
  

95 

 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

2. Министар Горан Кнежевић 

3. Делокруг На основу члана 4. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - 
др. закон и 62/17), Министарство привреде обавља послове државне управе који се односе на: 
привреду и привредни развој; положај и повезивање привредних друштава и других облика 
организовања за обављање делатности; подстицање развоја и структурно прилагођавање привреде; 
утврђивање политике и стратегије привредног развоја; предлагање мера и праћење спровођења 
економске политике за привредни раст; предлагање мера за подстицање инвестиција и координацију 
послова који се односе на инвестиције; координацију рада јавне агенције надлежне за промоцију 
извоза и подстицање инвестиција; мере економске политике за развој занатства, малих и средњих 
предузећа и предузетништва; кредитирање привреде и осигурање банкарских кредита; кредитирање 
и осигурање извозних послова и инвестиција у иностранству; субвенционисање кредита; координацију 
послова у вези с повезивањем привредних друштава са стратешким инвеститорима; предлагање и 
спровођење финансијских и других мера ради подстицања пословања, конкурентности и ликвидности 
привредних субјеката у Републици Србији; пословно и финансијско реструктурирање привредних 
друштава и других облика пословања; приватизацију; координацију послова у вези с проценом 
вредности капитала; стечај; стандардизацију; техничке прописе; акредитацију; мере и драгоцене 
метале; oдређивање стратешких циљева, унапређење рада и пословања, надзор и припрему 
предлога аката о именовању и разрешењу органа управљања у јавним предузећима осим за јавна 
предузећа која обављају делатности производње и снабдевања електричном енергијом, односно 
природним гасом; oдређивање стратешких циљева, унапређење рада и пословања, надзор и 
припрему предлога аката о именовању и разрешењу органа управљања и заступника капитала у 
привредним друштвима и другим облицима организовања за обављање делатности са државним 
капиталом осим за друштва која обављају делатност спроизводње и снабдевања електричном 
енергијом, односно природним гасом; припрему, предлагање и спровођење прописа и мера у области 
концесија и јавно-приватног партнерства; надзор и управне послове у вези са привредним 
регистрима; употребу назива Републике Србије у пословном имену привредних друштава. 
Министарство привреде обавља и послове државне управе који се односе на: регионални развој; 
анализу расположивих ресурса и потенцијала за регионални и национални развој; методологију за 
мерење степена развијености локалних самоуправа и региона; усмеравање активности које подстичу 
регионални развој; подстицање равномернијег регионалног развоја и смањење регионалних разлика; 
унапређење привредног амбијента на регионалном нивоу; пружање помоћи јединицама локалне 
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самоуправе у имплементацији пројеката локалног економског развоја; планирање, програмирање и 
предлагање развојних пројеката из области регионалног развоја и пројеката од интереса за 
Републику Србију; подстицање сарадње јединица локалне самоуправе, невладиног сектора, 
привредних субјеката и државних органа; међупројектну координацију; мерење ефеката и оцену 
успешности пројеката; успостављање базе података неопходне за праћење пројеката, као и друге 
послове одређене законом. Дирекција за мере и драгоцене метале, као орган управе у саставу 
Министарства привреде, обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: 
контролу мера и драгоцених метала; законске мерне јединице; еталоне; мерила, као и друге послове 
који су одређени законом којим се уређује метрологија и другим законима. Управа за брзи одговор, 
као орган управе у саставу Министарства привреде, обавља послове државне управе и стручне 
послове који се односе на: унапређивање услова за привлачење страних инвестиција; подизање 
ефикасности у реализацији пројеката од значаја за Републику Србију и ефикасности рада свих органа 
и организација који учествују у поступцима остваривања права на градњу, као и друге послове 
одређене законом.  

4. Органи управе у саставу/имаоци 
јавних овлашћења 

Дирекција за мере и драгоцене метале; Управа за брзи одговор;  
 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о техничким 
захтевима за производе и оцењивању 
усаглашености (AП) (ЕРП) (ЈР) 

Додатно, односно потпуно 
усклађивање са Одлуком бр. 
768/2008/ЕЗ о заједничком оквиру 
за трговање производима ради 
обезбеђивања потпуне 
усклађености националног 
законодавства са измењеним 
хармонизованим законодавством 
Европске уније, односно новим 
директивама и уредбама ЕУ 
којима се уређују захтеви и услови 

 
 

ДА  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

за стављање производа на 
тржиште 

2 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о Агенцији за 
осигурање и финансирање извоза 
Републике Србије 

Закон се доноси из разлога што је 
неопходно усагласити правни 
положај АОФИ са прописима 
којима се уређује правни положај 
привредних друштава, посебно у 
делу који се односи на органе 
Агенције и њихов делокруг 

 
 

НЕ  03. 2018.  

