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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

2. Министар Младен Шарчевић 

3. Делокруг На основу члан 14. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - 
др. закон и 62/17), Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља послове државне 
управе који се односе на: истраживање, планирање и развој предшколског, основног, средњег и 
високог образовања и ученичког и студентског стандарда; допунско образовање деце домаћих 
држављана у иностранству; управни надзор у предшколском, основном, средњем и високом 
образовању и ученичком и студентском стандарду; учешће у изградњи, опремању и одржавању 
објеката предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда 
од интереса за Републику Србију; стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем 
образовању и ученичком стандарду; организацију, вредновање рада и надзор над стручним 
усавршавањем запослених у просвети; нострификацију и еквиваленцију јавних исправа стечених у 
иностранству; унапређење друштвене бриге о обдареним ученицима и студентима; унапређење 
друштвене бриге о ученицима и студентима са посебним потребама, стварање услова за приступ и 
реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава 
претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге 
послове одређене законом. Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља послове 
државне управе који се односе на: систем, развој и унапређење научноистраживачке делатности у 
функцији научног, технолошког и привредног развоја; предлагање и реализацију политике и 
стратегије научног и технолошког развоја; утврђивање и реализацију програма научних, технолошких 
и развојних истраживања; усавршавање кадрова за научноистраживачки рад; предлагање и 
реализацију иновационе политике; подстицање технопредузетништва, трансфера знања и 
технологија у привреди; развој и унапређење иновационог система у Републици Србији; прописе у 
области заштите и промета права интелектуалне својине; развој функционисања система научно-
технолошких информација и програма развоја научно-технолошке инфраструктуре; истраживање у 
области нуклеарне енергије; сигурност нуклеарних објеката; производњу и привремено складиштење 
радиоактивних материјала, изузев у нуклеарним енергетским постројењима, као и друге послове 
одређене законом.  

4. Органи управе у саставу/имаоци ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд; ЈП "Нуклеарни објекти Србије" Винча, Београд; Центар за 
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јавних овлашћења промоцију науке, Београд; Фонд за иновациону делатност, Београд 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

1 Предлог закона о пословној тајни (ЈР) Усклађивање са ЕУ прописом који 
је ступио на снагу 2016. године, и 
праћење механизама коришћења 
овог института заштите 
интелектуалне својине, као и 
дигитализација података који се 
воде о том праву  

 
 

ДА  03. 2018.  

2 Предлог закона о патентима (ЈР) Уређује се поступања органа 
државне управе у складу са 
прописима ЕУ, отклањање 
пропуста у закону из 2011. године, 
уређује се регистар заступника, 
поједностављује се и убрзава 
поступак по пријавама, и спроводи 
се дигитализација података који се 
воде о том поступку  

 
 

ДА  03. 2018.  

3 Предлог закона о посебним 
овлашћењима ради ефикасне 
заштите интелектуалне својине (ЈР) 

Уређује се поступања органа 
државне управе и организација 
којима је поверено вршење јавних 
овлашћења у односу на робе и 
услуге којима се повређује право 
интелектуалне својине, у вези и са 
прописима о општем управном 
поступку, о инспекцијским 
службама, о поступању органа на 

 
 

НЕ 03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

царини, као и дигитализација 
података који се воде о тим 
поступцима  

4 Предлог закона о жигу (ЈР) Усклађивање са Директивом 
2004/48/ЕЗ од 29. 4. 2004. и 
Директивом 2008/95/ЕЗ од 
29.10.2008, увођење опозиције у 
поступак по пријави жига, и 
спроводи се дигитализација 
података који се воде о том 
поступку  

 
 

ДА 03. 2018.  

5 Предлог закона о Националном 
оквиру квалификација Републике 
Србије 

Успостављање Националног 
оквира квалификација Србије – 
НОКС и омогућавање његове 
примене, као и утврђивање 
елемената стандарда 
квалификације, врсте, нивоа 
образовања, дескриптора знања, 
вештина, способности и ставова, 
процеса развоја квалификација, 
надлежности тела за предлагање, 
усвајање и сврставање 
квалификација и повезивање 
НОКС-а са Европским оквиром 
квалификација – ЕОК  

 
 

НЕ  03. 2018.  

6 Предлог закона о уџбеницима На нов начин се уређује поступак 
одобравања, финансирања, 
односно суфинансирања и 
издавања уџбеника  

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

7 Предлог закона о ознакама 
географског порекла (и гарантовано 
традиционалним специјалитетима) 
(ЈР)  

Усклађивање са Директивом 
2004/48/ЕЗ од 29. априла 2004. 
године и одговарајућим 
одредбама Уредбе бр. 1151/2012 
од 21. 11. 2012. године о 
системима квалитета за 
пољопривредне и прехрамбене 
производе, као и установљење 
процедура уређења заштите тих 
права интелектуалне својине у 
сарадњи са министарством 
надлежним за пољопривреду, као 
и дигитализација података који се 
воде о тим правима  

 
 

НЕ  03. 2018.  

8 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о ауторском и 
сродним правима 

Усклађивање са ЕУ Директивом 
2004/48/ЕЗ, Директивом 
2001/29/ЕЗ, Директивом 
2009/24/ЕЗ, Директивом 
2006/115/ЕЗ, Директивом 96/9/ЕЗ, 
Директивом 93/83/ЕЕЗ и 
Директивом 2011/77/ЕУ о 
изменама и допунама Директиве 
2006/116/ЕЗ  

 
 

ДА  03. 2018.  

9 Предлог закона о иновационој 
делатности (ЈР, ЕРП) 

Уводе се решења која омогућују 
укључивање иновационог система 
Републике Србије у Европски 
истраживачки простор и 
Иновациону унију, усмерен према 
истраживањима који за резултат 
имају иновативне производе и 
процесе који подстичу привредни и 
друштвени развој, отклањање 

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

препрека приступу средствима 
финансирања из свих извора, 
омогућавање иновационих јавних 
набаки, смањење броја 
подзаконскиг аката, програмско 
финансирање у циклусима од 
једне и три године, подстицај 
трансферу технологија у 
привреду, укључивање 
министарства надлежног за 
привреду, Фонда за иновациону 
делатност, центара за трансфер 
технологија и Завода за 
интелектуалну својину у 
реализацију националног 
иновационог програма  

10 Предлог закона o потврђивању 
Додатног протокола уз Споразум 
између Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије и 
Међународне агенције за атомску 
енергију о примени гарантија у вези 
са Уговором о неширењу нуклеарног 
оружја 

Уговор о неширењу нуклеарног 
оружја у циљу спречавања 
ширења нуклеарног оружја и 
односне технологије, подстицање 
коришћења нуклеарне енергије 
искључиво у мирољубиве сврхе и 
ширење идеје разоружања. Уговор 
успоставља систем гарантија који 
је у надлежности Међународне 
агенције за атомску енергију 
(МААЕ)  

 
 

НЕ  03. 2018.  

11 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о топографијама 
полупроводничких производа 

Усклађивање са ЕУ Директивом 
бр. 87/54EEC од 16.12.1986. 
године  

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

12 Предлог закона о регулисаним 
професијама и признавању 
професионалних квалификација 

Транспоновање Директиве о 
признавању стручних 
квалификација (celex 32005L0036), 
односно хармонизација правног 
система Републике Србије са 
правним системом ЕУ  

 
 

ДА  06. 2018.  

13 Предлог закона о професијама од 
посебног интереса за Републику 
Србију и условима за њихово 
обављање 

Пропис којим се прописује правни 
основ за утврђивање професија 
чије је обављање од посебног 
интереса за Републику за потребе 
признавања диплома у 
ЕНИЦ/НАРИЦ центру  

 
 

НЕ  06. 2018.  

14 Предлог закона о просветној 
инспекцији 

Предлогом закона се на посебан 
начин уређује инспекцијски надзор 
на свим нивоима образовања, у 
складу са одредбама Закона о 
инспекцијском надзору („Службени 
гласник РС“, број 36/15) који на 
општи начин уређује инспекцијски 
надзор  

 
 

НЕ  06. 2018.  

15 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о ученичком и 
студентском стандарду 

Усклађивање са новим законским 
решењима из Закона о основама 
система образовања и васпитања, 
Закона о високом образовању и 
Закона о дуалном образовању  

 
 

НЕ  10. 2018.  

16 Предлог закона о 
научноистраживачкој делатности 

Омогућава се интензивније 
укључивање истраживача у 
Европски истраживачки простор, 
развој модела финансирања 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

научноистраживачке делатности 
усклађен са реформом 
истраживачког система чији циљ је 
успостављање институционалног 
финансирања на принципима 
релевантности (уравнотежене 
комбинације пројектног и 
институционалног финансирања) и 
унапређење искоришћености 
резултата истраживања  

17 Предлог закона о финансирању 
високог образовања 

Овај закон је нужан како би се 
извршила промена начина 
финансирања високошколских 
установа који ће омогућити да се 
факултети финансирају по моделу 
заснованом на перформансама, а 
не на основу броја студената. 
Намера је да се финансирање 
високошколских установа врши се 
на основу посебних уговора 
(performance based contract-а) и 
реализованих циљева и резултата 
које високошколска установа 
оствари у одређеном периоду 

 
 

НЕ  12. 2018.  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о утврђивању 
Програма распореда и 
коришћења средстава за 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/2005, 71/2005 - 

Даје се сагласност на износ 
средстава која ће се, у 
складу са Законом о буџету 

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама за 2018. 
годину 

испр., 101/2007, 65/2008, 
16/2011, 68/2012 - одлука 
УС, 72/2012, 7/2014 - 
одлука УС и 44/2014) 

за 2018. годину, 
распоредити: Друштву са 
ограниченом одговорношћу 
Јединица за управљање 
пројектима у јавном 
секторуј, Фонду за 
иновациону делатност, ЈП 
Нуклеарни објекти Србије, 
Центру за промоцију науке 
и Научно-трхнолошком 
парку Београд 

2 Одлука о образовању 
комисије за развој и 
спровођење дуалног 
образовања 

Члан  40. став 1. Закона о 
дуалном образовању 
(„Службени гласник РС“, 
број 101/2017) 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)  

Образује се  комисија за 
развој и спровођење 
дуалног образовања, ради 
спровођења и 
унапређивање дуалног 
образовања и 
трогодишњих вредности 
остварених резултата  

 
 

НЕ  01. 2018.  

3 Закључак којим се Влада 
саглашава да, због 
блокаде рачуна основних и 
средњих школа на 
територији Републике 
Србије,јединице локалне 
самоуправе путем 
асигнације измирују 
обавезе према основним и 
средњим школама, по 
основу обавеза основних и 
средњих школа према 

Члан  54. став 11. Закона о 
буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 - 
испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015 - др. закон, 
103/2015 и 99/2016) и  члан 
43. став 3. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05–исправка, 

Даје се сагласност да се 
изузетно, у тој календарској 
години, због блокаде 
рачуна школа, јединице 
локалне самоуправе путем 
асигнације измирују 
обавезе према основним и 
средњим школама на 
територији Републике 
Србије по основу обавеза 
основних и средњих школа 
према повериоцима за 

 
 

НЕ  02. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

повериоцима и то за: певоз 
запоселних, солидарну 
помоћ запосленима, 
јубиларне награде, накнаде 
трошкова запослених 

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

превоз запоселних, 
солидарну помоћ 
запосленима, исплату 
јубиларних награда 
запосленима, накнаде 
трошкова запослених  

4 Закључак којим се Влада 
саглашава да се 
принудном наплатом, због 
блокаде рачуна основних и 
средњих школа на 
територији Републике 
Србије, неће теретити 
средства за отпремнине 
запослених у основним и 
средњим школама, као и 
да се тим школама омогући 
отварање подрачуна 

Члан  48.став 5. Закона о 
платном промету 
("Службени лист СРЈ", бр. 
3/2002 i 5/2003 i "Службени 
гласник РС", бр. 43/2004, 
62/2006, 111/2009 - др. 
закон, 31/2011 и 139/2014 - 
др. закон)  и  члан 43. став 
3. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05–исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Даје се сагласност да се 
изузетно, у тој календарској 
години, основним и 
средњим школама чији су 
рачуни у блокади, омогући 
отварање подрачуна ради 
исплате отпремнина 
запосленима који одлазе у 
пензију  

 
 

НЕ  02. 2018.  

