијских 
институција у државном 
власништву и усваја 
Нацрт споразума о зајму 
(АП) (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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
повећање ефикасности и 
управљања финансијским 
институцијама у државном 
власништву и смањење 
фискалног ризика, и правног 
основа за потписивање 
Споразума о зајму  

 
 

НЕ  04. 2018.  

42 Закључак којим се Влада 
упознаје са Проспектом, 
прихвата извештај са 
roadshow-а и усвајају 
пратећа документа  

Члан 7. и 24. Закона о 
јавном дугу (,,Службени 
гласник РС”, бр. 61/05, 
107/09, 78/11 и 68/15) 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 и 44/14)  

Влада одлучује о емитовању 
дугорочних државних хартија 
од вредности  

 
 

НЕ  04. 2018.  

43 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма (Други 
програмски зајам за 

Члан 43. став 3. Закона о 
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) 

Обезбеђење средстава за 
финансирање активности 
развојне политике у области 
јавних расхода и јавних 
предузећа и правног основа за 
потписивање Споразума о 

 
 

НЕ  04. 2018.  



  

41 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

развојне политике у 
области јавних расхода и 
јавних предузећа) и усваја 
Нацрт споразума о зајму 
(АП) (ЕРП) 

зајму  

44 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
зајма за финансирање 
Пројекта реконструкције и 
изградње локалне 
инфраструктуре у 
подручјима на мигрантској 
рути и одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре  

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
реконструкције и изградње 
локалне инфраструктуре у 
подручјима на мигрантској 
рути, и правног основа за 
вођење преговора  

 
 

НЕ  04. 2018.  

45 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са кинеском 
Export-Import банком за 
финансирање Пројекта 
изградње аутопута Е-763 
(деоница Прељина-
Пожега) и одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре  

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње аутопута Е-763 
(деоница Прељина-Пожега) и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  04. 2018.  

46 Уредба о издавању 
доплатне поштанске 

Члан 2. став 2. Закона о 
издавању доплатне 
поштанске марке 

Финансирање хуманитарних 
активности на унапређењу 
положаја најугроженијих 

 
 

НЕ  04. 2018.  



  

42 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

марке „КРОВ 2017”  („Службени гласник РС”, 
број 61/05)  

породица избеглих и интерно 
расељених лица - куповина 
кућа ради решавања стамбеног 
питања  

47 Уредба о издавању 
доплатне поштанске 
марке „НЕДЕЉА 
ЦРВЕНОГ КРСТА”  

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

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

 
 

НЕ  04. 2018.  

48 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
кредита за финансирање 
Апекс кредитне линије 
III/Ц и усваја Нацрт 
финансијског уговора (АП) 
(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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање пројеката малих 
и средњих предузећа и других 
приоритета и правног основа 
за потписивање Финансијског 
уговора  

 
 

НЕ  04. 2018.  

49 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
вођење преговора са 
Европском инвестиционом 
банком за обезбеђење 
зајма за финансирање 
Пројекта развоја 
информационо-
комуникационе 
инфраструктуре у 
основним и средњим 

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта развоја 
информационо-комуникационе 
инфраструктуре у школама у 
Србији и правног основа за 
вођење преговора  

 
 

НЕ  04. 2018.  



  

43 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

школама у Републици 
Србији „Повезане школе” и 
одређује састав 
делегације Републике 
Србије за вођење 
преговора 

50 Закључак којим се усваја 
Нацрт кредитне пријаве 
кинеској Export-Import 
банци за финансирање 
Пројекат изградње 
београдске обилазнице 
(деоница: Бубањ Поток-
Панчево) Сектор Ц (АП) 
(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, 
7/14-УС и 44/14)  

Подношење пријаве за 
одобрење зајма за 
финансирање Пројекта 
изградње београдске 
обилазнице (деоница: Бубањ 
Поток-Панчево) Сектор Ц  

 
 

НЕ  04. 2018.  

51 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са кинеском 
Export-Import банком за 
зајам за финансирање 
Пројекта изградње 
топлодалековода града 
Београда и одређује 
састав делегације 
Републике Србије за 
преговоре  

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградњетоплодалековода 
града Београда и правног 
основа за вођење преговора  

 
 

НЕ  05. 2018.  

52 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са кинеском 
Export-Import банком за 
зајам за финансирање 

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

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње аутопута Е-763 
(деоница Прељина-Пожега) и 
правног основа за потписивање 

 
 

НЕ  05. 2018.  



  

44 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Пројекта изградње 
аутопута Е-763 (деоница 
Прељина-Пожега) и усваја 
Нацрт уговора о зајму (АП) 
(ЕРП)  

7/14-УС и 44/14)  Уговора о зајму  

53 Одлука о избору 
најповољније понуде - 
избор банака за емисију 
еврообвезница  

Члан 53. став 1. Закона о 
јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, 
број 124/12,14/15 и 68/15)  

Избор банака за емисију 
еврообвезница  

 
 

НЕ  05. 2018.  

54 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Европском 
инвестиционом банком за 
обезбеђење зајма за 
финансирање Пројекта 
развоја информационо-
комуникационе 
инфраструктуре у 
основним и средњим 
школама у Републици 
Србији „Повезане школе” и 
усваја Нацрт Финансијског 
уговора  

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта развоја 
информационо-комуникационе 
инфраструктуре у школама у 
Србији и правног основа за 
потписивање Финансијског 
уговора  

 
 

НЕ  05. 2018.  

55 Закључак којим се 
утврђује делегација за 
преговоре са пословним 
банкама у вези послова са 
финансијским дериватима 
(АП) 

Члан 11. Закона о јавном 
дугу (,,Службени гласник 
РС”, бр. 61/05, 107/09, 
78/11 и 68/15) 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-

Преговарање ИСДА споразума 
са пословним банкама  

 
 

НЕ  05. 2018.  



  

45 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14)  

56 Закључак којим се усваја 
Нацрт кредитне пријаве 
кинеској Export-Import 
банци за финансирање 
Пројекта модернизације и 
реконструкције мађарско-
српске железничке везе на 
територији Републике 
Србије, за деоницу Нови 
Сад-Суботица-државна 
граница) (АП) (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, 
7/14-УС и 44/14)  

Подношење пријаве за 
одобрење зајма за 
финансирање Пројекта 
модернизације и 
реконструкције мађарско-
српске железничке везе на 
територији Републике Србије, 
за деоницу Нови Сад-
Суботица-државна граница)  

 
 

НЕ  05. 2018.  

57 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
зајма за финансирање 
Пројекта реконструкције и 
изградње локалне 
инфраструктуре у 
подручјима на мигрантској 
рути и усваја Нацрт 
финансијског уговора 

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
реконструкције и изградње 
локалне инфраструктуре у 
подручјима на мигрантској рути 
и правног основа за 
потписивање Финансијског 
уговора  

 
 

НЕ  05. 2018.  

58 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
кредита за финансирање 
партнерства за локални 

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање партнерстства за 
локални развој и правног 
основа за потписивање 
Финансијског уговора  

 
 

НЕ  05. 2018.  



  

46 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

развој и усваја Нацрт 
финансијског уговора  

59 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма за 
Програм за унапређење 
услуга е-управе и одређује 
састав делегације 
Републике Србије за 
преговоре (AП) (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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање активности и 
циљева Програма унапређења 
услуга, доступности и 
ефикасности јавних служби и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  05. 2018.  

60 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Европском 
банком за обнову и развој 
у вези са одобравањем 
зајма за финансирање 
Пројекта изградње 
аутопута Ниш-Плочник-
Мердаре I фаза и одређује 
састав делегације 
Републике Србије за 
преговоре (АП) (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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње аутопута Ниш-
Плочник-Мердаре I фаза и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  05. 2018.  

61 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Банком за 
развој Савета Европе у 
вези са одобравањем 
кредита за финансирање 

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

Обезбеђење средстава за 
финансирање изградње 
Универзитетске дечје клинике 
Тиршова и правног основа за 
потписивање Уговора о зајму  

 
 

НЕ  05. 2018.  



  

47 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

пројекта изградње 
Универзитетске дечје 
клинике Тиршова и усваја 
Нацрт уговора о зајму (АП) 
(ЕРП)  

7/14-УС и 44/14)  

62 Уредба о издавању 
доплатне поштанске 
марке „Изградња Спомен-
храма Светог Саве”  

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

Финансирање грађевинско-
занатских радова и радова на 
уређењу ентеријера Спомен-
храма Светог Саве, пројекта од 
јавног интереса од највеће 
важности  

 
 

НЕ  05. 2018.  