3 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о привредним 
друштвима (ЈР) 

Изменама и допунама Закона о 
привредним друштвима извршиће 
се усклађивање са Уредбом 
2001/2157/ЕЗ о статуту Европског 
друштва, Уредбом Савета 
1985/2137/ЕЗ о Европској 
економској интересној групацији 
(EEIG) и одредбама Директиве 
2017/1132 (кодификована) 
Европског парламента и савета од 
14. јуна 2017. године које се 
односе на прекогранично спајање 
и припајање друштава капитала  

 
 

НЕ  03. 2018.  

4 Предлог закона о јединственом 
регистру администартивних 
поступака и осталих услова 
пословања (АП) (ЕРП) (ЈР) 

Закон се доноси ради уређења 
административних поступака које 
спроводи јавна управа тако што ће 
се формирати регистар 
административних поступака  

 
 

НЕ  03. 2018.  

5 Предлог закона о изменама и Прецизира се и успоставља шири 
правни основ за доношење 

 ДА  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

допунама Закона о метрологији (ЈР) подзаконских аката којима се у 
правни систем Републике Србије 
преносе европске директиве из 
области метрологије. Врши се 
измена одредби које се односе на 
послове оверавања мерила које 
обавља Дирекција за мере и 
драгоцене метале, као и одредби 
које се односе на статус и обавезе 
привредних субјеката и других 
правних лица која обављају 
послове оверавања мерила  

 

6 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о контроли 
предмета од драгоцених метала  

Врши се усаглашавање са 
одредбама Закона о 
инспекцијском надзору („Службени 
гласник РСˮ, број 36/15)  

 
 

НЕ  06. 2018.  

7 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о поступку 
регистрације у Агенцији за привредне 
регистре 

Измене и допуне Закона се врше 
ради спровођења електронске 
регистрације оснивања 
привредних субјеката, те 
квалификованих електронских 
потписа оснивача као замене за 
оверу потписа на оснивачком акту, 
односно убрзавања поступка 
регистрације привредних субјеката 
и смањења трошкова у поступку 
оснивања истих  

 
 

НЕ  09. 2018.  

8 Предлог закона о занатству (ЈР) Закон се доноси ради уређења 
области занатства  

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

9 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о акредитацији (ЈР) 

Унапређење области акредитације 
у складу са развојем акредитације 
у Европи и препорукама и 
процедурама међународних 
организација за акредитацију и 
актуелним потребама привреде 
Републике Србије  

 
 

НЕ  12. 2018.  

10 Предлог закона о времену (ЈР) Врши се детаљније усаглашавање 
у области времена у Републици 
Србији са праксом која се 
примењује у овој области у 
Европској унији, тј. потпуно 
транспоновање Директиве 
2000/84/EC Европског парламента 
и Савета од 19. јануара 2001. 
године о летњим аранжманима и 
Распореду рачунања времена за 
летњи период објављеном у 
Службеном листу Европске уније 
(2016/C 61/01). Важећи Закон о 
рачунању времена, („Службени 
лист СЦГˮ, број 20/06), прописује 
које је време у употреби у 
државној заједници Србија и Црна 
Гора, чији је правни следбеник 
Република Србија и дефинише 
почетак и крај летњег рачунања 
времена, на начин који је 
истоветан са праксом у Европској 
унији. Наиме, почетак и завршетак 
летњег времена усклађени су са 
Директивом 2000-84/EC Европског 
парламента и Савета од 19. 
јануара 2001. године о летњим 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

аранжманима и Распореду 
рачунања времена за летњи 
период објављеном у Службеном 
листу Европске уније (2001/C 
35/07). Међутим, у том закону није 
дефинисано да је информација о 
почетку и завршетку летњег 
рачунања времена садржана у 
обавештењу Европске Комисије о 
распореду који приказује датуме 
почетка и завршетка летњег 
рачунања времена, које се сваких 
пет година објављује у службеном 
гласилу Европске уније, што је 
дефинисано у директиви, за коју 
постоји обавеза транспоновања  

11 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о јавним 
предузећима 

Унапређење корпоративног 
управљања у јавним предузећима 
обухвата превасходно измену 
законодавног оквира. У циљу 
уређења система стручног 
усавршавања и увођења 
сертификовања за чланове 
надзорног одбора јавних 
предузећа, неопходно је донети 
измене Закона о јавним 
предузећима  

 
 

НЕ  12. 2018.  