5 Стратегија развоја 
интелектуалне својине у 
Републици Србији до 2021. 
године, са акционим 
планом (ЈР)  

Члан 45. став.1. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС“, бр. 55/2005, 71/2005 - 
испр., 101/2007, 65/2008, 
16/2011, 68/2012 – одлука 
УС, 72/2012, 7/2014 – 
одлука УС и 44/2014) 

Стратегија има за циљ 
даље усаглашавање 
националног са европским 
законодавством и 
унапређење система 
координације у спровођењу 
права интелектуалне 
својине у складу са другом 
ревизијом НПАА  

 
 

НЕ 02. 2018.  

6 Закључак Владе о преносу 
средстава Фонду за 
иновациону делатност на 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“ бр55/05, 71/05-

Обезбеђивање учешћа 
Републике Србије у Фонду 
за иновативна предузећа 

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

име уплате дела 
контрибуције Републике 
Србије за учешће у Фонду 
за иновативна предузећа 
(ЕНИФ) у оквиру Програма 
за развој предузећа и 
иновације Западног 
Балкана (ЕДИФ) 

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

(ЕНИФ) и унапређење 
приступа финансирању за 
мала и средња предузећа  

7 Закључак о усвајању 
Акционог плана за 
спровођење Стратегије 
научног и технолошког 
развоја Републике Србије 
за период од 2016. до 2020. 
године (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 – одлука УС, 
72/12, 7/14 – одлука УС и 
44/14) 

Усвајање  Акционог плана 
за спровођење Стратегије 
научног и технолошког 
развоја Републике Србије 
за период од 2016. до 2020. 
године  

 
 

НЕ  03. 2018.  

8 Одлука о именовању 
чланова Националног 
савета за висoко 
образовање  

Члан 11. став 1. Закона о 
високом образовању 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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)  

Именовање чланова 
Националног савета у 
складу са Законом о 
високом образовању  

 
 

НЕ  03. 2018.  

9 Одлука о избору 
Националног просветног 
савета 

Члан  33. став 1. Закон о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) и члан 43. став 
1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 

Именовање председника и 
чланова Националног 
просветног савета  

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

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

10 Одлука о избору Савета за 
стручно образовање и 
образовање одраслих 

Члан  35. став 2. Закон о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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) 

Именовање председника и 
чланова Савета за стручно 
образовање и образовање 
одраслих  

 
 

НЕ  03. 2018.  

11 Одлука о висини накнаде 
за рад за чланове Савета 
за стручно образовање и 
образовање одраслих 

Члан 32. став 7. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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) 

Утврђује се висина накнаде 
за рад чланова Савета за 
стручно образовање и 
образовање одраслих 

 
 

НЕ  03. 2018.  

12 Уредба о критеријумима за 
доношење мреже 
предшколских установа и 
основних школа 

Члан  104. став 8. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, 
број 88/17) и члан 42. став 
1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

Утврђују се критеријуми за 
доношење мреже 
предшколских установа и 
основних школа  

 
 

НЕ  04. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
УС, 72/12, 74/12 - исправка 
УС, 7/14 - УС и 44/14) 

13 Одлука о броју студената 
за упис у прву годину 
студијских програма 
докторских академских 
студија који се финансирају 
из буџета Републике 
Србије за високошколске 
установе чији је оснивач 
Република Србија у 
школској 2018/2019. години 

Члан  99. став 3. Закона о 
високом образовања 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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)  

Утвтђује се број  студената 
који ће се уписати у 
школску 2018/2019. годину 
на терет буџета на 
високошколским 
установама чији је оснивач 
Република Србија 

 
 

НЕ  04. 2018.  

14 Одлука о броју студената 
за упис у прву годину 
студијских програма 
мастер академских студија 
који се финансирају из 
буџета Републике Србије 
за високошколске установе 
чији је оснивач Република 
Србија у школској 
2018/2019. години 

Члан  99. став 3. Закона о 
високом образовања 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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) 

Утврђује се број студената 
који ће се уписати у 
школску 2018/2019. годину 
на терет буџета на 
високошколским 
установама чији је оснивач 
Република Србија 

 
 

НЕ  04. 2018.  

15 Одлука о броју студената 
за упис у прву годину 
студијских програма 
основних струковних 
студија који се финансирају 
из буџета Републике 
Србије за високе школе 
струковних студија чији је 

Члан  99. став 3. Закона о 
високом образовања 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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-

Утврђује се број студената 
који ће се уписати у 
школску 2018/2019. годину 
на терет буџета на 
високошколским 
установама чији је оснивач 
Република  

 
 

НЕ  04. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

оснивач Република Србија 
у школској 2018/2019. 
години  

УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

16 Одлука о броју студената 
за упис у прву годину 
студијских програма 
основних струковних, 
академских и интегрисаних 
студија који се финансирају 
из буџета Републике 
Србије за високошколске 
установе чији је оснивач 
Република Србија у 
школској 2018/2019. години 

Члан н 99. став 3. Закона о 
високом образовања 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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) 

Утврђује се  број студената 
који ће се уписати у 
школску 2018/2019. годину 
на терет буџета на 
високошколским 
установама чији је оснивач 
Република  

 
 

НЕ  04. 2018.  

17 Закључак о давању 
сагласности ради наставка 
реализације пројекта 
„Србија за Србе из 
региона“ за школску 
2018/2019. 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, 
74/12, 7/14 –УС 44/14 – УС) 

Даје се сагласност за 
додељивање стипендија за 
припаднике српске 
националне заједнице из 
земаља у региону за 
школску 2018/2019. годину  

 
 

НЕ  05. 2018.  

18 Закључак о давању 
сагласности ради наставка 
реализације пројекта „Свет 
у Србији“ за школску 
2018/2019. 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, 
74/12, 7/14 –УС 44/14 – УС) 

Даје се сагласност за 
додељивање стипендија за 
студенте из држава 
чланица и држава 
посматрача Покрета 
несврстаних земаља за 
школску 2018/2019. годину  

 
 

НЕ  05. 2018.  

19 Одлука о висини накнаде Члан 23. став 20. Закона о 
високом образовању 

Утврђује се висина накнаде  НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

за рад рецензената („Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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)  

за рад рецензената   

20 Одлука о висини накнаде 
за рад чланова 
Националног савета за 
високо образовање 

Члан 11. став 14. Закона о 
високом образовању 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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)  

Утврђује се висина накнаде 
за рад чланова НСВО  

 
 

НЕ  06. 2018.  

21 Закључак о утврђивању 
Програма промоције науке, 
научно-технолошких 
резултата и достигнућа 

Члан  27б. став 1. тачка 1) 
и став 2. Закона о 
научноистраживачкој 
делатности („Службени 
гласник РС“, бр. 110/05, 
50/06- испр., 18/10 и 
112/15) и члан 43. став 3 
Закон о Влади ("Службени 
гласник РС", бр. 55/2005, 
71/2005 - испр., 101/2007, 
65/2008, 16/2011, 68/2012 - 
одлука УС, 72/2012, 7/2014 
- одлука УС и 44/2014) 

Утврђује се  Програм којим 
се усмеравају и одређују 
правци програмских 
активности Центра за 
промоцију науке ради 
остваривања циљева због 
којих је та установа 
основана  

 
 

НЕ  06. 2018.  

22 Одлука о додатном број 
студената чије се студије 

Члан 99. став 4. Закона о 
високом образовању 

Утврђује се  додатни број 
студената који ће се 

 НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

финансирају из буџета за 
реализацију афирмативних 
мера  

(„Службени гласник РС“, 
број 88/17)  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)  

уписати по афирмативним 
мерама у школску 
2018/2019. годину на терет 
буџета на високошколским 
установама чији је оснивач 
Република Србија 

 

23 Одлука о доношењу Мапе 
пута истраживачке 
инфраструктуре 

Члан 43. став 1 Закон о 
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)  

Утврђује се истраживачка 
инфраструктура од 
приоритетног интереса за 
државу, извори 
финасирања, временски 
рокови, надлежне 
институције, у циљу 
стварања услова за научну 
изврсност и пружања 
подршке у стварању 
потстицајног окружења за 
иновације, као и бржег 
интегрисања у Европски 
истраживачки простор  

 
 

НЕ 06. 2018.  

24 Одлука о финансирању 
набавке уџбеничких 
јединица у оквиру 
уџбеничких комплета за 
ученике средствима из 
буџета Републике Србије 
за школску 2018/2019. 
годину 

Члан  9. ст. 1. и 4. Закона о 
уџбеницима („Службени 
гласник РС”, број 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) 

Законом о буџету 
Републике Србије за 2017. 
годину предвиђена су 
средства за набавку 
наставних средстава за 
ученике, полазнике и 
установе, а која су 
реализована на основу 
Одлуке Владе Републике 
Србије. Реализација исте 
активности планирана је и 

 
 

НЕ  07. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

у 2018. години  

25 Уредба о критеријумима за 
мрежу средњих школа 

Члан  104. став 8. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, 
број 88/17) 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)  

Утврђују се критеријуми на 
основу којих се доноси 
одлука о мрежи средњих 
школа  

 
 

НЕ  07. 2018.  

26 Одлука о оснивању 
Националног тела за 
акредитацију и проверу 
квалитета у високом 
образовању 

Члан 14. став 1. Закона о 
високом образовању 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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)  

Оснива се  Национално 
тело за акредитацију и 
проверу квалитета у 
високом образовању  

 
 

НЕ  09. 2018.  

27 Закључак о усвајању 
Извештаја Националног 
савета за научни и 
технолошки развој о стању 
у науци у 2017. години, са 
предлозима и сугестијама 
за наредну годину 

Члан  14. тачка 3) Закона о 
научноистраживачкој 
делатности („Службени 
гласник РС”, бр. 110/05, 
50/06-исправка, 18/10 и 
112/15) 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 – одлука 
УС, 72/12, 7/14 – одлука УС 

Даје се сагласност на 
анализу стања у науци у 
Републици Србији у 2017. 
години, као и на предлоге и 
сугестије за унапређење 
положаја науке у наредној 
години  

 
 

НЕ  09. 2018.  



  

592 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

и 44/14)  

28 Одлука о правцима и 
циљевима развоја и 
истраживања у оквиру 
нуклераног реактора РБ  

Члан 43. став 1 Закон о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/2005, 71/2005 - 
испр., 101/2007, 65/2008, 
16/2011, 68/2012 - одлука 
УС, 72/2012, 7/2014 - 
одлука УС и 44/2014)  

 Утврђују се правци и 
циљеви развоја и 
истраживања у оквиру 
нуклераног реактора РБ 

 
 

НЕ  09. 2018.  

29 Одлука о будућој намени 
зграде истраживачког 
реактора РА, са 
Стратегијом декомисије и 
проценом трошкова 
декомисије 

Члан 43. став 1. Законa о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/2005, 71/2005 - 
испр., 101/2007, 65/2008, 
16/2011, 68/2012 - одлука 
УС, 72/2012, 7/2014 - 
одлука УС и 44/2014)  

Утврђује се намена зграде 
истраживачког реактора 
РА, са Стратегијом 
декомисије и проценом 
трошкова декомисије 

 
 

НЕ  09. 2018.  

30 Закључак о преносу 
опредељених средстава 
Законом о буџету РС за 
2018. годину Фонду за 
иновациону делатност  

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

Даје се  сагласност за 
коришћење средстава 
опредељених Законом о 
буџету у складу са Законом 
о потврђивању Споразума 
о зајму (Пројекат за 
унапређење 
конкурентности и 
запошљавања) за 2018. 
годину, а која нису 
искоришћена до краја 2018. 
године због динамике 
утврђене Споразумом о 
зајму, и то за: подршку 
активностима Фонда за 
иновациону делатност, 

 
 

НЕ  11. 2018.  



  

593 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

подршку Програма 
грантова за 
суфинансирање иновација 
опредељених у 2018. 
години, подршку услужним 
линијама централне 
Канцеларије за трансфер 
технологије  

31 Стратегија истраживања и 
иновација за паметне 
специјализације Републике 
Србије 

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) 

Утврђују се приоритетни 
правци развоја Републике 
Србије, засновани на 
истраживачком, 
иновационом и економском 
потенцијалу  

 
 

НЕ 12. 2018.  

32 Одлука о мрежи јавних 
средњих школа  

Члан  104. став 9. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, 
број 88/17) 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)  

Утврђује се број и 
просторни распоред 
средњих школа  

 
 

НЕ  12. 2018.  