63 Усклађени динарски 
износи из Тарифе 
републичких 
адмиистративних такси  

Члан 28. Закона о 
републичким 
административним 
таксама („Службени 
гласник РС”, бр. 43/03, 
51/03-исправка, 61/05, 
101/05-др. закон, 5/09, 
54/09, 50/11, 70/11-
усклађени динарски 
износи, 55/12-усклађени 
динарски износи, 93/12, 
47/13-усклађени динарски 
износи, 65/13-др. закон, 
57/14-услађени динарски 
износи, 45/15-усклађени 
динарски износи, 83/15, 
112/15, 50/16-усклађени 
динарски износи и 61/17-
усклађени динарски 
износи)  

Усклађивање динарских износа 
такси из Одељка А Тарифе 
прописаних Законом о 
републичким 
административним таксама 
извршиће се у 2018. години 
применом индекса 
потрошачких цена, за период 
од 1. маја 2017. године до 30. 
априла 2018. године  

 
 

НЕ  05. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

64 Закључак о прихватању 
Извештаја о пословању 
слободних зона у 
Републици Србији за 2017. 
годину  

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 и 44/14)  

Министарство надлежно за 
послове финансија подноси 
Влади једном годишње 
извештај о пословању у свим 
зонама у Србији, са предлогом 
мера.  

 
 

НЕ  05. 2018.  

65 Уредба о пословању са 
финансијским дериватима 
(АП) 

Члан 10. Закона о јавном 
дугу (,,Службени гласник 
РС”, бр. 61/05, 107/09, 
78/11 и 68/15)  

Дефинишу се услови за 
спровођење трансакција са 
финансијским дериватима ради 
управљања ризиком, у циљу 
смањивања или елиминисања 
ризика од промене курса и 
других ризика  

 
 

НЕ  05. 2018.  

66 Одлука о врстама девиза 
у којима се плаћају 
републичке 
администартивне такса 
код дипломатско-
конзуларних 
представништава 
Републике Србије и о 
висини курса динара за 
прерачунавање динарских 
износа такси у девизе  

Члан 4. став 2. Закона о 
републичким 
административним 
таксама („Службени 
гласник РС”, 43/03, 51/03-
исправка, 61/05, 101/05-др. 
закон, 5/09, 54/09, 50/11, 
70/11-усклађени динарски 
износи, 55/12-усклађени 
динарски износи, 93/12, 
47/13-усклађени, 65/13-др. 
закон, 57/14-усклађени 
динарски износи, 45/15-
усклађени динарски 
износи, 83/15, 112/15, 

Утврђују се 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 
2018. године који служи за 
прерачунавање прописаних 
динарских износа такси у 
девизе  

 
 

НЕ  05. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

50/16-усклађени динарски 
износи 61/17-усклађени 
динарски износи)  

67 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма за 
Пројекат модернизације 
пореске администрације и 
одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре (АП) 
(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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
модернизацију и унапређење 
капацитета Пореске управе, и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  06. 2018.  

68 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Немачком 
развојном банком KfW у 
вези са одобравањем 
кредита АД 
,,Електромрежа Србије” за 
Трансбалкански коридор 
Обреновац-Бајина 
Башта/Бајина Башта-
Пљевља (Црна Гора)-
Вишеград (Босна и 
Херцеговина), уз гаранцију 
Републике Србије и 
одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење средстава за 
потребе АД ,,Електромрежа 
Србије”, уз државну гаранцију, 
за изградњу система за пренос 
електричне енергије у оквиру 
Трансбалканског коридора и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

(ЕРП)  

69 Закључак о усвајању 
Споразума са 
Међународном 
федерацијом рачуновођа 
(IFAC), ради одрицања од 
права на преводе 
Међународних стандарда 
ревизије на територији 
Републике Србије  

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Закључује се Споразум са 
Међународном федерацијом 
рачуновођа (IFAC), како би 
били достављени ажурни 
преводи Међународних 
стандарда ревизије, ради 
њиховог објављивања у 
Службеном гласнику РС  

 
 

НЕ  06. 2018.  

70 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма за 
Програм за унапређење 
услуга е-управе и усваја 
Нацрт споразума о зајму 
(АП) (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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање активности и 
циљева Програма унапређења 
услуга, доступности и 
ефикасности јавних служби, и 
правног основа за потписивање 
Споразума о зајму  

 
 

НЕ  06. 2018.  

71 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са кинеском 
Export-Import банком за 
зајам за финансирање 
Пројекта изградње 
топлодалековода града 
Београда и усваја Нацрт 
уговора о зајму  

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње топлодалековода 
града Београда и правног 
основа за потписивање 
Уговора о зајму  

 
 

НЕ  06. 2018.  



  

51 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

72 Фискална стратегија за 
2019. годину са 
пројекцијама за 2020. и 
2021. годину (АП) (ЕРП)  

Члан 27в. став 1. Закона о 
буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, 
број 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 и 99/16)  

Фискална стратегија утврђује 
краткорочне и средњорочне 
циљеве фискалне политике за 
три узастопне фискалне 
године. Фискална стратегија 
садржи средњорочне 
пројекције макроекономских и 
фискалних агрегата и 
индикатора, смернице и 
циљеве економске и фискалне 
политике за средњорочни 
период, консолидовани буџет 
општег нивоа државе, 
стратегију управљања јавним 
дугом и слично  

 
 

НЕ  06. 2018.  

73 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Европском 
банком за обнову и развој 
у вези са одобравањем 
зајма за финансирање 
Пројекта изградње 
аутопута Ниш-Плочник-
Мердаре I фаза и усваја 
Нацрт уговора о зајму (АП) 
(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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње аутопута Ниш-
Плочник-Мердаре I фаза и 
правног основа за потписивање 
Уговора о зајму  

 
 

НЕ  06. 2018.  

74 Закључак којим се усваја 
Нацрт кредитне пријаве 
кинеској Export-Import 
банци за финансирање 
Пројекта изградње 
постројења за прераду 

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

Подношење пријаве за 
одобрење зајма за 
финансирање Пројекта 
изградње постројења за 
прераду отпадних вода града 

 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

отпадних вода града 
Београда 

7/14-УС и 44/14)  Београда  

75 Одлука о оснивању 
Kоординационoг тела за 
борбу против прања новца 
и финансирања тероризма  

Члан 70. став 1. Закона о 
спречавању прања новца 
и финансирања тероризма 
(„Службени гласник РС”, 
број 113/17) 

Оснива се Kоординационo 
тело, које учествује у 
доношењу Националне 
стратегије за борбу против 
прања новца и финансирања 
тероризма; координира 
активности из акционог плана 
за спровођење Националне 
стратегије за борбу против 
прања новца и финансирања 
тероризма; координира 
активности које су у вези са 
препорукама релеватних 
међународних тела за 
спречавање прања новца и 
финансирања тероризма у 
којима је Република Србија 
члан; утврђује и спроводи мере 
за побољшање сарадње и 
размене информација између 
надлежних органа у циљу 
унапређења система за борбу 
против прања новца и 
финансирања тероризма; 
прати примену Националне 
стратегије за борбу против 
прања новца и финансирања 
тероризма и акционих планова 
које су у вези са спречавањем 
прања новца и финансирања 
тероризма; иницира 
спровођење националне 

 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

процене ризика од прања 
новца и финансирања 
тероризма и координира 
активности у њеном 
спровођењу  

76 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
условима прибављања и 
отуђења непокретности 
непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у 
јавној својини 
ипоступцима јавног 
надметања и прикупљања 
писмених понуда  

Члан 35. Закона о јавној 
својини („Службени 
гласник РС”, бр. 72/11, 
88/13, 105/14, 104/16 (др. 
закон), 108/16)  

Изменом Уредбе уредиће се 
начин прибављања и отуђења 
других имовинских права које 
се налазе у јавној својини  

 
 

НЕ  06. 2018.  