12 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама (ЈР) 

Закон се доноси ради 
хармонизације законске 
регулативе са стандардима 
Европске уније  

 
 

ДА  12. 2018.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о утврђивању 
Програма подршке малим 
предузећима за набавку 
опреме у 2018. години 
(ЕРП)  

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) 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) 

Уређују се услови и 
критеријуми за спровођење 
Програма подршке малим 
предузећима за набавку 
опреме у 2018. години  

 
 

НЕ  01. 2018.  

2 Уредба o утврђивању 
Програма 
стандрадизованог сета 
услуга за микро, мала и 
средња предузећа и 
предузетнике у 2018. 
години који се реализује 
преко акредитованих 
регионалних развојних 
агенција (ЕРП) 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) 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) 

Уређују се услови и 
критеријуми за спровођење 
Програма 
стандрадизованог сета 
услуга за микро, мала и 
средња предузећа и 
предузетнике у 2018. 
години који се реализује 
преко акредитованих 
регионалних развојних 
агенција  

 
 

НЕ  01. 2018.  

3 Уредба о утврђивању 
Програма подстицања 
развоја предузетништва 
кроз инвестиције у 
привреди у 2018. години  

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) и члан 42. 
став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/ 05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-

Уређују се услови и 
критеријуми за спровођење 
Програма подстицања 
развоја предузетништва 
кроз инвестиције у 
привреди у 2018. години  

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

УС, 72/12, 7/14–УС и 44/14) 

4 Уредба о утврђивању 
Програма подстицања 
развоја предузетништва 
кроз финансијску подршку 
за почетнике у пословању у 
2018. години  

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) 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) 

Уређују се услови и 
критеријуми за спровођење 
Програма подстицања 
развоја предузетништва 
кроз финансијску подршку 
за почетнике у пословању у 
2018. години  

 
 

НЕ  01. 2018.  

5 Уредба о утврђивању 
програма подстицања 
регионалног и локалног 
развоја 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 
2018.годину(„Службени 
гласник РС”, број 113/17) 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)  

Јачање капацитета ЈЛС 
кроз суфинансирање 
припреме пројектно-
техничке документације и 
подршка ЈЛС из треће и 
четврте групе развијености 
и девастираних подручја 
кроз суфинансирање 
годишње чланарине, које 
ове ЈЛС издвајају за рад и 
пословање АРРА  

 
 

НЕ  02. 2018.  

6 Уредба о утврђивању 
програма 
стандардизованог сета 
услуга акредитованих 
регионалних развојних 
агенција 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 
2018.годину („Службени 
гласник РС”, брoj 113/17) 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, 

Подршка АРРА као 
субјектима регионалног 
развоја на регионалном 
нивоу кроз финансијску 
помоћ за припремљење 
пројекте којима ЈЛС 
аплицирају код домаћих и 
међународних институција, 
као и финансијска помоћ 
АРРА за презентацију 

 
 

НЕ  02. 2018.  
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7/14 – УС и 44/14)  програма које спроводи 
Министарство  

7 Одлука о распореду и 
коришћењу средстава за 
реализацију пројеката 
Националног 
инвестиционог плана 
утврђених Законом о 
буџету Републике Србије 
за 2018. годину  

Члан 26.став 1. Закона о 
буџету Републике Србије 
за 2018. годину („Службени 
гласник РС”, број 113/17) 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) 

Одлуком се распоређују 
средства одобрена 
Законом о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину за исплату 
преосталих уговорних 
обавеза започетих 
пројеката Националног 
инвестиционог плана до 
њиховог окончања  

 
 

НЕ  02. 2018.  

8 Уредба о утврђивању 
Програма подстицања 
привредног развоја 
Подриња за 2018. годину 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) 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)  

Програм подстицања 
привредног развоја 
Подриња представља 
интегрисан сет мера за 
подстицање регионалног и 
локалног развоја општина 
које припадају Подрињу  

 
 

НЕ  03. 2018.  

9 Закључак о прихватању 
Годишњег извештаја о 
реализацији Програма о 
распореду и коришћењу 
средстава за кредитну 
подршку предузећу РТБ 
БОР ГРУПА – РТБ БОР 
ДОО БОР и другим 
предузећима у поступку 
приватизације преко Фонда 

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

Планирано је да се у 2018. 
години настави кредитна 
подршка предузећима 
преко Фонда за развој 
Републике Србије, путем 
одобравања меких кредита 
корисницима са циљем 
подршке повећању текуће 
ликвидности предузећа у 

 
 

НЕ  04. 2018.  
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за развој Републике Србије 
за 2017. годину 

процесу приватизације  

10 Закључак којим се усваја 
Програм реализације 
пројеката у Индустријском 
парку у Смедереву 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) и члан 43. 
став 3. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
број 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Закључком се утврђује 
Програм реализације 
пројеката у Индустријском 
парку у Смедереву, у 
складу са средствима 
одобреним Законом о 
буџету РС за 2018. годину  

 
 

НЕ  06. 2018.  