33 Одлука о мрежи установа 
ученичког и студентског 
стандарда чији је оснивач 
Република Србија 

Члан  25. став 3. Закона о 
ученичком и студентском 
стандарду („Службеник 
гласник РС”, број 18/10 и 
55/13) и члан 43. став 1. 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 

Утврђује се број и 
просторни распоред 
установа ученичког и 
студентског стандарда чији 
је оснивач Република 
Србија  

 
 

НЕ  12. 2018.  



  

594 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

71/05–исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12-УС, 
72/12, 7/14-УС и 44/14)  

34 Одлука о висини накнаде 
за рад чланова Управног 
одбора Националног 
акредитационог тела 

Члан 16. став 6. Закона о 
високом образовању 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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)  

Утврђује се висина накнаде 
за рад чланова Управног 
одбора Националног 
акредитационог тела  

 
 

НЕ  12. 2018.  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о ближим условима и 
начину остваривања неге и 
превентивне здравствене заштите 
деце у предшколскoj установи 

Члан 3. Закона о предшколском 
васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС”, број 18/10 
и 101/17)  

 
 

НЕ  02. 2018.  04. 2012.  

2 Правилник о посебном програму 
образовања и васпитања у 
иностранству, начину вођења 
евиденције и издавања јавних 
исправа, посебним условима за 
наставника, обезбеђивању и 
начину исплате средстава за плате 
и другим питањима од значаја за 

Члан 71. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ  02. 2018.  10. 2018.  



  

595 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

остваривање образовно-васпитног 
рада у иностранству 

3 Правилник о обрасцу за 
прикупљање личних података о 
студенту који се попуњава у 
папирној форми при упису године 
студија 

Члан 118. став 2. Закона о високом 
образовању(„Службени гласник 
РС“, број 88/17)  

 
 

НЕ  03. 2018.  10. 2018.  

4 Правилник о облику, садржају и 
начину вођења Регистра 
истраживача и поступку уписа и 
брисања из регистра (АП) 

Члан 62. став 6. Закона о 
научноистраживачкој делатности 
(„Службени гласник РС”, бр. 
110/05, 50/06- испр., 18/10 и 112/15)  

 
 

НЕ  03. 2018.  01. 2017.  

5 Правилник о ближим условима у 
погледу поступка доделе 
Јединственог образовног броја у 
високом образовању 

Члан 115. став 10. Закона о 
високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 88/17)  

 
 

НЕ  03. 2018.  10. 2018.  

6 Правилник о ближим условима за 
рад посебне радне групе која прати 
и контролише пријем у радни 
однос у установи на основу 
преузимања са листе и радне 
подгрупе која утврђује постојање 
услова и даје сагласност за 
расписивање конкурса  

Члан 153. став 9. Закон о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 
88/17)  

 
 

НЕ  03. 2018.  10. 2018.  

7 Правилник о поступању установе 
када се посумња или утврди 
дискриминаторно понашање, 

Члан 110. став 5. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник 

 
 

НЕ 05. 2018.  10. 2018.  



  

596 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

начинима спровођења 
превентивних и интервентних 
активности, обавезама и 
одговорности запосленог, детета, 
ученика, одраслог, родитеља 
односно другог законског 
заступника, трећих лица у 
установи, органа и тела установе и 
другим питањима од значаја за 
заштиту од дискриминације 

РС”, број 88/2017)  

8 Правилник о програму обуке за 
инструктора и ближе услове о 
полагању испита за инструктора 

Члан 38. став 1. Закон о дуалном 
образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 101/2017)  

 
 

НЕ  05. 2018.  05. 2018.  

9 Правилник о ближим условима о 
начинима препознавања 
невербалних облика злостављања 
деце и ученика од стране 
запосленог за време неге, одмора, 
рекреације и других облика 
васпитно-образовног рада 

Члан 111. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ 05. 2018.  10. 2018.  

10 Правилник о ближим условима о 
начинима препознавања 
понашања којима се вређа углед, 
част или достојанство у установи 

Члан 112. став 3. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017)  

 
 

НЕ 05. 2018.  10. 2018.  

11 Правилник о школском календару 
основних школа за школску 
2018/2019. годину 

Члан 28 став 6. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 

 
 

НЕ  05. 2018.  05. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

88/2017)  

12 Правилник о програму обуке, 
испита и стицања лиценце за 
директоре образовно-васпитних 
установа (АП) 

Члан 122. став 12. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017)  

 
 

НЕ  05. 2018.  10. 2018.  

13 Правилник о школском календару 
средњих школа за школску 
2018/2019. годину 

Члан 28 став 6. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ  05. 2018.  05. 2018.  

14 Правилник о категоризацији и 
рангирању научних часописа (АП) 

Члан 27. став 1. тачка 4) Закона о 
научноистраживачкој делатности 
(„Службени гласник РС”, бр. 
110/05, 50/06, 18/10 и 112/15)  

 
 

НЕ  05. 2018.  01. 2017.  

15 Правилник о изменама Правилника 
о упису ученика у средњу школу 

Члан 38. став 8. Закона о средњем 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, број 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  05. 2018.  Није 
прописан  

16 Правилник о плану и програму 
наставе и учења, који садржи и 
стандард квалификација 

Члан 38. став 1. Закон о дуалном 
образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 101/2017)  

 
 

НЕ  05. 2018.  05. 2018.  

17 Правилник o начину, поступку и 
критеријумима оцењивања успеха 
из појединачних предмета и 
владања и другим питањима од 

Члан 75. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ  05. 2018.  10. 2018.  



  

598 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

значаја за оцењивање 

18 Правилник о начину 
распоређивања ученика за учење 
кроз рад 

Члан 38. став 1. Закон о дуалном 
образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 101/2017)  

 
 

НЕ  05. 2018.  05. 2018.  

19 Правилник о ближим условима у 
погледу степена и врсте 
образовања наставника, 
васпитача, стручног сарадника, 
сарадника у предшколској установи 
који остварује различите програме, 
педагошког и андрагошког 
асистента и помоћног наставника, 
програм обуке за оспособљавање 
наставника, стручног сарадника и 
андрагошког асистента за рад са 
одраслима и програм обуке за 
педагошког асистента 

Члан 141. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ 05. 2018.  10. 2018.  

20 Правилник о ближим условима o 
начину рада, активностима и 
саставу тима за каријерно вођење 
и саветовање 

Члан 38. став 1. Закон о дуалном 
образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 101/2017)  

 
 

НЕ  05. 2018.  05. 2018.  

21 Правилник о ближим условима за 
процену потреба за пружањем 
додатне образовне, здравствене 
или социјалне подршке детету, 
ученику и одраслом, састав и 
начин рада интерресорне комисије 

Члан 77. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС број 
88/2017)  

 
 

НЕ 05. 2018.  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

22 Правилник о критеријумима и 
стандардима за додатну подршку 
коју је школа за ученике и одрасле 
са сметњама у развоју и 
инвалидитетом, као и установа која 
има децу и ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом дужна да 
пружа у образовању деце, ученика 
и одраслих са сметњама у развоју 
и инвалидитетом у васпитној групи, 
односно другој школи и породици 

Члан 89. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ 05. 2018.  10. 2018.  

23 Правилник о ближим условима за 
остваривање ИОП-а, његову 
примену и вредновање 

Члан 76. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ 05. 2018.  10. 2018.  

24 Правилник којим се утврђују 
приоритети за упис деце у 
предшколску установу 

Члан 17. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ 05. 2018.  10. 2018.  

25 Правилник о ближим условима за 
стицање статуса ресурсног центра, 
организовања рада и престанка 
важења статуса 

Члан 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ 05. 2018.  10. 2018.  

26 Стручно упутство о упису 
кандидата на високошколске 
установе, упису по афирмативним 
мерама и другим питањима од 
значаја за упис на високошколску 

Члан 100. став 9. Закона о високом 
образовању („Службени гласник 
РС“, број 88/17)  

 
 

НЕ  06. 2018.  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

установу чији је оснивач Република 

27 Правилник о организацији испита 
на основу којих се завршава 
одређени ниво, односно врста 
образовања (општа, стручна, 
уметничка матура), услови под 
којима се спроводе, састав и 
процедуре рада комисија, термине 
испитних рокова, начин 
оцењивања на испитима и друга 
питања везана за полагање испита  

Члан 58. став 3. Закона о средњем 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, број 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  06. 2018.  09. 2018.  

28 Правилник о ближим условима о 
начину, садржају, дужини, месту и 
времену обављања и другим 
питањима од значаја за обављање 
друштвено- корисног, односно 
хуманитарног рада 

Члан 86. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ  06. 2018.  10. 2018.  

29 Правилник о педагошкој норми 
свих облика образовно-васпитног 
рада наставника и стручних 
сарадника у средњој школи 

Члан 160. став 1 Закона о 
основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017 )  

 
 

НЕ  07. 2018.  10. 2018.  

30 Правилник о ближим условима на 
основу којих школа стиче статус 
модел центра и друга питања од 
значаја за рад модел центра 

Члан 24. став 3. Закона о средњем 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, број 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  07. 2018.  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

31 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о сталном стручном 
усавршавању и стицању звања 
наставника, васпитача и стручног 
сарадника (АП) 

Члан 151. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ  07. 2018.  Није 
прописан  

32 Правилник о начину спровођења 
практичне наставе и друга питања 
везана за остваривање практичне 
наставе 

Члан 30. став 2. Закона о средњем 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, број 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  07. 2018.  12. 2018.  

33 Правилник о ближим условима и 
начину успостављања регистара, 
вођења, прикупљања, уноса, 
ажурирања, доступности података 
који се уносе у регистре, као и 
врсте статистичких извештаја на 
основу података из регистара 

Члан 114. став 4. Закона о високом 
образовању („Службени гласник 
РС“, број 88/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  10. 2018.  

34 Правилник о врстама диплома, 
односно награда и ближим 
условима за њихово додељивање  

Члан 66. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  11. 2019.  

35 Правилник о садржају обрасца 
јавне исправе и сертификата о 
кратком програму студија који 
издаје високошколска установа 

Члан 125. став 6. Закона о високом 
образовања („Службени гласник 
РС“, број 88/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  10. 2018.  

36 Правилник о ближим условима у 
погледу вођења, прикупљања, 

Члан 113. став 6. Закона о високом 
образовању („Службени гласник 

 НЕ  09. 2018.  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

уноса, ажурирања, доступности 
података о којима се води 
евиденција, као и друга питања од 
значаја за вођење евиденција 

РС“, број 88/17)   

37 Правилник о ближим условима у 
погледу поступка професионалног 
признавања ради запошљавања 

Члан 133. став 9. Закона о високом 
образовању („Службени гласник 
РС“, број 88/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  10. 2018.  

38 Правилник о садржају образаца 
јавних исправа за основно 
образовање одраслих 

Члан 90. став 9. Закон о основном 
образовању и васпитању ( 
„Службени гласник РС“ бр. 55/13 и 
101/17), а у вези са чланом 101. 
истог Закона  

 
 

НЕ  09. 2018.  11. 2019.  

39 Правилник о условима и поступку 
напредовања ученика 

Члан 67. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  11. 2019.  

40 Правилник о ближим условима за 
спровођење државног испитивања  

Члан 76. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  11. 2019.  

41 Правилник о ближим условима за 
рад педагошког асистента и 
андрагошког асистента 

Члан 136. став 11. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017)  

 
 

НЕ 09. 2018.  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

42 Правилник о спровођењу, процени 
и превођењу огледа у систем  

Члан 51. став 14. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017)  

 
 

НЕ  09. 2018.  12. 2018.  

43 Правилник о ближим условима за 
организацију и остваривање 
наставе у природи и екскурзија  

Члан 70. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ  09. 2018.  10. 2018.  

44 Правилник о садржају образаца 
јавних исправа  

Члан 90. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, број 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  11. 2019.  

45 Одлука о финансирању набавке 
публикација за школске 
библиотеке  

Члан 9. ст. 1. и 4. Закона о 
уџбеницима („Службени гласник 
РС”, број 68/15)  

 
 

НЕ  09. 2018.  Није 
прописан  

46 Правилник о ближим условима за 
спровођење националног 
испитивања  

Члан 76. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, број 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  09. 2015.  

47 Правилник о врстама, називу, 
садржају образаца и начину 
вођења евиденције 

Члан 87. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  09. 2015.  