77 Одлуке о емисији 
дугорочних државних 
хартија од вредности за 
трећи квартал 2018. 
године  

Члан 5. став 3. Закона о 
јавном дугу („Службени 
гласник РС”, бр. 61/05, 
107/09, 78/11 и 68/15) 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) 

Влада одлучује о емитовању 
дугорочних државних хартија 
од вредности. Колико ће 
одлука бити у овом периоду 
зависи од потреба 
финансирања буџетског 
дефицита и рефинансирања 
јавног дуга 

 
 

НЕ  06. 2018.  

78 Уредба о поступку, 
условима и начину 
располагања, управљања, 
чувања и преузимања 
непокретних и покретних 
ствари и других 

Члан 23. Закона о јавној 
својини („Службени 
гласник РС”, бр. 72/11, 
88/13, 105/14, 104/16 (др. 
закон), 108/16)  

Уредбом ће се уредити 
поступак управљања и 
располагања другим 
имовинским правима у јавној 
својини  

 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

имовинских права  

79 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са кинеском 
Export-Import банком за 
зајам за финансирање 
Пројекта модернизације и 
реконструкције мађарско-
српске железничке везе на 
територији Републике 
Србије, за деоницу Нови 
Сад-Суботица-државна 
граница и одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре (АП) 
(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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
Пројекта модернизације и 
реконструкције мађарско-
српске железничке везе на 
територији Републике Србије, 
за деоницу Нови Сад-
Суботица-државна граница и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  07. 2018.  

80 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма за 
Пројекат модернизације 
пореске администрације и 
усваја Нацрт споразума о 
зајму (АП) (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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
модернизацију и унапређење 
капацитета Пореске управе, и 
правног основа за потписивање 
Споразума о зајму  

 
 

НЕ  07. 2018.  

81 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 

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

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње аутопута Ниш-
Плочник-Мердаре I фаза (Ниш-
Плочник), и правног основа за 

 
 

НЕ  07. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

зајма за финансирање 
Пројекта изградње 
аутопута Ниш-Плочник-
Мердаре I фаза (Ниш-
Плочник) и одређује 
састав делегације 
Републике Србије за 
преговоре (АП) (ЕРП) 

7/14-УС и 44/14)  вођење преговора  

82 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Немачком 
развојном банком (KfW) у 
вези са одобравањем 
кредита за финансирање 
пројекта Развој тржишта 
биомасе у Републици 
Србији (друга компонента) 
и одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре (АП) 
(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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање коришћења 
обновљивих извора енергије у 
топланама у Републици 
Србији, како би поједине од 
њих прешле са фосилних 
горива на биомасу и 
коришћење геотермалних 
извора енергије и правног 
основа за вођење преговора  

 
 

НЕ  07. 2018.  

83 Закључак којим се усваја 
Нацрт писма за 
овлашћена лица за 
повлачење средстава 
зајма и овлашћује шеф 
дипломатско-конзуларног 
представништва 
Републике Србије у 
Народној Републици Кини 
за пријем писмена у вези 
са Уговором о зајму за 

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Овлашћивање лица за 
повлачење средстава зајма, 
као и лица за пријем писмена у 
нашем представништву у НР 
Кини  

 
 

НЕ  07. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

финансирање Пројекта 
изградње београдске 
обилазнице (деоница мост 
преко реке Саве код 
Остружнице-Бубањ Поток)  

84 Одлука о износима 
минималних акциза за 
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 и 
108/16) a у вези члана 19. 
Закона о изменама и 
допунама Закона о 
акцизама („Службени 
гласник РС”, број 108/16)  

Утврђују се износ минималне 
акцизе на цигарете, дуван за 
пушење и остале дуванске 
прерађевине (резани дуван, 
дуван за лулу, дуван за 
жвакање и бурмут), на основу 
дуванских прерађевина 
пуштених у промет у 
Републици Србији, у периоду 
од 1. јануара до 31. децембра 
2017. године  

 
 

НЕ  07. 2018.  

85 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са кинеском 
Export-Import банком за 
зајам за финансирање 
Пројекта изградње 
београдске обилазнице 
(деоница Бубањ Поток-
Панчево) Сектор Ц и 
одређује састав 
делегације 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 и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње београдске 
обилазнице (деоница Бубањ 
Поток-Панчево) Сектор Ц и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  07. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Србије за вођење 
преговора (АП) (ЕРП)  

86 Усклађени износи 
наканаде из члана 32. 
став 3, члана 40. став 3, 
члана 45. став 1. тачка 4) 
и члана 54. став 3. Закона 
о дувану  

Члан 32. ст. 4. и 5, члан 
40. ст. 4. и 5, члан 45. ст. 
2. и 3, и члан 54. ст. 4. и 5. 
Закона о дувану 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 101/05...93/12 и 108/13)  

Врши се полугодишње 
усклађивање износа накнада 
из члана 32. став 3, члана 40. 
став 3, члана 45. став 1. тачка 
4) и члана 54. став 3. Закона о 
дувану са индексом 
потрошачких цена за прво 
полугодиште 2018. године  

 
 

НЕ  07. 2018.  

87 Закључак о усвајању 
Извештаја о извршењу 
буџета Републике Србије 
за период од 1. јануара до 
30. јуна 2018. године  

Члан 76. став 1. и 3. 
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 и 
99/16)и члан 43. став 3. 
Закона о 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) 

Усваја се извештај о извршењу 
буџета Републике Србије за 
период од 1. јануара до 30. јуна 
2018. године, којим се приказују 
укупно остварени приходи и 
примања од продаје 
нефинансијске имовине 
Републике Србије и укупно 
остварени расходи и издаци за 
набавку нефинансијске и 
финансијске имовине, у 
наведеном периоду  

 
 

НЕ  07. 2018.  

88 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са кинеском 
Export-Import банком за 
зајам за финансирање 
Пројекта изградње 

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

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње београдске 
обилазнице (деоница Бубањ 
Поток-Панчево) Сектор Ц и 
правног основа за потписивање 

 
 

НЕ  08. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

београдске обилазнице 
(деоница Бубањ Поток-
Панчево) Сектор Ц и 
усваја Нацрт уговора о 
зајму (АП) (ЕРП)  

7/14-УС и 44/14)  Уговора о зајму  

89 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са кинеском 
Export - Import банком за 
зајам за финансирање 
Пројекта модернизације и 
реконструкције мађарско-
српске железничке везе на 
територији Републике 
Србије, за деоницу Нови 
Сад-Суботица-државна 
граница и усваја Нацрт 
уговора о зајму (АП) (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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
реконструкције и 
модернизације пруге на 
деоници Београд Центар - 
Стара Пазова и правног основа 
за потписивање Уговора о 
зајму  

 
 

НЕ  08. 2018.  

90 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
вођење преговора са 
Европском банком за 
обнову и развој у вези са 
задуживањем „Србија Воз” 
а.д. уз државну гаранцију 
(Пројекат техничко - 
путничке станице (ТПС) 
Земун - фаза 2) и одређује 
састав делегације 
Републике Србије за 
вођење преговора  

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење средстава за 
потребе Акционарског друштва 
за железнички превоз путника 
„Србија Воз”, уз државну 
гаранцију, за завршетак 
изградње потребних објеката, 
колосека, постројења, опреме и 
инсталација за превоз путника 
на локацији ТПС Земун, и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  08. 2018.  



  

59 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

91 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
вођење преговора са 
Кувајтским фондом за 
арапски економски развој 
за задуживање 
„Инфраструктура 
железнице Србије” а.д. уз 
давање државне гаранције 
(Пројекат железничка 
станица Београд Центар - 
Фаза 2) и одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре 

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
железничка станица Београд 
Центар -Фаза 2 и правног 
основа за вођење преговора  

 
 

НЕ  08. 2018.  

92 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Eвропском 
банком за обнову и развој 
за задуживање 
Акционарског друштва за 
железнички превоз 
путника ,,Србија Воз”, 
Београд уз давање 
државне гаранције, 
(Пројекат техничко -
путничке станице (ТПС) 
Земун-фаза 2) и одређује 
састав делегације 
Републике Србије за 
преговоре  

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
техничко - путничке станице 
(ТПС) Земун - фаза 2 и правног 
основа за вођење преговора  

 
 

НЕ  08. 2018.  

93 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 

Обезбеђење средстава за 
финансирање коришћења 

 НЕ  08. 2018.  