11 Закључак о прихватању 
Извештаја о развоју 
индустрије Србије у 2017. 

Члан 43. став 3. Закона о 
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) 

Годишњи извештај о стању 
прерађивачке индустрије 
Србије са тежиштем на 
структурним променама и 
конкурентности  

 
 

НЕ  09. 2018.  

12 Уредба о утврђивању 
Програма стручног 
усавршавања органа 
управљања у јавним 
предузећима и друштвима 
капитала која обављају 
делатност од општег 
интереса 

Члан 18. став 3. Закона о 
јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, 
број 15/16) и члан 42. став 
1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/ 05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14–УС и 44/14)  

У циљу уређења система 
стручног усавршавања и 
увођења сертификације 
органа управљања 
надзорних одбора јавних 
предузећа, Програм ће 
обухватити сва питања у 
вези модела и установе 
која ће радити 
сертификацију; јавног 
позива институцијама за 
едукацију; додатног 
стручног усавршавања у 
области корпоративног 

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

управљања, смерница за 
израду кодекса 
корпоративног управљања, 
етичког кодекса итд.  

13 Закључак којим је Влада 
сагласна да се обавеза која 
је настала према Јавном 
предузећу „Пошта Србије”, 
Београд и „Банци 
Поштанскa штедионицa” 
а.д. Београд у вези са 
трошковима у поступку 
реализације дистрибуције и 
продаје акција, измири из 
дела средстава која су 
опредељена оснивачу 
Одлуком Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Пошта 
Србије”, Београд о 
расподели добити за 2017. 
годину, на коју Влада даје 
претходну сагласност 
Решењем 

Члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Постиже се усаглашавање 
уговора, одлука привредног 
друштава и Владе са 
Законoм о праву на 
бесплатне акције и новчану 
накнаду коју грађани 
остварују у поступку 
приватизације („Службени 
гласник РС”, бр. 123/07, 
30/10, 115/14 и 112/15) и 
Уредбом о поступку и 
начину на који законити 
ималац акција 
Акционарског фонда даје 
налог брокеру за прву 
продају акција („Службени 
гласник РС”, бр. 43/10, 
91/10, 124/12, 140/14 и 
91/16)  

 
 

НЕ  10. 2018.  

14 Закључак о усвајању 
Акционог плана за 
усклађивање 
законодавства Републике 
Србије са члановима 34-36 
Уговора о функционисању 
ЕУ (АП) 

Члан 43. Закона о 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) 

У складу са обавезама из 
Извештаја Европске 
комисије о одржаном 
скрининга у оквиру 
Поглавља 1- Слободно 
кретање робе, утврђено је 
мерило ЕК да Република 
Србија има обавезу да 
припреми Акциони план за 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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нехармонизовано подручје; 
циљеви доношења 
Акционог плана су 
уклањање непотребних и у 
складу са правом ЕУ 
недозвољених препрека 
трговини између Републике 
Србије и земаља 
„Јединственог тржишта”, 
што треба да створи 
услове за унапређивање 
конкурентности 
привредника из Републике 
Србије на Јединственом 
тржишту, а такође и 
усаглашавање домаћег 
законодавства са чл. 20, 
21, и 77. Споразума о 
стабилизацији и 
придруживању  

15 Стратегија индустријског 
развоја Републике Србије 
за период од 2020. до 2030. 
године 

Члан 45. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/ 05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14–УС и 44/14) 

Формулисање стратешког 
оквира и скупа мера 
индустријског развоја у 
Републици Србији  

 
 

НЕ  12. 2018.  

16 Закључак о прихватању 
Извештаја о спровођењу 
Акционог плана Програма 
развоја Подриња 2018-
2022. у 2018. години 

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

Годишњи Извештај о 
реализацији Акционог 
плана Програма развоја 
Подриња 2018-2022. у 
2018. години  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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7/14–УС и 44/14)  

17 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
утврђивању услова, 
критеријума и начина 
акредитације за обављање 
послова регионалног 
развоја и одузимања 
акредитације пре истека 
рока на који је издата 

Члан 41. став 2. Закона о 
регионалном развоју 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 51/09 и 30/10) и члан 
42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12- 
УС, 72/12, 7/14 – УС и 
44/14)  

Промена овлашћене 
институције за спровођење 
поступка акредитације 
регионалних развојних 
агенција, као и евентуално 
усклађивање са одредбама 
новог Закона о општем 
управном поступку  

 
 

НЕ  12. 2018.  