48 Правилник о ближим условима у 
вези начина рада општинског 

Члан 121. став 3. Закон о основама 
система образовања и васпитања 

 НЕ  09. 2018.  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

савета родитеља  („Службени гласник РС“, број 
88/17)  

 

49 Правилник о поступку за 
спољашњу проверу квалитета 
високошколских установа 

Члан 31, став 1 тачка 8). Закона о 
високом образовања („Службени 
гласник РС“, број 88/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  10. 2018.  

50 Правилник о норми свих облика 
непосредног рада са децом и 
ученицима и других облика рада 
наставника, васпитача и стручног 
сарадника у оквиру недељног 
пуног радног времена и на 
годишњем нивоу, као и број сати 
образовно-васпитног рада који се 
додатно може распоредити на 
друге извршиоце 

Члан 160. став 7. Закон о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 
88/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  10. 2018.  

51 Правилник о ближим условима и 
начину успостављања ЈИСП, 
регистара, вођења, прикупљања, 
уноса, ажурирања, доступности 
података који се уносе у регистре, 
као и врсти статистичких извештаја 
на основу података из регистара 

Члан 175. став 4. Закон о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 
88/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  10. 2018.  

52 Правилник о ближим условима у 
погледу поступка доделе 
Јединственог образовног броја  

Члан 176. став 9. Закон о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 
88/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

53 Правилник о ближим условима и 
начину остваривања исхране деце 
у предшколској установи 

Члан 3. Закона о предшколском 
васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС”, број 18/10 
и 101/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  04. 2012.  

54 Правилник о ближим условима за 
остваривање и начину осигурања 
квалитета и вредновања наставе 
на даљину 

Члан 38а Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  11. 2019.  

55 Правилник о ближим условима за 
остваривање програма образовно-
васпитног рада двојезично на 
језику и писму националне мањине 
и на српском језику 

Члан 12. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  11. 2019.  

56 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о наставним 
плановима и програмима 

Члан 67. став 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 
88/2017)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
прописан  

57 Правилник о ближим условима за 
утврђивање листе лица обучених 
за превенцију и интервенцију у 
случају насиља, злостављања и 
занемаривања, дискриминације и 
других облика ризичног понашања 
и листу школа које су својим 
активностима постале примери 
добре праксе у споровођењу 
програма заштите од насиља, 
злостављања и занемаривања и 

Члан 41. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  11. 2019.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

програма превенције других 
облика ризичног понашања  

58 Правилник о ближим условима за 
остваривање програма образовно-
васпитног рада на страном језику, 
односно двојезично 

Члан 12. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  11. 2019.  

59 Правилник о начину организовања 
наставе за ученике на дужем 
кућном и болничком лечењу  

Члан 37. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  11. 2019.  

60 Правилник о стручном 
усавршавању просветних 
инспектора 

Члан 204. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 
88/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
прописан  

61 Правилник о облицима и начину 
вршења унутрашње контроле 
инспекције 

Члан 54. став 5. Закона о 
инспекцијском надзору („Службени 
гласник РС“, број 36/15)  

 
 

НЕ  12. 2018.  07. 2015.  

62 Правилник о посебним елементима 
плана инспекцијског надзора 

Члан 10. став 7. Закона о 
инспекцијском надзору („Службени 
гласник РС“, број 36/15)  

 
 

НЕ  12. 2018.  07. 2015.  

63 Правилник о посебним елементима 
процене ризика и учесталости 
вршења инспекцијског надзора на 
основу процене ризика у 

Члан 9. став 10. Закона о 
инспекцијском надзору („Службени 
гласник РС“, број 36/15)  

 
 

НЕ  12. 2018.  07. 2015.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

одређеном инспекцијском надзору 

64 Правилник о ближим условима за 
остваривање и начину осигурања 
квалитета и вредновања наставе 
код куће 

Члан 38. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  11. 2019.  

65 Правилник о ближим условима и 
начину остваривања програма 
васпитно-образовног рада у 
одговарајућим здравственим 
установама 

Члан 20. Закона о предшколском 
васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/10 
и 101/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  11. 2019.  

66 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о ближим условима у 
погледу програма, кадра, простора, 
опреме и наставних средстава за 
стицање статуса јавно признатог 
организатора активности 
образовања одраслих 

Члан 17. став 5. Закона о 
образовању одраслих („Службени 
гласник РС“, бр. 55/13)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
прописан  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Уређење, надзор и развој 
образовно-васпитног и 
научноистраживачког 

Орган   01  654.349.000 RSD   

06  599.500.000 RSD   
 

Унапређени образовно-
васпитни и 
научноистраживачки систем 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

система 

1.ПК.1 Развој квалификационог 
оквира 

Влада   
 

01  3.000.000 RSD   
 

Развијен оквир 
квалификација 

1.ПК.2 Подршка интеграцији у 
европски образовни простор 

Орган   
 

01  39.090.000 RSD   
 

Остварено равноправно 
чланство у програмима ЕУ 

1.ПК.3 Развој регионалних 
образовних политика 

Орган   
 

01  7.500.000 RSD   
 

Остварено регионално 
повезивање у области 
образовања Усклађене 
образовне политике у 
региону 

1.ПК.4 ИПА 2014 Подршка 
запошљавању младих и 
активној инклузији 

Орган   
 

06  57.300.000 RSD   

01  573.000 RSD   
 

Додељено 500 стипендија за 
средњошколце ромске 
националности 

1.ПК.5 ИПА 2014 Целоживотно 
учење  

Орган   
 

06  62.200.000 RSD   

01  622.000 RSD   
 

Развијен интегрисани 
систем Националног оквира 
квалификација за 
целоживотно учење 
Успостављена 3 секторска 
већа 

1.ПК.6 ИПА 2015 Завршни испити у 
средњим школама  

Орган   
 

06  480.000.000 RSD   
 

Средње школе 
припремљене за 
спровођење завршних 
испита Усвојен Нацрт 
програма матуре  
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПК.7 ИПА 2016 Секторска 
буџетска подршка 

Орган   
 

01  300.000.000 RSD   
 

Спроведен програм обуке за 
извођење програма 
усмерених на исходе 
Доступно 50% уџбеника на 
језицима националних 
мањина за основну школу 
Спроведен програм обуке за 
наставнике који предају на 
језицима националних 
мањина како би унапредили 
своје језичке компетенције 
Додељено 300 стипендија 
средњошколцима ромске 
националности Објављен 
Закон о националном оквиру 
квалификација  

1.ПК.8 Инспекцијски надзор над 
радом установа образовања 
и завода 

Орган   
 

01  55.332.000 RSD   
 

Унапређена законитост рада 
образовно-васпитних 
установа и других 
надзираних субјеката 

1.ПК.9 „Дух младости“ – Промоција 
дуалног образовања у 
Србији 

Орган   
 

01  25.000.000 RSD   
 

Повећан број средњих 
школа обухваћеним 
процесом дуалног 
образовања Повећан број 
компанија укључених у 
процес дуалног образовања 
Повећан број ученика 
укључених у процес дуалног 
образовања Повећан број 
родитеља укључених у 
комуникацију о дуалном 
образовању Повећан број 
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средњих школа обухваћених 
процесом дуалног и 
предузетничког образовања 
Повећан број компанија 
укључених у процес дуалног 
образовања Повећан број 
ученика укључених у процес 
дуалног и предузетничког 
образовања Унапређене 
предузетничке компетенције 
и финансијска писменост 
ученика и предузетничке 
компетенције професора 
Развијене компетенције 
ученика у складу са 
потребама тржишта 
Развијене вештине 
управљања каријером које 
представљају разноврсне 
компетенције које 
појединцима и групама 
омогућавају прикупљање, 
анализу, синтезу и 
организацију информација о 
себи, образовању и свету 
рада Унапређен ниво 
компетентности студената 
кроз реализацију 
студентских пракси, и лакша 
транзиција у свет рада  

1.ПК.10 Унапређивање квалитета 
образовања и васпитања 

Орган   
 

01  33.420.000 RSD   
 

Развијено 27 програма 
обуке за све нивое 
образовања (предшколско, 
основно, средње), које 
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иницира Министарство 
Остварен обухват од 29% 
запослених у установама 
који су похађали програме 
обуке које је развило 
Министарство Обучени сви 
запослени у опремљеним 
школама за примену 
набављене опреме и 
софтвера Спроведена 
набавка опреме за 
попуњавање капацитета 
основних школа за 
реализацију наставе 
обавезног предмета 
Информатика и 
рачунарство. (до 10% 
школа) 

1.ПК.11 Стручно-педагошки надзор 
над радом установа и 
завода 

Орган   
 

01  189.812.000 RSD   
 

Унапређен квалитет 
образовно-васпитног рада 
установа у 
доуниверзитетском 
образовању у односу на 
стандарде квалитета рада 
установа и стандарде 
компетенција наставника, 
васпитача и стручних 
сарадника 

2 Реализација делатности 
средњег образовања 

Влада   01  29.959.939.000 RSD   
 

Повећана доступност 
средњег образовања и 
васпитања спроведен упис 
ученика у средњу школу 
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смањен број прекида 
школовања за 1% 

2.ПК.1 Подршка раду школа од 
посебног интереса 

Орган   
 

01  555.659.000 RSD   
 

Повећан проценат 
награђених ученика на 
републичким и 
међународним 
такмичењима из ових школа 

2.ПК.2 Такмичење ученика 
средњих школа 

Орган   
 

01  25.000.000 RSD   
 

Реализована такмичења и 
смотре у складу са 
Календаром такмичења и 
смотри и повећан број 
ученика на такмичењима и 
смотрама за 2%  

2.ПК.3 Реформа општег средњег 
образовања 

Орган   
 

01  30.000.000 RSD   
 

Објављен нацрт концепта 
реформе Одржана јавна 
расправа, округли столови, 
анкета родитеља Објављен 
концепт који се може 
применити у целом систему 
Одржане обуке за 
наставнике за исходно 
оријентисане обавезне 
програме и изборне 
програме 

2.ПК.4 Оптимизација мреже 
средњих школа 

Орган   
 

01  20.000.000 RSD   
 

Успостављена мрежа 
средњих школа у складу са 
успостављеним 
критеријумима 
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2.ПК.5 Рад са талентованим и 
даровитим ученицима 

Орган   
 

01  15.000.000 RSD   
 

Обезбеђено квалитетно 
образовање и васпитање, 
које повећава стицање 
језичке, математичке, 
научне, уметничке, 
културне, здравствене, 
еколошке и информатичке 
писмености 

3 Реализација делатности 
високог образовања 

Орган   01  27.127.077.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
студија Повећана 
ефикасност студирања  

3.ПК.1 Подршка раду Универзитета 
у Београду 

Орган   
 

01  9.645.857.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
студија Повећана 
ефикасност студирања  

3.ПК.2 Подршка раду Универзитета 
у Новом Саду 

Орган   
 

01  5.317.778.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
студија Повећана 
ефикасност студирања  

3.ПК.3 Подршка раду Универзитета 
у Крагујевцу 

Орган   
 

01  2.199.538.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
студија Повећана 
ефикасност студирања  

3.ПК.4 Подршка раду Универзитета 
у Нишу 

Орган   
 

01  2.926.346.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
студија Повећана 
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ефикасност студирања  

3.ПК.5 Подршка раду Универзитета 
у Приштини са привременим 
седиштем у Косовској 
Митровици 

Орган   
 

01  2.106.099.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
студија Повећана 
ефикасност студирања  

3.ПК.6 Подршка раду Државног 
универзитета у Новом 
Пазару 

Орган   
 

01  382.667.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
студија Повећана 
ефикасност студирања  

3.ПК.7 Подршка раду Универзитета 
уметности 

Орган   
 

01  1.130.804.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
студија Повећана 
ефикасност студирања  

3.ПК.8 Подршка раду високих 
школа 

Орган   
 

01  2.958.315.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
студија Повећана 
ефикасност студирања  

3.ПК.9 Подршка отворености 
високог образовања  

Орган   
 

01  137.473.000 RSD   
 

Пружена подршка 
мобилности студената и 
професора и сарадњи 
високошколских установа 
Пружена подршка 
афирмисању домаћих 
високошколских установа и 
јачању односа са 
дијаспором  
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3.ПК.10 Подршка реализацији 
докторских студија 

Орган   
 

01  200.000.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
докторских студија 
Повећана ефикасност 
студирања  

3.ПК.11 Развој високог образовања Орган   
 

01  53.200.000 RSD   
 

Унапређене компетенције 
наставника и сарадника 
(стручне и ППМ) Развијени, 
акредитовани и 
имплементирани нови 
студијски програми или 
кратки циклуси према 
потребама тржишта рада 
Унапређен наставни процес 
применом савремених 
информационих 
технологија, лабораторијске 
опреме и учила  