  

60 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

преговора са Немачком 
развојном банком (KfW) у 
вези са одобравањем 
кредита за финансирање 
пројекта Развој тржишта 
биомасе у Републици 
Србији (друга компонента) 
и усваја Нацрт уговора о 
зајму (АП) (ЕРП) 

РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14)  

обновљивих извора енергије у 
топланама у Републици Србији 
, како би поједине од њих 
прешле са фосилних горива на 
биомасу и коришћење 
геотермалних извора енергије 
и правног основа за 
потписивање Уговора о зајму  

 

94 Закључак којим се усваја 
Нацрт уговора о давању 
гаранције Републике 
Србије у корист изабране 
пословне банке, за 
измирење обавеза Јавног 
предузећа 
„Електропривреда Србије” 
Београд, по основу 
Уговора о дугорочном 
кредиту за Пројекат 
одсумпоравања ТЕНТ Б 
(АП) (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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
одсумпоравања ТЕНТ Б и 
правног основа за потписивање 
Уговора о давању гаранције  

 
 

НЕ  08. 2018.  

95 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
оквирног зајма за 
финансирање Пројекта 
развоја речне транспортне 
инфраструктуре и 
одређује састав 

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта развоја 
речне транспортне 
инфраструктуре, и правног 
основа за вођење преговора  

 
 

НЕ  08. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

делегације Републике 
Србије за преговоре (АП) 
(ЕРП) 

96 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
зајма за финансирање 
Пројекта изградње 
аутопута Ниш-Плочник-
Мердаре I фаза (Ниш-
Плочник) и усваја Нацрт 
финансијског уговора (АП) 
(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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње аутопута Ниш-
Плочник-Мердаре I фаза (Ниш-
Плочник), и правног основа за 
потписивање Финансијског 
уговора  

 
 

НЕ  08. 2018.  

97 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Европском 
банком за обнову и развој 
у вези са задуживањем 
„Србија Воз” а.д. уз 
државну гаранцију 
(Пројекат техничко - 
путничке станице (ТПС) 
Земун-фаза 2) и усваја 
Нацрт уговора о гаранцији  

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење средстава за 
потребе Акционарског друштва 
за железнички превоз путника 
„Србија Воз”, уз државну 
гаранцију, за завршетак 
изградње потребних објеката, 
колосека, постројења, опреме и 
инсталација за превоз путника 
на локацији ТПС Земун, и 
правног основа за потписивање 
Уговора о гаранцији  

 
 

НЕ  09. 2018.  

98 Закључак којим се усваја 
Нацрт уговора о давању 
гаранције Републике 
Србије у корист изабране 
пословне банке, за 

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

Обезбеђење средстава за 
финансирање изградње 
разводног гасовода 
Александровац-Брус-Копаоник-
Рашка - Нови Пазар - Тутин (II 

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

измирење обавеза Јавног 
предузећа „Србијагас” 
Нови Сад, по основу 
Уговора о дугорочном 
кредиту за изградњу 
разводног гасовода 
Александровац-Брус-
Копаоник-Рашка- Нови 
Пазар-Тутин (II фаза) (АП) 
(ЕРП) 

7/14-УС и 44/14)  фаза) и правног основа за 
потписивање Уговора о давању 
гаранције  

99 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Немачком 
развојном банком KfW за 
задуживање АД 
„Електромрежа Србије” уз 
давање државне 
гаранције, за 
Трансбалкански коридор 
Обреновац-Бајина 
Башта/Бајина Башта-
Пљевља (Црна Гора)-
Вишеград (Босна и 
Херцеговина) и одређује 
састав делегације 
Републике Србије за 
вођење преговора (АП) 
(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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
потребе Акционарског друштва 
„Електромрежа Србије”, уз 
државну гаранцију, за изградњу 
система за пренос електричне 
енергије у оквиру 
Трансбалканског коридора и 
правног основа за давање 
вођење преговора  

 
 

НЕ  09. 2018.  

100 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Кувајтским 
фондом за арапски 

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

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
железничка станица Београд 
Центар -Фаза 2 и правног 

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

економски развој за 
задуживање 
„Инфраструктура 
железнице Србије” а.д. уз 
давање државне гаранције 
(Пројекат железничка 
станица Београд Центар - 
Фаза 2) и усваја Нацрт 
уговора о гаранцији имеђу 
Републике Србије и 
Кувајтског Фонда за 
арапски економски развој 

16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14)  

основа за потписивање 
Уговора о гаранцији  

101 Одлуке о емисији 
дугорочних државних 
хартија од вредности за 
четврти квартал 2018. 
године  

Члан 5. став 3. Закона о 
јавном дугу („Службени 
гласник РС”, бр. 61/05, 
107/09, 78/11 и 68/15) 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) 

Влада одлучује о емитовању 
дугорочних државних хартија 
од вредности. Колико ће 
одлука бити у овом периоду 
зависи од потреба 
финансирања буџетског 
дефицита и рефинансирања 
јавног дуга.  

 
 

НЕ  09. 2018.  

102 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са пословним 
банкама у вези послова са 
финансијским дериватима 
(АП) 

Члан 11. Закона о јавном 
дугу (,,Службени гласник 
РС”, бр. 61/05, 107/09, 
78/11 и 68/15) 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 и 44/14)  

Преговарање ИСДА споразума 
са пословним банкама  

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

103 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са пословним 
банкама у вези послова са 
финансијским дериватима 
(АП)  

Члан 11. Закона о јавном 
дугу (,,Службени гласник 
РС”, бр. 61/05, 107/09, 
78/11 и 68/15) 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 и 44/14)  

Преговарање ИСДА споразума 
са пословним банкама  

 
 

НЕ  09. 2018.  

104 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Eвропском 
банком за обнову и развој 
за задуживање 
Акционарског друштва за 
железнички превоз 
путника ,,Србија Воз”, 
Београд уз давање 
државне гаранције, 
(Пројекат техничко -
путничке станице (ТПС) 
Земун-фаза 2) и усваја 
Нацрт уговора о гаранцији 
имеђу Републике Србије и 
Eвропске банке за обнову 
и 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 и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
техничко -путничке станице 
(ТПС) Земун-фаза 2 и правног 
основа за потписивање 
Уговора о гаранцији  

 
 

НЕ  09. 2018.  

105 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
оквирног зајма за 

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

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта развоја 
речне транспортне 
инфраструктуре и правног 
основа за потписивање 

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

финансирање Пројекта 
развоја речне транспортне 
инфраструктуре и усваја 
Нацрт финансијског 
уговора (АП) (ЕРП) 

7/14-УС и 44/14)  Финнсијског уговора  

106 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
управљању програмима 
претприступне помоћи 
Европске уније у оквиру 
инструмента за 
претприступну помоћ 
(ИПА II) за период 2014-
2020. године  

Члан 68. Закона о 
буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 – 
исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – 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 и 44/14), а у вези 
са чл. 10. и 74. 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 РС – 
Међународни уговори”, 
број 19/14) 

У складу са идентификованим 
потребама за унапређење 
функционисања система за 
децентрализованао/индиректно 
управљање средствима 
претприсупне помоћи Европске 
уније, током 2018. године биће 
потребно ревидирати правни 
оквир кроз измене и допуне 
односне уредбе (између 
осталог, у вези са 
спровођењем интерне ревизије 
у ИПА телима, прецизније 
уређење институционалног 
оквира и 
интеринституционалних односа 
у оквиру система итд.) 

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

107 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Немачком 
развојном банком KfW у 
вези са одобравањем 
кредита АД 
,,Електромрежа Србије” за 
Трансбалкански коридор 
Обреновац-Бајина 
Башта/Бајина Башта-
Пљевља (Црна Гора)-
Вишеград (Босна и 
Херцеговина), уз државну 
гаранцију и усваја Нацрт 
гаранције за плаћање 
Републике Србије (АП) 
(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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
потребе АД ,,Електромрежа 
Србије” , уз државну гаранцију, 
за изградњу система за пренос 
електричне енергије у оквиру 
Трансбалканског коридора и 
правног основа за давање 
гаранције Републике Србије  

 
 

НЕ  09. 2018.  