18 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
садржини, начину и 
поступку вођења Региста 
мера и подстицаја 
регионалног развоја 

Члан 22. став 2. Закона о 
регионалном развоју 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 30/09 и 51/10) и члан 
42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12- 
УС, 72/12, 7/14 – УС и 
44/14)  

Измењен/повећан број 
обвезника уноса података у 
Регистар мера и 
подстицаја регионалног 
развоја  

 
 

НЕ  12. 2018.  

19 Закључци о мерама за 
припрему и растерећење 
обавеза субјекта 
приватизације 

Члан 75. став 1. Закона о 
приватизацији („Службени 
гласник РС”, бр. 83/14, 
46/15, 112/15 и 20/16 - 
Аутентично тумачење) и 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

Одређивање мера за 
припрему и растерећење 
обавеза (условни отпис 
дуга, претварање дуга у 
трајни улог – конверзија)  

 
 

НЕ  Током 
године  
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7/14 – УС и 44/14)  

20 Закључци о давању 
сагласности да се 
појединим категоријама 
запослених и бивших 
запослених повеже радни 
стаж 

Члан 43. став 3. Закона о 
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) 

Даје се сагласност да се у 
2018. години из средстава 
буџета Републике Србије 
повеже радни стаж: -
бившим запосленима у 
субјектима приватизације 
који су раскинули радни 
однос по испуњењу услова 
за пензију, али пензију не 
могу да остваре због 
неуплаћених доприноса, - 
бившим запослени у 
субјектима над којима је у 
2015, 2016, 2017. и 2018. 
години покренут стечајни 
поступак, а Агенција за 
лиценцирање стечајних 
управника је одређена за 
стечајног управника  

 
 

НЕ  Током 
године  

21 Закључци о 
квалификационим 
условима за стратешког 
партнера 

Члан 33. став 2. Закона о 
приватизацији („Службени 
гласник РС”, бр. 83/14, 
46/15, 112/15 и 20/16 - 
Аутентично тумачење) и 
члан 43. став 3. Закона о 
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) 

Одређивање 
квалификационих услова 
за стратешког партнера  

 
 

НЕ  Током 
године  
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22 Закључци о моделу 
стратешког партнерства и 
начину његовог 
спровођења 

Члан 21. став 5. Закона о 
приватизацији („Службени 
гласник РС”, бр. 83/14, 
46/15, 112/15 и 20/16 - 
Аутентично тумачење) и 
члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Доношење одлуке о 
моделу стратешког 
партнерства  

 
 

НЕ  Током 
године  

23 Закључци Владе којима се 
даје претходна сагласност 
на Уговоре о додели 
средстава подстицаја 

Члан 13. став 5. Закона о 
улагањима („Службени 
гласник РС”, број 89/15), 
члан 54. став 8. и 9. Закона 
о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
исправка, 108/13, 142/14, 
68/15-др.закон и 103/15) 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) 

Давање претходне 
сагласности на Уговоре о 
додели средстава 
подстицаја  

 
 

НЕ  Током 
године  

24 Закључци о усвајању 
Програма о распореду и 
коришћењу средстава за 
кредитну подршку 
предузећима од 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) и члан 43. 
став 3. Закона о Влади 

Планирано је да се у 2018. 
години настави кредитна 
подршка предузећима 
преко Фонда за развој 
Републике Србије, путем 

 
 

НЕ  Током 
године  
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стратешког значаја за 
Републику Србију и 
осталим предузећима у 
поступку приватизације 
преко Фонда за развој 
Републике Србије за 2018. 
годину и усвајању 
програма о изменама и/или 
допунама програма о 
распореду и коришћењу 
средстава за кредитну 
подршку предузећима од 
стратешког значаја за 
Републику Србију и 
осталим предузећима у 
поступку приватизације 
преко Фонда за развој 
Републике Србије за 2018. 
годину 

(„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)  

одобравања меких кредита 
корисницима са циљем 
подршке повећању текуће 
ликвидности предузећа у 
поступку приватизације  

25 Закључци о покретању 
иницијативе за 
приватизацију државног 
капитала 

Члан 19. став 2. Закона о 
приватизацији („Службени 
гласник РС”, бр. 83/14, 
46/15, 112/15 и 20/16 - 
Аутентично тумачење) и 
члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Омогућава спровођење 
поступка приватизације  

 
 

НЕ  Током 
године  

26 Закључци о моделу и 
методу приватизације за 

Члан 21. став 2. Закона о 
приватизацији („Службени 

Доношење одлуке о 
моделу и методу 

 НЕ  Током 
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

субјекте приватизације који 
послују већинским 
капиталом 

гласник РС”, бр. 83/14, 
46/15, 112/15 и 20/16 - 
Аутентично тумачење) и 
члан 43. став 3. Закона о 
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)  