3.ПК.12 Подршка раду 
ЕНИЦ/НАРИЦ центра  

Орган   
 

01  10.000.000 RSD   
 

Унапређени капацитетни и 
знања запослених у ЕНИЦ 
/НАРИЦ центру Унапређени 
софтверски и хардверски 
капацитети у ЕНИЦ /НАРИЦ 
центру  

4 Подршка образовању 
ученика и студената 

Влада   01  10.369.221.000 RSD   
 

Створени материјални 
услови за једнаку 
доступност образовању 
ученика средњим школама и 
проходност на 
високошколске установе у 
РС Повећана доступност 
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средњег образовања путем 
подршке ученичком 
стандарду Побољшан 
квалитет васпитног рада у 
установама ученичког 
стандарда Повећано учешће 
популације са високим 
образовањем у укупној 
популацији у РС Повећана 
доступност високог 
образовања путем подршке 
студентском стандарду  

4.ПК.1 Систем установа ученичког 
стандарда 

Орган   
 

01  2.981.572.000 RSD   
 

Обезбеђени услови за 
наставак школовања 
ученицима чије 
пребивалиште није у 
седишту школе коју похађају 
Обезбеђени услови за 
наставак школовања 
ученицима из осетљивих 
друштвених група  

4.ПК.2 Индивидуална помоћ 
ученицима /кредити и 
стипендије/  

Орган   
 

01  724.000.000 RSD   
 

Стимулисани одлични 
ученици путем доделе 
стипендија Повећана 
доступност средњем 
образовању путем доделе 
кредита Повећана 
доступност средњем 
образовању путем доделе 
кредита и стипендија 
ученицима из осетљивих 
друштвених група Повећан 
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број ученика ромске 
националне мањине који 
завршавају школовање, 
посебно девојчица  

4.ПК.3 Систем установа 
студентског стандарда 

Орган   
 

01  4.601.682.000 RSD   
 

Обезбеђени услови за 
наставак шкловања 
студентима чије 
пребивалиште није у 
седишту високошколске 
установе у којој студирају 
Обезбеђени услови за 
наставак школовања 
студентима из осетљивих 
друштвених група  

4.ПК.4 Индивидуална помоћ 
студентима / кредити и 
стипендије/ 

Орган   
 

01  1.891.967.000 RSD   
 

Стимулисани одлични 
студенти путем доделе 
стипендија Повећана 
доступност високог 
образовања путем доделе 
студентских кредита 
Повећана доступност 
високог образовања путем 
доделе стипендија и 
кредита осетљивим 
друштвеним групама  

4.ПК.5 Унапређење студентског 
стваралаштва 

Орган   
 

01  170.000.000 RSD   
 

Унапређивање културног и 
друштвеног живота 
студената кроз 
информисање, остваривање 
културно-уметничких, 
културно-забавних, 
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спортско-рекреативних и 
других активности од општег 
интереса за студенте 

5 Програм модернизације 
установа образовања и 
васпитања 

Орган   11  1.314.373.933 RSD   

01  508.437.000 RSD   
 

Обезбеђени нови 
капацитети и унапређени 
постојећи капацитети, 
просторни и материјални 
услови уз постепено 
елиминисање вишесменског 
рада уз планирање 
простора и пројектовање 
објеката којим се повећава 
енергетска ефикасност 
објекта и исти прилагођавају 
лицима са посебним 
потребама.  

5.ПК.1 Модернизација 
инфраструктуре основних 
школа 

Орган   
 

11  448.433.000 RSD   

01  122.700.000 RSD   
 

Обезбеђени нови 
капацитети, унапређени 
постојећи капацитети, 
просторни и материјални 
услови за квалитетно 
одвијање наставе основног 
образовања и васпитања 
ученика, уз постепено 
елиминисање вишесменског 
рада, уз планирање 
простора и пројектовање 
објеката којим се повећава 
енергетска ефикасност 
објекта и исти прилагођавају 
лицима са посебним 
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потребама.  

5.ПК.2 Модернизација 
инфраструктуре средњих 
школа 

Орган   
 

11  333.197.000 RSD   

01  108.800.000 RSD   
 

Обезбеђени нови 
капацитети, унапређени 
постојећи капацитети, 
просторни и материјални 
услови за квалитетно 
одвијање наставе средњег 
образовања и васпитања уз 
планирање простора и 
пројектовање објеката којим 
се повећава енергетска 
ефикасност објеката и исти 
прилагођавају лицима са 
посебним потребам 

5.ПК.3 Програм НИП Изградња 
објекта Пољопривредне 
школе "Шуматовац" у 
Алексинцу 

Орган   
 

11  37.168.626 RSD   
 

Реализован пројекат 
''Наставак изградње објекта 
Пољопривредне школе 
"Шуматовац" у Алексинцу 

5.ПК.4 Модернизација 
инфраструктуре установа 
ученичког стандарда 

Орган   
 

01  99.200.000 RSD   
 

Обезбеђени нови 
капацитети, унапређени 
постојећи капацитети, 
просторни и материјални 
услови за квалитетан 
смештај и исхрану ученика, 
у складу са нормативима 
простора и опреме као и 
планирање простора и 
пројектовање објеката 
којима се повећава 
енергетска ефикасност 
објеката и исти 
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прилагођавају лицима са 
посебним потребам 

5.ПК.5 Пројекат Образовање за 
социјалну инклузију 

Орган   
 

11  312.143.000 RSD   
 

Унапређени постојећи 
капацитети, просторни и 
материјални услови за 
квалитетан смештај и 
исхрану ученика, у складу са 
важећим нормативима 
простора и опреме уз 
планирање простора 
Унапређени постојећи 
капацитети, просторни и 
материјални услови за 
квалитетан смештај и 
исхрану студената, у складу 
са важећим нормативима 
простора и опреме уз 
планирање простора 

5.ПК.6 Модернизација 
инфраструктуре студентског 
стандарда 

Орган   
 

01  118.737.000 RSD   
 

Обезбеђени нови 
капацитети, унапређени 
постојећи капацитети, 
просторни и материјални 
услови за квалитетан 
смештај и исхрану 
студената, у складу са 
важећим нормативима 
простора и опреме уз 
планирање простора и 
пројектовање објеката којим 
се повећава енергетска 
ефикасност објеката и исти 
прилагођавају лицима са 
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посебним потребама 

5.ПК.7 Програм НИП Изградња 
студентског дома у Нишу 

Орган   
 

11  110.641.567 RSD   
 

Реализован пројекат 
"Изградња студентског дома 
у Нишу" 

5.ПК.8 Модернизација 
инфраструктуре установа 
високог образовања 

Орган   
 

01  59.000.000 RSD   
 

Обезбеђени нови 
капацитети, унапређени 
постојећи капацитети, 
просторни и материјални 
услови за квалитетно 
одвијање наставе високог 
образовања, у складу са 
стратегијом развоја високог 
образовања, важећим 
нормативима простора, 
опреме и наставних 
средстава уз планирање 
простора и пројектовање 
објеката којим се повећава 
енергетска ефикасност 
објеката и исти 
прилагођавају лицима са 
посебним потребама  

5.ПК.9 Програм НИП "Доградња 
Факултета политичких наука 
- трећа фаза'' у Београду 

Орган   
 

11  28.408.740 RSD   
 

Реализован пројекат 
''Доградња Факултета 
политичких наука - трећа 
фаза'' у Београду 

5.ПК.10 Енергетска ефикасност у 
јавним објектима (основно и 
средње образовање и 

Орган   
 

11  44.382.000 RSD   
 

Унапређени постојећи 
капацитети, просторни и 
материјални услови за 
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васпитање) квалитетно одвијање 
наставе основног и средњег 
образовања и васпитања уз 
планирање простора и 
пројектовање објеката 
којима се повећава 
енергетска ефикасност 
објекта и исти прилагођавају 
лицима са посебним 
потребама. 

6 Програм основних и 
усмерених основних 
истраживања (АП) 

Орган   01  7.568.525.160 RSD   
 

Потписано и покренуто 465 
пројеката у текућем циклусу 
истраживања 2011-2017. 
година Реализација 
расписаног јавног позива за 
циклус истраживања 2018-
2019. година Реализација 
Програма основних и 
усмерених основних 
истраживања и Правилника 
о избору, вредновању и 
финансирању Програма 
основних и усмерених 
основних истраживања, за 
нови циклус истраживања у 
периоду 2018-2019 године 
Потписани и покренути 
пројекти за циклус 
истраживања 2018-2019. 
година у складу са 
дефинисаним приоритетним 
темама и областима 
усаглашеним са Стратегијом 
Повећан број научних 
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радова у квалитетним 
међународним часописима 
за 4% Укључено 500 младих 
истраживача приправника и 
1000 нових истраживача 
Потписано четири уговора 
за финансирање научно 
истраживачке делатности 
САНУ и Матице српске 
Потписани уговори за 
финансирање 
научноистраживачке 
делатности Астрономске 
опсерваторије и Андрићевог 
института Потписан уговор 
за финансирање 
корисничког постројење за 
основна и примењена 
истраживања у области 
модификације и анализе 
материјала јонским 
сноповима (ФАМА).  

6.ПК.1 Финансирање 
научноистраживачких 
пројеката у оквиру програма 
природно-математичких, 
медицинских наука, 
друштвених и 
хуманистичких наука 

Орган   
 

01  7.454.918.610 RSD   
 

Потписано и покренуто 465 
постојећих пројеката 
отпочетих у текућем циклусу 
истраживања од 2011-2017. 
година Реализован јавни 
позив за циклус 
истраживања 2018-2019. 
година Реализован Програм 
основних и усмерених 
основних истраживања и 
Правилник о избору, 
вредновању и финансирању 
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Програма основних и 
усмерених основних 
истраживања, за циклус 
истраживања у периоду 
2018-2019 године. 
Потписани и покренути 
пројекти за циклус 
истраживања 2018-2019. 
година у складу са 
дефинисаним приоритетним 
темама и областима 
усаглашеним са Стратегијом 
Повећан број научних 
радова у квалитетним 
међународним часописима 
за 4%; укључено 500 младих 
истраживача приправника и 
1000 нових истраживача 
Потписан уговор за 
финансирање корисничког 
постројење за основна и 
примењена истраживања у 
области модификације и 
анализе материјала јонским 
сноповима (ФАМА) 

6.ПК.2 Посебни програми САНУ, 
Матица српска и остали 
програми 

Орган   
 

01  113.606.550 RSD   
 

Потписано и покренуто 
четири уговора за 
финансирање научно 
истраживачке делатности 
САНУ и Матице српске; 
примењен Закон о речнику 
САНУ и праћење 
реализације Пројекта 
речника (наставак рада на 
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XX-ој, XXI-ој и XXII-ој књизи 
речника САНУ); спроведена 
анализа досадашње 
реализације програма 
истраживања Матице српске 
утврђивањем приоритетних 
пројеката од интереса за 
Републику Србију; израђен 
Извештај о праћењу 
преусмеравања активности 
библиотеке Матице српске 
на евидентирање научних 
публикација; израђен 
Извештај о праћењу 
реализације пројекта Српске 
енциклопедије (издавање II 
књиге III тома 
енциклопедије) у складу са 
Законом о Српској 
енциклопедији; потписана 
четири уговора за 
финансирање научно 
истраживачке делатности 
САНУ и Матице српске; 
потписани уговори за 
финансирање 
научноистраживачке 
делатности Астрономске 
опсерваторије и Андрићевог 
института 

7 Програм усавршавања 
кадрова за 
научноистраживачки рад 

Орган   01  65.475.000 RSD   
 

Непосредна размена 
научних достигнућа и 
информација за 1526 
истраживача кроз учешће са 
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(АП) радом на научним 
скуповима и у радним 
телима међународних 
научних организација, 
боравком страних 
истраживача на скуповима у 
Републици Србији и за 
завршну обраду докторских 
дисертација и постдокторско 
усавршавање истраживача у 
иностранству 

7.ПК.1 Учешће истраживача на 
научним скуповима у 
иностранству 

Орган   
 

01  31.450.000 RSD   
 

600 истраживача је 
учествовало са радом на 
научним скуповима у 
иностранству 

7.ПК.2 Учешће истраживача на 
састанцима радних тела 
научног скупа у 
иностранству 

Орган   
 

01  2.625.000 RSD   
 

66 истраживача – чланова 
радних тела учествовало је 
на састанцима 
међународних организација 