108 Закључак којим се усваја 
Нацрт писма за 
овлашћена лица за 
повлачење средстава 
зајма и овлашћује шеф 
дипломатско-конзуларног 
представништва 
Републике Србије у 
Народној Републици Кини 
за пријем писмена у вези 
са Уговором о зајму за 
финансирање Пројекта 
изградње аутопута Е-763 
(деоница Прељина - 
Пожега)  

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Овлашћивање лица за 
повлачење средстава зајма, 
као и лица за пријем писмена у 
представништву у НР Кини  

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

109 Закључак о измени 
Закључка којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Републиком 
Турском у вези са 
одобравањем кредита за 
финансирање пројеката у 
области путне 
инфраструктуре у мање 
развијеним општинама - I 
фаза и одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре (АП) 
(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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање пројеката у 
области путне инфраструктуре 
у мање развијеним општинама-
I фаза и правног основа за 
вођење преговора  

 
 

НЕ  09. 2018.  

110 Закључак о прихватању 
Извештаја о спровођењу 
Програма реформе 
управљања јавним 
финансијама 2016 - 2020 
за период децембар 2015 
- јун 2018. 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, 
7/14-УС и 44/14)  

Влада Републике Србије је 
усвојила Програм реформе 
управљања јавним 
финансијама 2016 - 2020 
новембра 2015. године. У 
документу је предвиђено да 
Влада усваја и извештаје о 
реализацији на сваких шест 
месеци.  

 
 

НЕ  10. 2018.  

111 Ревидирана Фискална 
стратегија за 2019. годину 
са пројекцијама за 2020. и 
2021. годину (АП) (ЕРП)  

Члан 31. став 1 тачка 1) 
подтачка 13) Закона о 
буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, 
број 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 и 99/16) 

Ревидирана Фискална 
стратегија утврђује 
краткорочне и средњорочне 
циљеве фискалне политике за 
три узастопне фискалне 
године. Ревидирана Фискална 
стратегија садржи 
средњорочне пројекције 
макроекономских и фискалних 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

агрегата и индикатора, 
смернице и циљеве економске 
и фискалне политике за 
средњорочни период, 
консолидовани буџет општег 
нивоа државе, стратегију 
управљања јавним дугом и 
слично.  

112 Закључак о усвајању 
Извештаја о извршењу 
буџета Републике Србије 
за период од 1. јануара до 
30. септембра 2018. 
године 

Члан 76. став 1. и 3. 
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 и 
99/16) Члан 43. став 3. 
Закона о 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) 

Усваја се извештај о извршењу 
буџета Републике Србије за 
период од 1. јануара до 30. 
септембра 2018. године, којим 
се приказују укупно остварени 
приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине 
Републике Србије и укупно 
остварени расходи и издаци за 
набавку нефинансијске и 
финансијске имовине, у 
наведеном периоду  

 
 

НЕ  10. 2018.  

113 Закључак којим се усваја 
Нацрт уговора о давању 
гаранције Републике 
Србије у корист изабране 
пословне банке, за 
измирење обавеза Јавног 
предузећа „Србијагас” 
Нови Сад, по основу 
Уговора о дугорочном 

Члан 43. став 3. Закона о 
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) 

Обезбеђење средстава за 
финансирање изградње 
гасовода на територији 
Републике Србије од границе 
са Републиком Бугарском до 
границе са Мађарском и другим 
суседним земљама и правног 
основа за потписивање 

 
 

НЕ  10. 2018.  



  

69 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

кредиту за изградњу 
гасовода на територији 
Републике Србије од 
границе са Републиком 
Бугарском до границе са 
Мађарском и другим 
суседним земљама са 
Републиком Србијом (АП) 
(ЕРП) 

Уговора о давању гаранције  

114 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
зајма за финансирање 
Пројекта гасне 
интерконекције Србија - 
Бугарска и одређује 
састав делегације 
Републике Србије за 
преговоре (АП) (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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта гасне 
интерконекције Србија-
Бугарска и правног основа за 
вођење преговора  

 
 

НЕ  10. 2018.  

115 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Републиком 
Турском у вези са 
одобравањем кредита за 
финансирање пројеката у 
области путне 
инфраструктуре у мање 
развијеним општинама - I 
фаза и усваја Нацрт 

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање пројеката у 
области путне инфраструктуре 
у мање развијеним општинама-
I фаза и правног основа за 
потписивање Споразума о 
зајму  

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

споразума о зајму 

116 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Немачком 
развојном банком KfW за 
задуживање АД 
„Електромрежа Србије” уз 
давање државне 
гаранције, за 
Трансбалкански коридор 
Обреновац-Бајина 
Башта/Бајина Башта-
Пљевља (Црна Гора)-
Вишеград (Босна и 
Херцеговина) и усваја 
Нацрт гаранције за 
плаћање Републике 
Србије (АП) (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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
потребе Акционарског друштва 
„Електромрежа Србије”, уз 
државну гаранцију, за изградњу 
система за пренос електричне 
енергије у оквиру 
Трансбалканског коридора и 
правног основа за давање 
гаранције Републике Србије  

 
 

НЕ  10. 2018.  

117 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са кинеском 
Export - Import банком за 
зајам за финансирање 
Пројекта изградње 
постројења за прераду 
отпадних вода града 
Београда и одређује 
састав делегације 
Републике Србије за 
преговоре 

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње постројења за 
прераду отпадних вода града 
Београда и правног основа за 
вођење преговора  

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

118 Закључак о усвајању 
консолидованог извештаја 
Републике Србије за 2017. 
годину  

Члан 78. Законa 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 и 
99/16) и члан 43. став 3. 
Закона о 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) 

Усваја се консолидовани 
извештај Републике Србије за 
2017. годину који се утврђује на 
основу података из завршних 
рачуна: буџета Републике 
Србије, организација за 
обавезно социјално осигурање 
и консолидованог извештаја 
Републичког фонда за 
здравствено осигурање, буџета 
аутономних покрајина, буџета 
општина и консолидованих 
извештаја градова и града 
Београда.  

 
 

НЕ  11. 2018.  

119 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
зајма за финансирање 
Пројекта гасне 
интерконекције Србија-
Бугарска и усваја Нацрт 
финансијског уговора (АП) 
(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, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта гасне 
интерконекције Србија-
Бугарска и правног основа за 
потписивање Финансијског 
уговора  

 
 

НЕ  11. 2018.  

120 Закључак којим се усваја 
Нацрт писма за 
овлашћена лица за 
повлачење средстава 
зајма и овлашћује шеф 
дипломатско-конзуларног 
представништва 

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Овлашћивање лица за 
повлачење средстава зајма, 
као и лица за пријем писмена у 
нашем представништву у НР 
Кини  

 
 

НЕ  11. 2018.  



  

72 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републике Србије у 
Народној Републици Кини 
за пријем писмена у вези 
са Уговором о зајму за 
финансирање Пројекта 
изградње београдске 
обилазнице (деоница 
Бубањ Поток-Панчево) 
Сектор Ц 

121 Закључак којим се усваја 
Нацрт писма за 
овлашћена лица за 
повлачење средстава 
зајма и овлашћује шеф 
дипломатско-конзуларног 
представништва 
Републике Србије у 
Народној Републици Кини 
за пријем писмена у вези 
са Уговором о зајму за 
финансирање Пројекта 
изградње 
топлодалековода града 
Београда 

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Овлашћивање лица за 
повлачење средстава зајма, 
као и лица за пријем писмена у 
нашем представнишву у НР 
Кини  

 
 

НЕ  11. 2018.  

122 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са кинеском 
Export - Import банком за 
зајам за финансирање 
Пројекта изградње 
постројења за прераду 
отпадних вода града 

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње постројења за 
прераду отпадних вода града 
Београда и правног основа за 
потписивање Уговора о зајму  

 
 

НЕ  11. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Београда и усваја Нацрт 
уговора о зајму 

123 Уредба о изменама 
Уредбе о количини 
расхода (кало, растур, 
квар и лом) на који се не 
плаћа ПДВ  

Члан 4. став 4. тачка 3) 
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 и 
108/16)  

Усклађивање са прописима из 
области енергетике.  

 
 

НЕ  12. 2018.  

124 Уредба о изменама 
Уредбе о критеријумима 
на основу којих се утврђује 
шта се, у смислу Закона о 
ПДВ, сматра претежним 
прометом добара у 
иностранство  

Члан 52. став 5. 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 и 108/16)  

Укидање обавезе употребе 
печата и прописивање да се 
вредност извезених добара 
утврђује на основу вредности 
укупног промета у претходних 
12 месеци.  

 
 

НЕ  12. 2018.  