приватизације   године  

27 Закључци о обезбеђењу 
средстава за оверу 
здравствених исправа 
запосленима у одређеним 
привредним друштвима 

Члан 43. став 3. Закона о 
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) 

Из средстава дотација 
Републичком фонду за 
здравствено осигурање 
преносе се средства за 
оверу здравствених 
исправа запосленима у 
субјектима приватизације 
који су од стратешког 
значаја и са недовољно 
развијених подручја  

 
 

НЕ  Током 
године  

28 Закључци о давању 
сагласности да се 
Републичком фонду за 
пензијско и инвалидско 
осигурање из средстава 
буџета Републике Србије 
уплате средства у висини 
неплаћених доприноса за 
пензијско и инвалидско 
осигурање субјеката 
приватизације 

Члан 76. Закона о 
приватизацији („Службени 
гласник РС”, бр. 83/14, 
46/15, 112/15 и 20/16 - 
Аутентично тумачење) и 
члан 43. став 3. Закона о 
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)  

Републичком фонду за 
пензијско и инвалидско 
осигурање из средстава 
буџета Републике Србије 
преносе се средства у 
висини неплаћених 
доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање 
субјеката приватизације 
утврђених записником 
Пореске управе, за које је 
Влада, на основу члана 76. 
Закона о приватизацији, 

 
 

НЕ  Током 
године  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

донела одлуку да државни 
повериоци отпишу дуг са 
стањем на дан 31. 
децембар последње 
пословне године пре 
приватизације  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о обрасцу пријаве за 
доделу средстава подстицаја 

Члан 21. став 1. Уредбе о 
условима и начину привлачења 
директних инвестиција ("Службени 
гласник РС", број 110/16)  

 
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен 

2 Правилник о захтевима за мазива, 
индустријска уља и њима сродне 
производе 

Члана 6. став 1. Закона о 
техничким захтевима за производе 
и оцењивању усаглашености 
(„Службени гласник РС”, број 
36/09)  

 
 

НЕ  04. 2018.  Није 
предвиђен 

3 Правилник о утврђивању 
националних стандарда за 
управљање стечајном масом  

Члан 27. став 9. Законa о стечају 
(„Службени гласник РС”, бр. 
104/09, 99/11 - др. закон, 71/12 - 
УС, 83/14 и 113/17)  

 
 

НЕ  06. 2018.  06. 2018.  

4 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о садржини Регистра 

Члан 44. Закона о поступку 
регистрације у Агенцији за 

 НЕ  09. 2018.  Није 



  

113 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

привредних субјеката и 
документацији потребној за 
регистрацију 

привредне регистре („Службени 
гласник РС”, бр. 99/11 и 83/14)  

 предвиђен 

5 Правилник о безбедности дечјих 
игралишта 

Члана 6. став 1. Закона о 
техничким захтевима за производе 
и оцењивању усаглашености 
(„Службени гласник РС”, број 
36/09)  

 
 

НЕ  10. 2018.  Није 
предвиђен 

6 Правилник о утврђивању листе 
стандарда из области опште 
безбедности производа 

Члан 7. став 2. Закона о општој 
безбедности производа 
(„Службени гласник РС”, број 
41/09)  

 
 

ДА  10. 2018.  10. 2018.  

7 Правилник о резервоарима Члан 20. став 2, члан 23. став 7. и 
члан 25. став 3. Закона о 
метрологији („Службени гласник 
РС”, број 15/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Регионални развој(АП) Влада   11  1.267.436.000 RSD   

01  585.080.000 RSD   

01  30.000.000 RSD   
 

Јачање регионалне 
конкурентности, као и 
регионалних и локалних 
инфраструктурних капацитета 
у циљу равномерног 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

регионалног развоја 

1.ПА.1 Подстицање 
равномерног 
регионалног развоја 

Влада   
 

01  200.000.000 RSD   
 

Закључени уговори са ЈЛС и 
број подржаних ЈЛС за 
суфинансирање чланарине за 
рад и пословање АРРА. 
Подржане акредитоване 
развојне агенције. 
Припремљени предлози 
пројеката. Одржане 
презентације о програмима 
Министарства. Измењен 
/повећан број обвезника уноса 
података. Усклађена 
институција задужена за 
акредитацију са одредбама 
Закона о улагањима. 
Усклађен поступак 
акредитације са одредбама 
новог Закона о општем 
управном поступку. 
Припремљени предлози 
пројеката 

1.ПК.1 Подршка развоју 
локалне и регионалне 
инфраструктуре  

Влада   
 

11  1.267.436.000 RSD   

01  97.408.000 RSD   
 

Изграђени објекти у циљу 
побољшања локалне и 
регионалне инфраструктуре, а 
у складу са пројектно – 
техничком документацијом 