7.ПК.3 Боравак истраживача из 
иностранства у Републилци 
Србији по позиву 

Орган   
 

01  8.400.000 RSD   
 

600 страних истраживача 
учестовало на скуповима у 
земљи и по позиву 

7.ПК.4 Завршна обрада докторских 
дисертација истраживача и 
стипендиста Министарства  

Орган   
 

01  10.000.000 RSD   
 

250 одбрањених докторских 
дисертација 

7.ПК.5 Постдокторско Орган   01  13.000.000 RSD   
 

Додељено 20 стипендија за 
постодокторско 
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усавршавање истраживача  усавршавање у 
иностранству 

8 Програм подстицања и 
стипендирања младих и 
надарених за 
научноистраживачки рад 
(АП) 

Орган   01  292.700.000 RSD   
 

Створени делимични услови 
за очување и развој 
научноистраживачког 
подмлатка кроз учешће 84 
стипендиста и студената на 
научним скуповима, 
студијским боравцима у 
земљи и иностранству, 
подржана једна олимпијада, 
стипендирана 42 млада 
истраживача (ученика) и 600 
студената докторских 
академских студија, 
укључених у 
научноистраживачки рад 
Реализован јавни позив за 
финансирање програмских 
активности за 2017. годину  

8.ПК.1 Стипендирање студената 
докторских студија 
укључених на пројекте 
Министарства 

Орган   
 

01  249.678.288 RSD   
 

Стипендирано 600 (400 који 
настављају стипендирање и 
200 нових) студената 
докторских академских 
студија који су ангажовани 
на пројектима 
научноистраживачких 
организација у Републици 
Србији 

8.ПК.2 Суфинансирање 
материјалних трошкова 

Орган   01  27.300.000 RSD   
 

Финансирани материјални 
трошкови за 80 НИО за 600 
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укључивања стипендиста на 
пројекте Министарства 

 студената докторских 
академских студија 
ангажованих на пројектима 
Министарства 

8.ПК.3 Стипендирање младих 
истраживача (ученика 
завршних разреда средњe 
школе) 

Орган   
 

01  12.821.712 RSD   
 

Стипендирана 42 (32 који 
настављају стипендирање и 
10 нових по Јавном позиву) 
ученика завршних разреда 
средње школе који су 
освојили једно од прва три 
места на међународним 
олимпијадама  

8.ПК.4 Млади истраживачи на 
олимпијадама знања  

Орган   
 

01  500.000 RSD   
 

Суфинансирано учешће 4 
млада истраживача на 1 
међународној олимпијади 
знања 

8.ПК.5 Суфинансирање студената 
на мастер или докторским 
академским студијама, на 
скуповима у земљи, 
иностранству и студијским 
боравцима у иностранству 

Орган   
 

01  500.000 RSD   
 

23 студената учествовала 
на скуповима у земљи, 
иностранству и студијским 
боравцима у иностранству  

8.ПК.6 Суфинансирање 
стипендиста укључених на 
пројекте Министарства на 
скуповима у земљи, 
иностранству и студијским 
боравцима у иностранству  

Орган   
 

01  1.000.000 RSD   
 

40 стипендиста учествовало 
на скуповима у земљи, 
иностранству и студијским 
боравцима у иностранству 
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8.ПК.7 Суфинансирање трошкова 
пријаве и одбране докторске 
дисертације стипендиста 
Министарства 

Орган   
 

01  900.000 RSD   
 

Суфинансирано 17 пријава 
и одбрана докторских 
дисертација за стипендисте 
Министарства 

9 Програм набавке научне и 
стручне литературе из 
иностранства и приступа 
електронским научним и 
стручним базама података 
(АП) 

Орган   01  284.200.000 RSD   
 

Доступна страна научна 
литература и приступ 
електронским базама 
података у 4 индексне 
електронске публикације, 17 
електронских база података 
са часописима у пуном 
тексту, 1 електронске базе 
књига у пуном тексту, са око 
4.600.000 преузетих чланка 
из страних електронских 
часописа, као и додела 
интернационалних DOI 
бројева чланцима у 60 
домаћих електронских 
часописа и библиометријској 
анализи 600 часописа, чији 
су издавачи у Републици 
Србији Реализован јавни 
позив за финансирање 
програмских активности за 
2017. годину 

9.ПК.1 Набавка научне и стучне 
литературе из иностранства 

Орган   
 

01  266.700.000 RSD   
 

Набављене 4 индексне 
електронске публикације, 17 
електронских база података 
са часописима у пуном 
тексту, 1 електронскa базе 
књига у пуном тексту, са око 
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4.600.000 преузетих чланка 
из страних електронских 
часописа, додељени DOI 
бројеви за 60 домаћих 
електронских часописа 

9.ПК.2 Библиометријска анализа 
часописа чији су издавачи у 
Републици Србији 

Орган   
 

01  17.500.000 RSD   
 

Спроведена 
библиометријска анализа за 
око 450 научних часописа 
чији су издавачи у 
Републици Србији  

10 Програм издавања научних 
публикација и одржавања 
научних скупoва (АП) 

Орган   01  107.552.500 RSD   
 

Објављени резултати 
научних истраживања у 385 
научних публикација и на 
260 научних скупова у 
Републици Србији и 
укључено 55 
научностручних друштава и 
НИО из Србије у 
међународна научна 
удружења Реализован јавни 
позив за финансирање 
програмских активности у 
2017. години  

10.ПК.1 Издавање научних часописа 
у Републици Србији 

Орган   
 

01  50.000.000 RSD   
 

Суфинансирано 185 
публикованих научних 
часописа у Републици 
Србији 

10.ПК.2 Издавање монографија у Орган   01  22.525.000 RSD   
 

Суфинансирано 200 
публикованих научних 
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Републици Србији  монографија у Републици 
Србији 

10.ПК.3 Одржавање научних скупова 
у Републици Србији 

Орган   
 

01  29.727.500 RSD   
 

Суфинансирано 260 научних 
скупова у Републици Србији 

10.ПК.4 Колективне чланрине у 
међународним 
удружењима/организацијама 

Орган   
 

01  5.300.000 RSD   
 

55 остварених чланстава 
НИО и научних друштава у 
међународним научним 
организацијама 

11 Програм подстицаја 
активности научних и 
научно-стручних друштава, 
с циљем промоције и 
популаризације науке и 
технике и старања о 
очувању научне и 
технолошке баштине, као и 
суфинансирања 
програмских активности 
специјализованих 
организација и удружења 
која се баве додатним 
образовањем и 
усавршавањем 
талентованих ученика и 
студената за бављење 
научноистраживачким 
радом  

Орган   01  30.000.000 RSD   
 

Организоване активности 
усавршавања за 950 
талентованих ученика и 
студената за 
научноистраживачки рад. 
Реализација расписаног 
јавног позива за 
финансирање програмске 
активности додатног 
образовања и усавршавања 
талентованих ученика и 
студената за бављење 
научноистраживачким 
радом за 2017. годину 

12 Програм истраживања у 
области технолошког 

Орган   01  4.779.452.290 RSD   
 

Унапређен квалитет научног 
рада, примењени и видљиви 
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развоја (АП) научни резултати, кроз 
очекиваних 300 пројеката по 
програму технолошког 
развоја у двогодишњем 
периоду. Потписани и 
покренути пројекти за 
циклус истраживања 2018-
2019. година у складу са 
дефинисаним приоритетним 
темама и областима 
усаглашеним са Стратегијом 
Достигнут број техничких 
решења од 500 и број 
патената од 140  

13 Програм 
научноистраживачког рада 
центара изузетних 
вредности 

Орган   01  16.000.000 RSD   
 

Потписани уговори о 
финсирању 
научноистраживачког рада 
центара изузетних 
вредности 

14 Подршка реализацији 
интереса у иновационој 
делатности кроз 
реализацију националног 
програма иновационе 
делатности (АП) 

Влада   01  200.002.000 RSD   
 

Повећан број 
новозапослених лица у 
иновационим 
организацијама кроз 
комерцијализацију 
иновација, инфраструктурно 
опремање иновационих 
организација и 
комерцијализацију 
иновативних производа и 
услуга Повећани укупни 
пословни приходи 
иновационих организација 
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кроз комерцијализацију 
иновација, инфраструктурно 
опремање иновационих 
организација и 
комерцијализацију 
патентних решења 

15 Програм подршкe 
дигитализацији у области 
националног 
научноистраживачког 
система (АП)  

Орган   01  10.000.000 RSD   
 

Успостављен оперативни и 
функционални 
дигитализован национални 
научноистраживачки систем 

16 Подршка раду Центра за 
промоцију науке 

Орган   01  95.000.000 RSD   
 

Повећано интересовање за 
науку и технологију за 10% 
Повећан број 
комуникационих канала 
којима ће научне 
информације бити доступне 
јавности за 10% Повећан 
број научнопопуларних 
садржаја за младе за 10%  

17 Подршка раду предузећа и 
организација у области 
нуклеарне сигурности 

Орган   01  200.000.000 RSD   
 

Повећан ниво сигурности на 
локацији започињањем 
конкретних активности на 
преради РАО Усклађеност 
са стандардима ЕУ Ниво 
заштите у складу са 
стандрадима ЕУ 
Усклађеност са 
прихваћеним међународним 
обавезама  
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18 Истраживање и развој у 
јавном сектору 

Орган   11  500.000.000 RSD   

01  200.000.000 RSD   
 

Завршена реализација 
Потпројекта изградње 
центра изврсности у 
Крагујевцу, Потпројекта 
изградње Научно-
технолошког парка у Новом 
Саду (фаза ИИ/1) и 
завршена реализација 
Потпројекта изградње 
станова за младе 
истраживаче у Крагујевцу 

18.ПК.1 Пројекат изградње Научно 
технолошког парка у Новом 
Саду 

Орган   
 

01  200.000.000 RSD   
 

Завршетак изградње зграде 
Научно технолошког парка у 
Новом Саду (фаза II/1) 
Започета реализација фазе 
II/2 

19 Подршка раду Јединици за 
управљање у јавном сектору 
д.о.о. 

Орган   01  60.000.000 RSD   
 

Завршетак реализације свих 
послова и потпројеката 
поверених за реализацију 
Јединици за управљање 
пројектима у јавном сектору 
д.о.о у оквиру Пројекта 
Истраживање и развој у 
јавном сектору.  

20 Подршка раду Фонда за 
иновациону делатност 
(оперативни трошкови и 
пројектне активности) 

Орган   01  964.046.000 RSD   
 

Имплементација пројеката 
од стране корисника којима 
је додељено финансирање, 
мониторинг од стране Фонда 
за иновациону делатност 
Пружена подршка раду 
Фонда за иновациону 
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делатност и спровођење 
МГс програма Пружена 
подршка операцијама и 
услугама Централне 
канцеларије за трансфер 
технологије 

21 Програм међународне 
научне и технолошке 
сарадње 

Орган   01  2.112.817.250 RSD   
 

Реализовани одобрени 
Хоризонт 2020 пројекти, 
објављени радови у 
научним часописима, 
патенти, техничка решења, 
пилот и полуиндустријска 
постројења Финансирана 
реализација одобрених 
Еурека пројеката, 
реализовани међународни 
пројекти, објављени радови 
у научним часописима, 
патенти, техничка решења, 
пилот и полуиндустријска 
постројења Повећано 
учешће српских 
истраживача у COST 
акцијама, објављени 
заједнички научни радови, 
патенти и потенцијална 
апликација за друге 
европске програме 
Секретаријат WISE развијен 
у одрживу, регионалналну 
организацију са циљем да 
постане препознатљив и 
атрактиван партнер у 
пројектима које финансира 
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ЕУ са регионалним 
карактером  

21.ПК.1 Пројекти Европске Уније 
Хоризонт 2020 (ЕРП)  

Орган   
 

01  1.718.714.000 RSD   
 

Реализовани одобрени 
Хоризонт 2020 пројекти, 
објављени радови у 
научним часописима, 
патенти, техничка решења, 
пилот и полуиндустријска 
постројења 

21.ПК.2 Програм међународне 
сарадње од значаја за 
Републику Еурека програм 

Орган   
 

01  70.000.000 RSD   
 

Финансирана реализација 
одобрених Еурека пројеката 
Реализовани међународни 
пројекти, објављени радови 
у научним часописима, 
патенти, техничка решења, 
пилот и полуиндустријска 
постројења 