125 Закључак о усвајању 
Ревидираног Програма 
реформе управљања 
јавним финансијама 2016 - 
2020 (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, 
7/14-УС и 44/14)  

Усваја се Ревидирани Програм 
реформе управљања јавним 
финансијама 2016 - 2020  

 
 

НЕ  12. 2018.  

126 Усклађени износи пореза 
на употребу, држање и 
ношење добара  

Члан 27а 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, 

Сваке године у децембру 
месецу, за сврху плаћања 
пореза за наредну годину, 
врши се усклађивање износа 
пореза индексом потрошачких 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

100/11-усклађени 
динарски износи, 120/12-
усклађени динарски 
износи, 113/13-усклађени 
динарски износи, 68/14-др. 
закон, 140/14-усклађени 
динарски износи, 109/15- 
усклађени динарски 
износи, 112/15 и 105/2016 
- усклађени динарски 
износи)  

цена за претходних 12 месеци  

127 Закључак којим се усваја 
Нацрт писма за 
овлашћена лица за 
повлачење средстава 
зајма и овлашћује шеф 
дипломатско-конзуларног 
представништва 
Републике Србије у 
Народној Републици Кини 
за пријем писмена у вези 
са Уговором о зајму за 
финансирање Пројекта 
изградње постројења за 
прераду отпадних вода 
града Београда 

Члан 43. став 3. Закона о 
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) 

Овлашћивање лица за 
повлачење средстава зајма, 
као и лица за пријем писмена у 
нашем представнишву у НР 
Кини  

 
 

НЕ  12. 2018.  

128 Закључак којим се усваја 
Нацрт писма за 
овлашћена лица за 
повлачење средстава 
зајма и овлашћује шеф 
дипломатско-конзуларног 

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

Овлашћивање лица за 
повлачење средстава зајма, 
као и лица за пријем писмена у 
нашем представништву у НР 
Кини  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

представништва 
Републике Србије у 
Народној Републици Кини 
за пријем писмена у вези 
са Уговором о зајму за 
финансирање Пројекта 
модернизације и 
реконструкције мађарско-
српске железничке везе на 
територији Републике 
Србије, за деоницу Нови 
Сад-Суботица-државна 
граница  

7/14-УС и 44/14)  

129 Уредба о измени Уредбе о 
извршавању Закона о 
порезу на додату вредност 
на територији Аутономне 
покрајине Косово и 
Метохија за време важења 
Резолуције Савета 
безбедности ОУН број 
1244  

Члан 61. Закона о порезу 
на додату вредност 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 84/04, 86/04 - исправка, 
61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 
68/14 - др. закон, 142/14, 
83/15 и 108/16)  

Измена места промета 
телекомуникационих услуга  

 
 

НЕ  12. 2018.  

130 Одлуке о емисији 
дугорочних државних 
хартија од вредности за 
први квартал 2019. године  

Члан 5. став 3. Закона о 
јавном дугу („Службени 
гласник РС”, бр. 61/05, 
107/09, 78/11 и 68/15) 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, 

Влада одлучује о емитовању 
дугорочних државних хартија 
од вредности. Колико ће 
одлука бити у овом периоду 
зависи од потреба 
финансирања буџетског 
дефицита и рефинансирања 
јавног дуга.  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

7/14-УС и 44/14) 

131 Уредба о усклађивању 
номенклатуре Царинске 
тарифе за 2019. годину  

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

Усклађивање са Комбинованом 
номенклатуром ЕУ за 2019. 
годину  

 
 

ДА  12. 2018.  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о начину и 
садржају извештавања о 
планираним и извршеним 
расходима за плате у 
буџетима јединица локалне 
власти у 2018. години  

Члан 40. став 6. Закона о буџету Републике Србије 
за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 
113/17)  

 
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

2 Правилник о начину и 
садржају извештавања о 
планираним и извршеним 
расходима за плате директних 
и индиректних корисника 
буџета Републике Србије у 
2018. години  

Члан 40. став 6. Закона о буџету Републике Србије 
за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 
113/17)  

 
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

3 Правилник о плану подрачуна 
консолидованог рачуна 
трезора  

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. 

 
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

закон, 103/15 и 99/16)  

4 Износ најниже месечне 
основице доприноса за 
обавезно социјално 
осигурање за осигуранике из 
чл. 25, 26. и 27. Закона о 
доприносима за обавезно 
социјално осигурање за 2018. 
годину  

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 и 
112/15)  

 
 

НЕ  01. 2018.  01. 2018.  

5 Износ највише годишње 
основице доприноса за 
обавезно социјално 
осигурање за 2017. годину  

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 и 
112/15)  

 
 

НЕ  01. 2018.  01. 2018.  

6 Износ месечне основице 
доприноса за обавезно 
здравствено осигурање за 
лица за која се средства за 
уплату доприноса обезбеђују 
у буџету Републике за 2018. 
годину  

Члан 35б 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 и 112/15)  

 
 

НЕ  01. 2018.  01. 2018.  

7 Износ најниже месечне 
основице доприноса за 
обавезно социјално 
осигурање  

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 и 
112/15)  

 
 

НЕ  01. 2018.  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

8 Правилник о садржају, 
роковима и поступку 
достављања инвестиционе 
документације (ЕРП)  

Члан 7. уредбе о садржини, начину припреме и 
оцене, као и праћењу спровођења и извештавању 
о реализацији капиталних пројеката („Службени 
гласник РС”, број 63/17)  

 
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

9 Износ процењене највише 
годишње основице доприноса 
за обавезно социјално 
осигурање за 2018. годину  

члан 67. став 3. 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 и 112/15)  

 
 

НЕ  01. 2018.  01. 2018.  

10 Правилник о ближим 
условима, начину, 
критеријумима и мерилима за 
рангирање капиталних 
пројеката (ЕРП)  

Члан 22. Уредбе о садржини, начину припреме и 
оцене, као и праћењу спровођења и извештавању 
о реализацији капиталних пројеката („Службени 
гласник РС”, број 63/17)  

 
 

НЕ  02. 2018.  Није 
предвиђен  

11 Правилник о ближим 
условима, начину, 
критеријумима и мерилима за 
оцењивање и селекцију 
капиталних пројеката (ЕРП)  

Члан 13. Уредбе о садржини, начину припреме и 
оцене, као и праћењу спровођења и извештавању 
о реализацији капиталних пројеката („Службени 
гласник РС”, број 63/17)  

 
 

НЕ  02. 2018.  Није 
предвиђен  

12 Правилник о начину 
утврђивања испуњености 
услова за добијање одобрења 
за приређивање посебних 
игара на срећу - клађење 

Члан 87. Закона о играма на срећу („Службени 
гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

13 Правилник о начину 
утврђивања испуњености 
услова за добијање 

Чл. 108, 109. и 114. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. 

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

сагласности, приређивање и о 
начину извештавања о 
резултатима наградне игре у 
роби и услугама 

Закон)  

14 Правилник о начину вођења 
обавезних евиденција о 
оствареном промету у 
кладионицама 

Члан 96. Закона о играма на срећу („Службени 
гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

15 Правилник о садржини 
евиденције о основицама за 
плаћање и обрачунавање 
накнаде за приређивање 
посебних игара на срећу у 
играчницама и напојницама и 
о садржини месечног 
обрачуна накнаде за 
приређивање тих игара 

Члан 60. Закона о играма на срећу („Службени 
гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

16 Правилник о облику и 
садржини посебне ознаке за 
играчницу, аутомат клуб и 
кладионицу  

Чл. 48, 79. и 94. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

17 Правилник о начину вођења 
обавезних евиденција о 
оствареном промету по 
аутомату  

Члан 81. Закона о играма на срећу („Службени 
гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

18 Правилник о начину 
утврђивања испуњености 
услова за добијање одобрења 
за приређивање игара на 
срећу на аутоматима  

Члан 72. Закона о играма на срећу („Службени 
гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

19 Правилник о изменама и 
допунама Правилника о 
платама и другим примањима 
запослених у Министарству 
финансија - Пореска управа  

Члан 167. ст. 4. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Службени гласник РС” 
бр. 88/09 ... 108/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  12. 2018.  