1.ПК.2 Подршка развоју 
пословне 
инфраструктуре 

Влада   
 

01  283.064.000 RSD   
 

Изграђени објекти у циљу 
побољшања пословне 
инфраструктуре, а у складу са 
пројектно – техничком 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

документацијом 

1.ПК.3 Подршка развоју 
пословних зона 

Влада   
 

01  4.608.000 RSD   
 

Израђена пројектно – 
техничка документација у 
циљу реализације пројекта 

1.ПК.4 Програм подстицања 
привредног развоја 
Подриња 

Влада   
 

01  30.000.000 RSD   
 

Број повезаних привредних 
субјеката 

2 Уређење и надзор у 
области привредног и 
регионалног развоја 
(АП) 

Влада   05  88.427.000 RSD  (724.815 EUR)  

01  10.808.000 RSD   

01  17.657.000 RSD   

01  1.199.548.000 RSD   

01  108.360.000 RSD   
 

Смањен број преосталих 
предузећа за приватизацију. 
Убрзање поступка 
регистрације привредних 
субјеката и смањење 
трошкова оснивања истих.  

2.ПА.1 Политике и мере 
привредног и 
регионалног развоја 

Влада   
 

01  108.360.000 RSD   
 

Стварање повољнијег 
окружења за оснивање и 
пословање привредних 
субјеката 

2.ПА.2 Управљање процесом 
приватизације и 
стечајем (АП) 

Влада   
 

01  199.548.000 RSD   
 

Смањен број преосталих 
предузећа за приватизацију 

2.ПА.3 Контрола и надзор над 
радом јавних предузећа 

Влада   
 

01  17.657.000 RSD   
 

Повећање збирног пословног 
резултата јавних предузећа за 
15%; израда програма за 
стручно усавршавање органа 
управљања у јавним 
предузећима и друштвима 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

капитала која обављају 
делатност од општег 
интереса; смернице за израду 
кодекса корпоративног 
управљања, етичког кодекса и 
других аката у вези са 
унапређењем корпоративног 
управљања  

2.ПК.1 ИПА 2013 - Развој 
приватног сектора 2 
(АП) 

Влада   
 

05  88.427.000 RSD  (724.815 EUR)  

01  10.808.000 RSD   
 

Унапређено пословно 
окружење; Повећан број 
привредних субјеката и 
инвестиција  

2.ПК.2 Кредитна подршкa 
предузећима у поступку 
приватизације (АП) 

Влада   
 

01  1.000.000.000 RSD   
 

Подржана текућа ликвидност 
предузећа у поступку 
приватизације 

3 Развој националног 
система инфраструктуре 
квалитета (АП) (ЕРП) 

Орган   56  352.101.000 RSD   

01  70.574.000 RSD   
 

Стварање система 
инфраструктуре квалитета 
који омогућава да се на 
тржиште стављају само 
безбедни производи, али без 
стварања додатних техничких 
препрека трговини 

3.ПА.1 Уређење у области 
безбедности и 
квалитета производа на 
тржишту (ЕРП) 

Орган   
 

01  27.539.000 RSD   
 

1) Усвојен АП за 
нехармонизовано подручје и 
отпочета имплементација; 2) 
Припремљени Стратегија и 
АП за хармонизовано 
подручје; 3) Правни оквир из 
области акредитације у 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

потпуности усаглашен са ЕУ 
законодавством; 4) Унапређен 
законодавни оквир у области 
метрологије и контроле 
предмета од драгоцених 
метала; 5) Унапређено 
законодавство за поједине 
групе мерила (вертикално 
законодавство); 6) 
Унапређени капацитети за ОУ 
и оверавање мерила у складу 
са потребама привреде; 7) 
повећан број производа 
односно мерила обухваћених 
обимом именовања или 
овлашћивања 

3.ПК.1 Пројекат 1 - IPA 2013 - 
Набавка опреме за 
потребе оцењивања 
усаглашености (ЕРП) 
(АП)  

Орган   
 

56  335.658.000 RSD   

01  41.209.000 RSD   
 

Унапређење техничких 
капацитета ДМДМ и тела за 
оцењивање усаглашености 
кроз набавку опреме, пре 
свега за пуну примену 
европског законодавства 

3.ПК.2 Пројекат 2- IPA 2013 - 
Twinning пројекат –
Подршка развоју 
индустрије јачањем 
капацитета органа 
надлежних за 
инфраструктуру 
квалитета и пружаоца 
услуга оцењивања 
усаглашености (ЕРП) 