21.ПК.3 Европски програм за 
сарадњу у домену научних и 
технолошких истраживања 
(COST) 

Орган   
 

01  750.000 RSD   
 

Повећано учешће српских 
истраживача у COST 
акцијама, заједнички научни 
радови, патенти и 
потенцијална апликација за 
друге европске програме 

21.ПК.4 Контрибуција за paд WISE 
Секретаријата за стратегију 
у оквиру истраживања и 
иновација Западног Балкана 

Орган   
 

01  3.456.000 RSD   
 

Секретаријат WISE развијен 
у одрживу, регионалналну 
организацију са циљем да 
постане препознатљив и 
атрактиван партнер у 
пројектима које финансира 
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ЕУ са регионалним 
карактером 

21.ПК.5 Учешће представника 
Србије на радним 
састанцима, стручним 
форумима и у научним 
комитетима у иностранству 

Орган   
 

01  5.000.000 RSD   
 

Именовани експерти од 
стране Министарства 
утицали на одлуке које се 
доносе на овом нивоу и 
остварен увид у резултате 
реализованих конкурса за 
пријаву пројеката 

21.ПК.6 Организација скупова и 
састанака у земљи и 
региону 

Орган   
 

01  2.000.000 RSD   
 

Размењена искуства са 
истраживачима у земљи и 
региону 

21.ПК.7 ERANET RUS+ Пројекaт Орган   
 

01  15.000.000 RSD   
 

Подигнут ниво заједничког 
програмирања сарадње са 
Руском Федерацијом у 
области истраживања и 
иновација у програму 
Хоризонт 2020 

21.ПК.8 Програм Европске 
организације за нуклеарна 
истраживања ЦЕРН (The 
European organization for 
nuclear research) 

Орган   
 

01  269.931.250 RSD   
 

Реализовано учешће 
српских истраживача у 
експерименталном делу 
рада ЦЕРН (групе АТLАS 
,СМS, SHINE, ISOLDE, 
GRID) и обрађени подаци 
који проистекну из мерења 
на акцелератору 

21.ПК.9 Пројекат "Подизање нивоа Орган   01  3.000.000 RSD   
 

Извршено умрежавање и 
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индустријске безбедности" 
на основу Европске 
технолошке платформе 
индустријске безбедности 
(SAF€RA) 

 размена истраживача, 
реализовани пројекти 

21.ПК.10 Сарадња са нашим 
научницима и стручњацима 
у дијаспори - Фулбрајтове 
стипендија, САД 

Орган   
 

01  5.322.000 RSD   
 

Успостављена веза са 
нашим истраживачима у 
иностранству Плаћена 
годишња контрибуција за 
2018 годину за Фулбрајт 
програм академске размене 

21.ПК.11 Meморандум о сарадњи са 
Обједињеним институтом за 
нуклеарна истраживања у 
Дубни 

Орган   
 

01  12.500.000 RSD   
 

Реализовано учешће 
српских истраживача у 
експерименталном делу 
рада Института у Дубни и 
обрађени подаци који 
проистекну из мерења на 
истраживачким 
инсталацијама 

21.ПК.12 Сарадња са центром за 
генетику у Трсту (ICGEB) 

Орган   
 

01  4.500.000 RSD   
 

Извршено умрежавање и 
размена истраживача, 
реализовани пројекти 

21.ПК.13 Сарадња са European Social 
Survay - ESS 

Орган   
 

01  2.644.000 RSD   
 

Урађено истраживање и 
припремљени извештаји о 
актуелним друштвеним 
појавама 

22 Програм билатералне Орган   01  33.950.000 RSD  (333.333 USD)  Објављени позиви 
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научне и технолошке 
сарадње 

01  80.000.000 RSD   
 

Прикупљени предлози 
пројеката Урађене рецензије 
предлога пројеката Одржана 
заседања мешовитих 
комисија Усвојене листе 
пројеката за финасирање 
Објављени заједнички 
научни радови и патенти 
Припремљене заједничке 
апликације за друге 
међународне програме 

22.ПК.1 Билатерална сарадња са 
Немачком службом за 
академску размену ДААД 

Орган   
 

01  16.000.000 RSD   
 

Реализовани заједнички 
пројекти, публиковани 
заједнички резултати и 
реализована размена 
младих научника 

22.ПК.2 Билатерална сарадња са 
Републиком Португал 

Орган   
 

01  3.500.000 RSD   
 

Реализовани заједнички 
пројекти, публиковани 
заједнички резултати, 
реализована размена 
младих научника 

22.ПК.3 Билатерална сарадња са 
Републиком Црном Гором 

Орган   
 

01  5.000.000 RSD   
 

Реализовани заједнички 
пројекти, публиковани 
заједнички резултати, 
реализована размена 
младих научника 

22.ПК.4 Билатерална сарадња са 
Републиком Словенијом 

Орган   
 

01  9.000.000 RSD   
 

Заједнички научни радови, 
патенти и потенцијална 
апликација за друге 
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европске програме 

22.ПК.5 Билатерална сарадња са 
Републиком Француском 
“Павле Савић” 

Орган   
 

01  5.000.000 RSD   
 

Израђени заједнички научни 
радови, патенти и 
потенцијална апликација за 
друге европске програме, 
ојачана научно-техничка 
сарадња на билатералном 
нивоу 

22.ПК.6 Билатерална сарадња са 
Републиком Италијом 

Орган   
 

01  3.000.000 RSD   
 

Заједнички научни радови, 
патенти и потенцијална 
апликација за друге 
европске програме 

22.ПК.7 Билатерална сарадња са 
Народном Републиком 
Кином 

Орган   
 

01  10.000.000 RSD   

01  33.950.000 RSD  (333.333 USD)  
 

Заједнички научни радови, 
патенти и потенцијална 
апликација за другe 
програме 

22.ПК.8 Билатерална сарадња са 
Републиком Белорусијом 

Орган   
 

01  2.000.000 RSD   
 

Заједнички научни радови, 
патенти и потенцијална 
апликација за друге 
програме 

22.ПК.9 Билатерална сарадња са 
Републиком Словачком 

Орган   
 

01  6.000.000 RSD   
 

Заједнички научни радови, 
патенти и потенцијална 
апликација за друге 
програме 

22.ПК.10 Билатерална сарадња са Орган   01  6.500.000 RSD   
 

Заједнички научни радови, 
патенти и потенцијална 
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Републиком Мађарском  апликација за друге 
програме 

22.ПК.11 Билатерална сарадња са 
Републиком Хрватском 

Орган   
 

01  8.000.000 RSD   
 

Заједнички научни радови, 
патенти и потенцијална 
апликација за друге 
програме 

22.ПК.12 Билатерална сарадња са 
Републиком Аустријом 

Орган   
 

01  6.000.000 RSD   
 

Реализовани заједнички 
пројекти, публиковани 
заједнички резултати, 
реализована размена 
младих научника 

23 Посебни билатерални и 
мултилатерални уговори и 
донације 

Орган   01  7.758.800 RSD   
 

Реализовани заједнички 
пројекти; публиковани 
заједнички резултати; 
реализована размена 
младих научника 

23.ПК.1 Програм мултилатералне 
научне и технолошке 
сарадње у Дунавском 
региону за 2017-2018. 
годину 

Орган   
 

01  5.500.000 RSD   
 

Реализовани заједнички 
пројекти, публиковани 
заједнички резултати, 
реализована размена 
младих научника 

23.ПК.2 Протокол о имплементацији 
јавног позива Савезног 
министарства за науку и 
истраживање (BMBF) за 
2017. годину 

Орган   
 

01  2.258.800 RSD   
 

Реализовани заједнички 
пројекти и успостављена и 
развијена иновативна мрежа 
са партнерима у земљама 
Дунавске регије 
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24 Пројекти у оквиру програма 
Хоризонт 2020 за 
истраживање и иновације 

Орган   06  3.000.000 RSD  (25.000 EUR)  

15  6.195.314 RSD  (51.465 EUR)  
 

Реализована боља 
интегрисаност у европски 
истраживачки простор путем 
повећаног учешћа наших 
истраживача у одобреним 
пројектима 

24.ПК.1 Јачање сарадње 
националних контакт особа 
у области Ширење 
изврсности и учешћа 
(NCP_WIDE.NET) 

Орган   
 

15  487.500 RSD  (3.900 EUR)  
 

Унапређена знања, вештине 
и способности националне 
контакт особе 

24.ПК.2 Јачање сарадње 
националних контакт особа 
за област друштвено-
економских и хуманистичких 
наука (NET4SOCIETY) 

Орган   
 

06  360.000 RSD  (3.000 EUR)  
 

Унапређена знања, вештине 
и способности националне 
контакт особе 

24.ПК.3 Транснационална сарадња 
између националних контат 
особа у оквиру 
инфомационих и 
телекомунакционих 
технологија - IDEALIST2018 
(Trans-national cooperation 
among ICT national contact 
points) 

Орган   
 

06  360.000 RSD  (3.000 EUR)  
 

Унапређена знања, вештине 
и способности националне 
контакт особе 

24.ПК.4 Транснационална сарадња 
између националних контакт 
особа за акције Мари Кири – 
Net4Mobility (Trans-national 

Орган   
 

06  360.000 RSD  (3.000 EUR)  
 

Унапређена знања, вештине 
и способности националне 
контакт особе 
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co-operation among national 
contact points for Marie 
Sklodowska Curie action)  

24.ПК.5 Транснационална сарадња 
између националних контакт 
особа за област Транспорт 
(ETNA2020 пројекат) 

Орган   
 

06  360.000 RSD  (3.000 EUR)  
 

Унапређена знања, вештине 
и способности националне 
контакт особе 

24.ПК.6 Транснационална сарадња 
између националних контакт 
особа за област Наука у 
друштву и за друштво 
(SIS.NET) 

Орган   
 

06  240.000 RSD  (2.000 EUR)  
 

Унапређена знања, вештине 
и способности националне 
контакт особе 

24.ПК.7 Центар изврсности за 
напредне технологије у 
области одрживе 
пољопривреде и 
безбедности хране - 
ANTARES (Centre of 
Excellence for Advanced 
Technologies in Sustainable 
Agriculture and Food Security) 

Орган   
 

15  5.707.814 RSD  (47.565 EUR)  
 

Спроведена набавка 
капиталне опреме за Центар 
изврсности, обављени 
тренинзи, извршена 
промоција Центра 
изврсности на националном 
и регионалном нивоу 

24.ПК.8 Транснационална сарадња 
између националних контакт 
особа за област Здравље, 
демографске промене и 
квалитет живота – HNN 2.0 
(Health NCP Net) пројекат 

Орган   
 

06  240.000 RSD  (2.000 EUR)  
 

Унапређена знања, вештине 
и способности националне 
контакт особе 
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24.ПК.9 Транснационална сарадња 
између националних контакт 
особа за област Сигурност 
хране, одржива 
пољопривреда и 
биотехнологија (BioHorizon 
пројекат) 

Орган   
 

06  240.000 RSD  (2.000 EUR)  
 

Унапређена знања, вештине 
и способности националне 
контакт особе 

24.ПК.10 Транснационална сарадња 
између националних контакт 
особа за област 
Истраживачка 
инфраструктура – RICH 
пројекат(Research 
Infrastructures for Horizon 
2020) 

Орган   
 

06  240.000 RSD  (2.000 EUR)  
 

Унапређена знања, вештине 
и способности националне 
контакт особе 

24.ПК.11 Оснаживање европског 
одрживог ланца исхране 
кроз политику набавке и 
квалитета – С2Ф 
(Strength2Food) 

Орган   
 

06  600.000 RSD  (5.000 EUR)  
 

Резултати пилот активности 
и анализа доприносе 
унапређивању процедура и 
начина на који се обезбеђује 
исхрана ученика у основним 
школама. 