20 Правилник о начину вођења 
базе података о лицима која 
су остварила добитак код 
приређивача игара на срећу 

Члан 116. став 1. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

21 Правилник о поступку 
активирања средстава 
наменског депозита или 
банкарске гаранције  

Члан 131. став 3. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

22 Правилник о начину 
обавештавања физичких и 
правних лица о свакој 
промени на листи означених 
лица од стране Управе  

Члан 4. став 4. Закона о изменама и допунама 
Закона о ограничавању располагања имовином у 
циљу спречавања тероризма („Службени гласник 
РС”, бр. 29/15 и 113/17)  

 
 

НЕ  03. 2018.  01. 2018.  

23 Правилник о ближим 
условима, односно садржини 

Члан 115. став 2. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. 

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

правила игара на срећу Закон)  

24 Правилник о изменама и 
допунама Правилника о 
облику, садржини и начину 
вођења евиденције о ПДВ  

Члан 46. став 2. Закона о порезу на додату 
вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 
- исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. 
закон, 142/14, 83/15 и 108/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

25 Правилник о садржају 
Интегрисане базе капиталних 
пројеката (ЕРП)  

Члан 4. уредбе о садржини, начину припреме и 
оцене, као и праћењу спровођења и извештавању 
о реализацији капиталних пројеката („Службени 
гласник РС”, број 63/17)  

 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

26 Правилник о облику и 
садржини налепнице за 
означавање и регистрацију 
столова, аутомата и уплатно - 
исплатних места  

Чл. 47, 78. и 93. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

27 Правилник о садржају пореске 
пријаве за обрачун пореза на 
добит по одбитку на приходе 
и накнаде које остварују 
нерезидентна и резидентна 
правна лица  

Члан 40. став 16. 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 и 
112/15)  

 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

28 Правилник о обавези 
достављања обавештења 
надлежном пореском органу 
за инвестиционо злато  

Члан 6. Закона о порезу на додату вредност 
(„Службени гласник РС”, 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 
93/12, 108/13, 68/14, 142/14, 83/15, 108/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

29 Правилник о садржају пореске 
пријаве за обрачун пореза на 
добит правних лица  

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 и 
112/15)  

 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

30 Правилник о изменама и 
допунама Правилника о 
одређивању случајева у 
којима нема обавезе 
издавања рачуна и о 
рачунима код којих се могу 
изоставити поједини подаци  

Члан 45. 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 и 108/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

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

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 и 
112/15)  

 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

32 Правилник о ближим 
условима за спровођење 
аудио видео надзора, чување 
документације и обезбеђење 
телесне заштите у 
играчницама  

Члан 54. став 5. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

33 Правилник о ближим 
елементима за трајну базу 
података о лицима која улазе 

Члан 55. став 6. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. 

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  



  

83 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

у играчницу  Закон)  

34 Правилник о одређивању 
техничких и функционалних 
карактеристика столова за 
игре на срећу, услове њиховог 
задовољавања и начине 
њиховог испитивања  

Члан 46. став 6. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

35 Упутство о методологији и 
стандардима рада буџетске 
инспекције  

Члан 90. став 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 
68/15 - др.закон, 103/15 и 99/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  12. 2016.  

36 Правилник о начину 
коришћења средстава са 
подрачуна, односно других 
рачуна консолидованог 
рачуна трезора Републике и о 
начину извештавања о 
инвестирању средстава 
корисника буџета и 
организација обавезног 
социјалног осигурања  

Члан 10. став 6. Закона о буџетском систему 
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 и 99/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
предвиђен  

37 Упутство о спровођењу 
процедура административних 
провера пријава 
неправилности у вези са 
средствима ЕУ  

Члан 68б Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - 
др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17)  

 
 

ДА  06. 2018.  12. 2017.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

38 Правилник о континуираном 
усавршавању интерних 
ревизора у јавном сектору  

Члан 82. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, 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)  

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
предвиђен  

39 Смернице о управљачкој 
одговорности у јавном сектору  

Члан 81. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, 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)  

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
предвиђен  

40 Правилник о изменама 
Правилника о начину и 
поступку остваривања 
пореских ослобођења код 
ПДВ са правом на одбитак 
претходног пореза  

Члан 24. став 6. Закона о порезу на додату 
вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 
- исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. 
закон, 142/14, 83/15 и 108/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

41 Правилник о изменама 
Правилника о поступку 
остваривања права на 
повраћај ПДВ и о начину и 
поступку рефакције и 
рефундације ПДВ  

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 и 108/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

42 Правилник о условима, 
начину и поступку капиталног 
одржавања, према врсти 
капиталног пројекта (ЕРП)  

Члан 3. Уредбе о садржини, начину припреме и 
оцене, као и праћењу спровођења и извештавању 
о реализацији капиталних пројеката („Службени 
гласник РС”, број 63/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

43 Правилник о изменама и 
допунама Правилника о 

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

 НЕ  12. 2018.  Није 
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

условима и начину вођења 
рачуна за уплату јавних 
прихода и распоред 
средстава са тих рачуна 

62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. 
закон, 103/15 и 99/16)  

 предвиђен  

44 Правилник о начину 
разврставања сталних 
средстава по групама и 
начину утврђивања 
амортизације за пореске 
сврхе  

Члан 10. 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 и 
112/15)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

45 Правилник о изменама и 
допунама Правилника о 
утврђивању добара и услуга 
чији се промет опорезује по 
посебној стопи ПДВ  

Члан 23. став 3. Закона о порезу на додату 
вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 
- исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. 
закон, 142/14, 83/15 и 108/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

46 Правилник о оцени квалитета 
рада интерне ревизије у 
јавном сектору  

Члан 82. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, 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)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

47 Правилник о начину 
исказивања прихода и 
расхода ради утврђивања 
добити коју стална пословна 
јединица нерезидентног 
обвезника оствари на 
територији Републике Србије  

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 и 112/15)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

48 Правилник о изменама и 
допунама Правилникa 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 и 99/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

49 Правилник о изменама и 
допунама Правилникa о 
начину припреме, 
састављања и подношења 
финансијских извештаја 
корисника буџетских 
средстава, корисника 
средстава организација за 
обавезно социјално 
осигурање и буџетских 
фондова   

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 и 99/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

50 Правилник о Списку 
корисника јавних средстава  

Члан 8. став 1. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 
142/14, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

51 Правилник о изменама и 
допунама Правилника о 
утврђивању добара и услуга 
из области грађевинарства за 
сврху одређивања пореског 
дужника за порез на додату 
вредност  

Члан 10. став 4. 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 и 108/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПК.1 Подршка даљем развоју 
интерне финансијске 
контроле у јавном 
сектору 

Орган   
 

01  4.976.045 RSD   

56  94.544.846 RSD   
 

Увећан број поднетих 
извештаја о систему ФУК на 
годишњем нивоу. Увећан број 
запослених на радном месту 
интерних ревизора на 
годишњем нивоу 

2.ПК.1 Техничка помоћ за 
имплементацију 
пројеката финансираних 
из средстава ЕУ у 
оквиру система 
индиректног управљања 
претприступне помоћи 
ЕУ - Република Србија 
(ИПА) (IPA — Technical 
Assistance for Successful 
implementation of EU 
funded projects under 
indirect management 
system of EU pre-
accession assistance – 
Republic of Serbia) 

Орган   
 

56  183.750.000 RSD  (1.500.000 EUR)  
 

Даље јачање капацитета у 
оквиру успостављеног 
Система управљања и 
контроле за индиректно 
управљање спровођењем 
ИПА програма, а са циљем 
побољшања ефикасности и 
ефиктивности припреме, 
уговарања и спровођења 
пројеката у складу са 
принципима здравог 
финансијског управљања. 

2.ПК.2 Подршка увођењу 
децентрализованог 
система управљања 
фондовима ЕУ - ИПА 
2008  

Орган   
 

01  102.760.000 RSD   
 

Унапређење радних процеса у 
институцијама које су 
укључене у 
децентрализовано/индиректно 
управљање претприступном 
помоћи. (највећи део радних 
процеса ће се одвијати уз 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

подршку МИС-а). 