Орган   
 

56  16.443.000 RSD   

01  1.826.000 RSD   
 

Овим пројектом ће се 
наставити усклађивање 
домаћег законодавства са 
законодавством ЕУ, јачати 
институције инфраструктуре 
квалитета и наставити 
сарадња са привредом 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

(АП) 

4 Подстицаји развоју 
конкурентности 
привреде (ЕРП) (АП) 

Влада   05  32.940.000 RSD  (270.000 EUR)  

01  20.573.026.000 RSD   

01  700.000.000 RSD   
 

Унапређена иновативност и 
конкурентност микро,малих и 
средњих предузећа и 
предузетника; Олакшан 
приступ изворима 
финансирања за 
новооснована предузећа и 
раст микро и малих 
предузећа; Повећан број 
инвестиција у микро, малим и 
средњим предузећима  

4.ПА.1 Раније преузете обавезе 
за субвенционисане 
кредите привреди 

Влада   
 

01  700.000.000 RSD   
 

Износ субвенционисаних 
камата које Фонд за развој 
Републике Србије прослеђује 
банкама 

4.ПК.1 Апекс зајам за мала и 
средња предузећа и 
друге приоритете (ЕРП) 

Влада   
 

01  19.136.000.000 RSD   
 

Унапређен приступ изворима 
финансирања за МСПП 

4.ПК.2 Програм 
стандрадизованог сета 
услуга за микро, мала и 
средња предузећа и 
предузетнике у 2018. 
години који се реализује 
преко акредитованих 
регионалних развојних 
агенција (ЕРП) 

Влада   
 

01  20.000.000 RSD   
 

Унапређена доступност, 
квалитет и обим услуга за 
микро, мала и средња 
предузећа и предузетнике; 
Повећан ниво знања и 
вештина руководилаца и 
запослених у микро, малим и 
средњим предузећима и 
предузетника; Повећана 
конкурентност микро, малих и 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

средњих предузећа и 
предузетника; Повећан обим 
пословања предузећа и 
предузетника на домаћем и 
иностраном тржишту  

4.ПК.3 Подршка развоју 
предузетништва (ЕРП)  

Влада   
 

01  1.300.000.000 RSD   
 

Побољшање конкурентности и 
продуктивности микро, малих 
и средњих предузећа и 
предузетника; Повећан обим 
пословања микро, малих и 
средњих предузећa и 
предузетника; Повећање броја 
новооснованих привредних 
субјеката 

4.ПК.4 COSME- Програм 
Европске уније 
конкурентност малих и 
средњих предузећа 
(ЕРП) 

Влада   
 

01  103.000.000 RSD   
 

Олакшан приступ изворима 
финансирања за 
новооснована предузећа и 
раст малих и средњих 
предузећа и подстакнуто 
улагање у иновационе 
активности; Повећано учешће 
институција из Републике 
Србије у пројектима и 
иницијативама ЕУ за јачање 
предузетништва и 
иновативности  

4.ПК.5 ИПА 2014 - Сектор 
конкурентности (АП) 

Влада   
 

05  32.940.000 RSD  (270.000 EUR)  

01  4.026.000 RSD   
 

Унапређене услуге за МСПП; 
Унапређено пословање МСПП  
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4.ПК.6 Пројекат подршке 
активностима удружења 
за подстицање развоја 
образовања за 
предузетништво (АП)  

Влада   
 

01  10.000.000 RSD   
 

Повећање запошљавања и 
самозапошљавања младих 

5 Привлачење 
инвестиција (АП) 

Влада   01  13.878.000.000 RSD   
 

Унапређен институционални 
оквир за подршку привлачења 
инвестиција и реализације 
инвестиционих пројеката 

5.ПА.1 Стручна и 
административна 
подршка у области 
привредног и 
регионалног развоја 
(РАС)  

Влада   
 

01  803.000.000 RSD   
 

Повећан број привредних 
субјеката који користе 
финансијску подршку РАС-а 

5.ПА.2 Подстицаји за директне 
инвестиције  

Влада   
 

01  350.000.000 RSD   
 

Повећање броја 
новоотворених радних места 
и одржавање новоотворених 
радних места 

5.ПА.3 Улагања од посебног 
значаја 

Влада   
 

01  11.920.000.000 RSD   
 

Унапређена конкурентност 
привреде Републике Србије 
као инвестиционе локације; 
раст индекса развијености 
јединица локалне самоуправе; 
смањење регионалних 
разлика; отварање већег броја 
нових радних места  
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5.ПА.4 Подстицаји за 
инвестиције у 
производњу 
аудивизуелних дела  

Орган   
 

01  800.000.000 RSD   
 

Број реализованих дела у 
области кинематографије 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