25 Повећање доступности 
образовања и васпитања, 
превенција осипања и 
дискриминације 

Орган   06  16.700.000 RSD   

01  29.170.000 RSD   
 

Повећан обухват деце на 
свим нивоима образовања 
Повећана стопа 
завршавања школе 
Смањена стопа 
превременог напуштања 
образовног система 
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25.ПК.1 Унапређивање система 
инклузивног образовања 
кроз размену знања и 
искустава, методологије 
праћења и прикупљања 
података у вези са 
инклузијом у образовању 

Орган   
 

01  3.750.000 RSD   
 

Чланство и активан рад у 
Европској агенцији за 
посебнe потребе и инклузију 
у образовању 

25.ПК.2 Подршка функционисању 
Интерресорних комисија 
(ИРК) за додатне облике 
подршке деци/ученицима  

Орган   
 

01  1.641.027 RSD   
 

Обучено 800 чланова 
Интерресорних комисија 

25.ПК.3 Учешће у пројекту „Подршка 
имплементације регулативе 
у области 
антидискриминације у 
образовању“ (УНИЦЕФ) 

Орган   
 

01  2.250.000 RSD   
 

Усвојена законска 
регулатива у области 
антидискриминације у 
образовању 

25.ПК.4 Подршка транзицији ученика 
млађих од 15 година из 
Школа за основно 
образовање одраслих 
(ШООО) у редовне школе 

Орган   
 

01  281.403 RSD   
 

30% ученика који похађају 
школе за основно 
образовање одраслих 
прешли у редовну школу 

25.ПК.5 Прекогранична 
интеркултурална сарадња 
образовних институција 
Републике Хрватске и 
Републике Србије (школе у 
програмима превенције 
насиља промовишу 

Орган   
 

01  1.280.200 RSD   
 

100% школа учесница 
успешно примењују 
активности на превенцији 
насиља У оквиру екстерног 
вредновања у области етос, 
школе показују напредак и 
боље резултате  
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интеркултуралност) 

25.ПК.6 Јачање капацитета 
образовно васпитног 
система за заштиту од 
насиља  

Орган   
 

01  3.116.787 RSD   
 

Оснажене компетенције 90% 
просветних саветника за 
реаговање у случају насиља 
100 спољних сарадника је 
активно укључено у 
превенцију и за реаговање у 
случајевима насиља  

25.ПК.7 Унапређивање рада и већа 
покривеност СОС телефона 
за пријаву насиља у 
школама 

Орган   
 

01  620.000 RSD   
 

Повећан број СОС 
саветника на СОС 
телефонској линији и 
повећана покривеност СОС 
телефонске линије за 
пријаву насиља у школама 
за 20%  

25.ПК.8 Заштита од дигиталног 
насиља 

Орган   
 

01  2.545.575 RSD   
 

40% школа успешно 
превенира дигитално 
насиље Смањен број 
пријава дигиталног насиља 
у школама 

25.ПК.9 Заштита деце од трговине 
људима 

Орган   
 

01  1.130.000 RSD   
 

Школе оспособљене за 
препознавање деце која су у 
ризику од трговине децом и 
младима Школе 
оспособљене за 
препознавање и реаговање 
случајева трговине децом и 
младима  
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25.ПК.10 Промоција здравих 
животних стилова и 
хуманизација односа међу 
децом и младима  

Орган   
 

01  1.555.008 RSD   
 

Годишњи планови у 40% 
школа садрже програме који 
се односе на здраве 
стилове живота и 
хуманизацију односа 

25.ПК.11 Превенција насиља у 
предшколским установама 

Орган   
 

01  2.000.000 RSD   
 

Предшколске установе 
оспособљене да креаирају 
програме превенције 
насиља и 70% учесника 
обуке реализује 
превентивне активности  

25.ПК.12 Унапређивање квалитета 
предшколског васпитања и 
образовања деце са 
сметњама у развоју  

Орган   
 

01  1.000.000 RSD   
 

Обукама обухваћено 40% 
запослених у вртићима који 
имају развојне групе 
Организовано хоризонтално 
учење на нивоу ПУ Израђен 
програм националне обуке и 
ТоТ за водитеље и 
приручник за практичаре 
Имплементиран модел 
реорганизовања рада 
развојних група  

25.ПК.13 Унапређивање доступности 
и повећање обухвата 
квалитетним предшколским 
васпитањем и образовањем 
деце из осетљивих група 
узраста од 3 до 5,5 година 

Орган   
 

06  650.000 RSD   
 

Повећан број деце из 
осетљивих група у 
предшколским установама 
Унапређене компетенције 
230 запослених у 
предшколским установама 
Одржано 5 састанака са 
представницима јединица 
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локалне самоуправе 

25.ПК.14 Обезбеђивање квалитетног 
образовања у 
интеркултуралном окружењу 

Орган   
 

06  600.000 RSD   
 

Реализована обука за 
наставно особље 

25.ПК.15 Повећање 
административних 
капацитета Министарства и 
унапређивање 
институционалног оквира за 
инклузивно образовање и 
васпитање  

Орган   
 

06  7.650.000 RSD   
 

Спроведене обуке за 
просветне саветнике 

25.ПК.16 Јачање компетенција 
запослених у образовању 

Орган   
 

06  1.200.000 RSD   
 

Реализоване обуке за 
запослене у образовно 
васпитним установама 
Учитељи који у одељењима 
имају слепу децу обучени за 
примену Брајевог писма  

25.ПК.17 Подршка развоју и праћењу 
политика инклузивног 
образовања  

Орган   
 

06  450.000 RSD   
 

Донета подзаконска акта за 
инклузивно образовање 

25.ПК.18 Унапређење обухвата деце 
Припремним предшколским 
програмом и првим 
разредом основног 
образовања 

Орган   
 

06  1.900.000 RSD   
 

Одржано 5 састанака са 
представницима институција 
са ниова ЈЛС Израђене 
брошуре и водичи Повећан 
обухват деце Припремним 
предшколским програмом и 
првим разредом основне 
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школе за 0,5-1%  

25.ПК.19 Oрганизацијa међународне 
конференција о 
инклузивном образовању 

Орган   
 

06  4.250.000 RSD   
 

Реализована Међународна 
конференција о 
инклузивном образовању 
Објављен зборник радова  

25.ПК.20 Оснивање центра за 
асистивну технологију 

Орган   
 

01  8.000.000 RSD   
 

Основан ресурс центар за 
асистивну технологију 

26 Реализација међународних 
истраживања у образовању 
и васпитању 

Орган   01  25.140.000 RSD   
 

Реализовано међународно 
истраживање TIMSS 2019 
Успостављене политике за 
унапређивање образовног 
система на основу 
утврђених ученичких 
постигнућа  

27 Подршка пројектима од 
значаја за образовање и 
васпитање – дотације 
невладиним организацијама 

Орган   01  12.000.000 RSD   
 

Реализовани пројекти од 
значаја за образовање и 
васпитање  

28 Реализација делатности 
предшколског васпитања и 
образовања 

Орган   01  2.525.915.000 RSD   
 

Повећан обухват деце 
предшколским васпитањем 
и образовањем 

28.ПК.1 Подршка реализацији 
четворочасовног 
припремног предшколског 
програма 

Орган   
 

01  2.260.980.000 RSD   
 

Припремним предшколским 
програмом у години пред 
полазак у школу обухваћено 
96,8% деце Повећан 
обухват деце предшколским 
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васпитањем и образовањем 
и обезбеђена доступност 
деци са сметњама у развоју 
и деци на болничком 
лечењу 

28.ПК.2 Инклузивно предшколско 
васпитање и образовање 

Орган   
 

01  264.935.000 RSD   
 

Развијени програми обука за 
запослене, развијена 
комуникациона стратегија, 
припремљена 
документација за наредне 
активности у Пројекту 

29 Реализација делатности 
основног образовања 

Орган   01  77.336.170.000 RSD   
 

Повећан обухват ученика 
основним образовањем и 
васпитањем Повећана 
доступност основног 
образовања и васпитања 

29.ПК.1 Завршни испит Орган   
 

01  20.000.000 RSD   
 

Повећана ефикасност 
основног образовања и 
васпитања (смањена стопа 
осипања ученика у току 
основног образовања и 
васпитања у односу на број 
уписаних ученика)  

29.ПК.2 Такмичење ученика 
основних школа 

Орган   
 

01  7.500.000 RSD   
 

Реализована такмичења и 
смотре ученика основних 
школа предвиђена 
Календаром такмичења и 
смотри ученика основне 
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школе 

29.ПК.3 Подршка реализацији 
процеса наставе у основним 
школама на територији АП 
КиМ 

Орган   
 

01  50.442.000 RSD   
 

Обезбеђена доступност 
oсновног образовања и 
васпитањана КиМ 

29.ПК.4 Набавка наставних 
средстава за ученике, 
полазнике и установе 

Орган   
 

01  631.401.000 RSD   
 

Обезбеђене бесплатне 
уџбеничке јединице у оквиру 
уџбеничких комплета за 
ученике и библиотечки фонд 
установа Повећан број 
прилагођених уџбеничких 
комплета Обезбеђени 
прилагођени и недостајићи 
уџбеници за националне 
мањине Повећан број 
ученика за које су 
обезбеђени прилагођени 
уџбенички комплети 
Повећан број прилагођених 
уџбеничких комплета на 
језицима националних 
мањина Повећан број 
ученика за коју су 
обезбеђени прилагођени 
уџбенички комплети на 
језицима националних 
мањина 

29.ПК.5 Реализација образовно 
васпитног рада на српском 
језику у иностранству - 
Допунска школа у 

Орган   
 

01  150.000.000 RSD   
 

Организован и спроведен 
образовно васпитни рад на 
српском језику у 
иностранству за 4.500 
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иностранству ученика 

29.ПК.6 Стручно усавршавање у 
предшколским установама и 
основним школама 

Орган   
 

01  17.942.000 RSD   
 

Унапређене компетенције 
наставника за 
имплементацију новог плана 
и програма наставе и учења 
за први разред Унапређене 
компетенције наставника за 
имплементацију новог плана 
и програма наставе и учења 
за пети и шести разред  

29.ПК.7 Унапређени капацитети 
образовног система за 
образовање на језицима 
национланих мањина, 
инклузивно образовање и 
превенцију насиља 

Орган   
 

01  21.230.000 RSD   
 

Изабрано и ангажовано 20 
чланова Мреже практичара 
за подршку предшколском 
васпитању и образовању 
Изабрано и aнгажовано 50 
стручњака за подршку 
инклизивном образовању 
Унапређене компетенције 
педагошких асистената 
Повећан број наставника 
Ромског језика са 
елементима националне 
културе Ангажовани 
стручњаци за подршку 
превенцији насиља у 
образовним установама  

29.ПК.8 Наставни садржаји кроз 
дигитални 
уџбеник/дигиталну учионицу 

Орган   
 

01  307.200.000 RSD   
 

Обучено 2.000 наставника 
за активан рад са 
савременом технологијом и 
савремено дизајнираним е-
уџбеницима Опремљено 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2.000 учионица/кабинета у 
којима раде сертификовани 
е-наставници у које је 
уведен брзи интернет и које 
су опремљене савременом 
опремом за дигиталну 
наставу: брзи интернет, лап 
топ, пројектор, интерактивна 
табла. Опремљено 2.000 
учионица/кабинета у 
школама у којима се користи 
електронски уџбеника у 
реализацији програма 
образовања и васпитања 

30 Програм подршке 
дигитализацији у области 
националног просветног 
система 

Орган   01  306.174.000 RSD   
 

Успостављен јединствени 
информациони систем у 
просвети Успостављени 
електронски образовни 
сервиси Успостављена 
функционала 
информационо 
комуникациона 
инфраструктура  

31 Подршка раду Научно-
технолошког парка Београд 

Орган   01  39.000.000 RSD   
 

У НТП ради 38 иноватиних 
предузећа чланица НТП 
Остварено 20 
комерцијализованих 
иновација заснованих на 
знању Остварено 
запошљавање 300 младих 
квалификованих стручњака 
Из иностранства се вратило 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

17 стручњака, који раде у 
НТП  

32 ИПА 2013 Пројекат Развој 
приватног сектора 

Орган   06  84.514.000 RSD   

01  36.411.000 RSD   
 

Успостављене сервисне 
линије за трансфер 
технологија у Централној 
канцеларији за трансфер 
технологија Спроведено 
прикупљање проналазака 
од стране подносилаца 
Извршена процена 
технолошке и комерцијалне 
спремности (тријажа) 
Финансиран додатни развој 
у циљу повећања 
комерцијалне спремности 
Дефинисана и спроведена 
стратегија 
комерцијализације 
Идентификовани 
потенцијални комерцијални 
партнери Спроведен надзор 
и праћење даљег развоја 
комерцијализације 
Успостављене додатне 
сервисне линије: 
иновациони ваучери  

33 ИПА 2014 Пројекат Сектор 
конкурентности 

Орган   01  124.111.000 RSD   

06  151.724.000 RSD   
 

Нови производи и услуге 
развијени од стране малих и 
средњих предузећа кроз 
комерцијализацију 
истраживања 