2.ПК.3 Успостављање и 
функционисање 
система контроле у 
Србији за ИНТЕРРЕГ- 
ИПА Програм 
прекограничне сарадње 
Мађарска - Србија 2014 
- 2020 

Влада   
 

01  5.900.000 RSD   
 

Сертификати о извршеној 
контроли - 100; Теренске 
контроле - 30; 
Радионице/инфо дани у 
земљи - 5; 
Радионице/састанци у 
иностранству - 3; 

2.ПК.4 Подршка систему 
контроле државне 
помоћи (Support for 
State Aid Commission 
Service)  

Орган   
 

56  47.455.718 RSD  (387.394 EUR)  
 

Уредба о правилима за 
доделу државне помоћи 
одобрен од стране Европске 
комисије (усклађене са ЕУ 
прописима)  

3.ПК.1 Расписивање јавног 
конкурса за пријем 286 
лица на неодређено 
време (АП) (ЕРП)  

Орган   
 

01  150.000.000 RSD   
 

Ефикаснији рад Пореске 
управе  

3.ПК.2 Програм 
трансформације 
Пореске управе 2015-
2020 (АП) (ЕРП) 

Влада   
 

01  55.000.000 RSD   
 

Примремљени детаљни 
планови за имплементацију 
Програма трансформације 
Пореске управе са роком 
извршења до 2023. године; 
Унапређење пружања услуга 
пореским обвезницима; 
Припреме за консолидацију 
администрирања основних 
пореза у мањем броју 
организационих јединица; 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Идентификоване 
организационе јединице у 
процесу прве фазе 
консолидације основних 
функција; 

3.ПК.3 Модернизација 
информационог система 
Пореске управе (АП) 
(ЕРП) 

Орган   
 

01  467.208.000 RSD   
 

Повећање квалитета наплате 
пореза и доприноса и 
ефикаснији рад пореске 
администрације 

3.ПК.4 Фискалис 2020 - 
Aкциони програм 
Европске уније за 
побољшање рада 
пореских система за 
период 2014 - 2020 (АП) 

Влада   
 

01  10.412.500 RSD  (85.000 EUR)  
 

До краја 2018. године, која по 
Програму Фискалис 2020 траје 
од 1. априла 2018. године до 
31. марта наредне године, 
учешће пореских службеника 
у програмским активностима 
биће повећано за 50% 

4.ПК.1 Трезорско пословање Орган   
 

01  35.600.000 RSD   
 

Обезбеђена стабилност 
система извршења буџета 
Републике Србије, послова 
јавних плаћања, буџетског 
рачуноводства и других 
послова у оквиру јавних 
финансија.  

4.ПК.2 Информациона подршка 
трезорском пословању 

Орган   
 

01  422.900.000 RSD   
 

Обезбеђена континуирана 
информациона подршка 
пословима из надлежности 
Управе за трезор  
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

4.ПК.3 Проширење и 
технолошко 
унапређење у циљу 
ефикаснијег пословања 
Управе за трезор 

Орган   
 

01  200.000.000 RSD   
 

Модернизација и проширење 
технолошких капацитета 
Управе за трезор у области 
информационих технологија  

4.ПК.4 Унапређење 
аутоматизације 
пословних процеса 

Орган   
 

01  41.500.000 RSD   
 

Побољшана аутоматизација, 
ефикасност и ефективност 
рада  

4.ПК.5 Инвестиционо улагање 
у зграде и објекте у 
саставу Управе за 
трезор 

Орган   
 

01  11.000.000 RSD   
 

Побољшање квалитета и 
услова рада Управе за трезор  

4.ПК.6 Централни регистар 
фактура 

Орган   
 

01  70.000.000 RSD   
 

Проширен систем Централног 
регистра фактура додатним 
функцоналностима  

4.ПК.7 Реформа 
рачуноводства 

Орган   
 

01  180.000.000 RSD   
 

Унапређен начин пословања 
Управе за трезор  

4.ПК.8 Резервна и бекап 
локација 

Орган   
 

01  130.000.000 RSD   
 

Континуитет у пословању, 
неометани проток 
информација, висок ниво 
доступности и 
перформантности система  

4.ПК.9 Централизован обрачун 
зарада 

Орган   
 

01  50.000.000 RSD   
 

Надоградња постојећег 
система додатним пословним 
функционалностима, 
унапређење брзине 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

процесирања података  

4.ПК.10 Увођење индиректних 
корисника буџета 

Орган   
 

01  50.000.000 RSD   
 

Проширени административно 
- технички капацитети и 
унапређено пословање 
Управе за трезор  

5.ПК.1 Подршка 
информационом 
систему царинске 
службе - CCN/CSI 
конекција 

Орган   
 

01  15.120.000 RSD   
 

Oбезбеђено ефикасно и 
поуздано функционисање 
информационог и 
комуникационог система; 
Обезбеђени предуслови за 
успешну и одрживу примену 
НЦТС у систему заједничког 
транзита; 

5.ПК.2 Пројекат изградње ГП 
Гостун 

Влада   
 

01  70.659.000 RSD   
 

Изграђен гранични прелаз  

5.ПК.3 Пројекат изградње ГП 
Бајина Башта 

Влада   
 

01  1.040.000 RSD   
 

Изграђен гранични прелаз  

5.ПК.4 Пројекат изградње ГП 
Сот  

Влада   
 

01  125.000.000 RSD   
 

Изграђен гранични прелаз 

5.ПК.5 Пројекат изградње 
комплекса царинске 
испоставе при ГП 
Градина 

Влада   
 

01  158.000.000 RSD   
 

Изграђен комплекс царинске 
испоставе  
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5.ПК.6 Инвестиционо улагање 
у зграде и објекте у 
саставу Управе царина 

Орган   
 

01  34.285.000 RSD   
 

Израда техничке 
документације и радови на 
адаптацији, санацији и 
реконструкцији објеката  

5.ПК.7 Пројекат изградње ГП 
Ватин 

Влада   
 

01  22.355.000 RSD   
 

Изграђен гранични прелаз  

5.ПК.8 Подршка 
информационом 
систему царинске 
службе  

Влада   
 

01  673.250.000 RSD   
 

Oбезбеђено ефикасно и 
поуздано функционисање 
информационог и 
комуникационог система; 
Обезбеђени предуслови за 
успешну и одрживу примену 
НЦТС у систему заједничког 
транзита; Делимично 
спроведен план 
модернизације због 
недостатка средстава.  

5.ПК.9 „Царина 2020“ - ИПА 
Подршка за учешће  

Влада   
 

01  15.120.000 RSD   

56  15.200.000 RSD   

15  1.500.000 RSD   
 

Побољшање ефикасности и 
ефективности рада Управе 
царина путем размене знања 
и искустава са колегама из 
других царинских 
администрација, пре свега 
земаља чланица ЕУ кроз 
учествовање у састанцима, 
радним групама, 
радионицама, семинарима, 
обукама, мониторинг 
мисијама, експертским 
тимовима и радним посетама  
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5.ПК.10 Подршка даљој 
модернизацији Управе 
царина и унапређење 
управљања границом у 
Републици Србији - 
ИПА 2013 (АП) 

Влада   
 

01  46.395.000 RSD   

56  277.884.000 RSD   
 

Припремљена примена AIS 
(ICS), AES (ECS) и 
царине/система управљања 
одлукама одобрења као 
неопходних система за 
ефикасну размену 
информација између 
трговаца, Управе царина и 
других европских царинских 
администрација; Унапређена 
ефикасност царинског 
пословања путем примене 
модернизоване ИТ 
инфраструктуре и алата 
управљања ИТ ресурсима 
Управе царина; 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  

5.ПК.11 Подршка европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014 - 2020: Стварање 
услова за јачање 
капацитета Српске 
царинске лабораторије 
(ЕРП) 

Влада   
 

01  394.000 RSD   

56  6.232.000 RSD   
 

Препоруке за усклађивање 
рада царинске лабораторије 
са ЕУ регулативама; 
Дефинисани технички 
предуслови за даљу 
модернизацију Царинске 
лабораторије; Унапређени 
људски ресурси Царинске 
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лабораторије  

5.ПК.12 Сектор унутрашњих 
послова (АП) 

Влада   
 

01  5.005.000 RSD   

56  28.511.000 RSD   
 

Изграђен гранични прелаз 
Котроман и извршен надзор 
над изградњом  

6.ПК.1 Унапређење и 
одржавање Система за 
припрему буџета - БИС 

Влада   
 

01  12.000.000 RSD   
 

Проценат свеукупне 
оперативности система - 90% 
Број нових системских модула 
развијених у текућој години - 3 
Број хардверских компоненти 
прибављених за потребе 
функционисања система у 
текућој години - 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


