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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

2. Министар Зоран Ђорђевић 

3. Делокруг На основу члан 16. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - 
др. закон и 62/17), Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавља послове 
државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим облицима 
рада изузев у државним органима и органима јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине, 
јавним агенцијама и јавним службама; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор у области 
радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање; штрајк; остваривање и 
заштиту права из радног односа радника привремено запослених у иностранству; закључивање 
споразума о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање запослених на привремени 
рад у иностранство; евиденције у области рада; сарадњу с међународним организацијама у области 
рада и запошљавања; међународне конвенције у области рада, безбедности и здравља на раду; 
антидискриминациону политику; систем социјалне заштите; систем породичноправне заштите; брак; 
равноправност полова; популациону политику; планирање породице, породицу и децу; остваривање 
права и интеграцију избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, 
ромског становништва и других социјално угрожених група; систем пензијског и инвалидског 
осигурања; социјално осигурање и заштиту војних осигураника; учествовање у припреми, 
закључивању и примени међународних уговора о социјалном осигурању; борачко-инвалидску 
заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица лица на војној служби; неговање 
традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и спомен-обележја ослободилачких 
ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у земљи и иностранству; борачко-инвалидске и 
инвалидске организације и удружења, као и друге послове одређене законом. Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања обавља послове државне управе који се односе на: 
запошљавање у земљи и иностранству; упућивање незапослених грађана на рад у иностранство; 
праћење стања и кретања на тржишту рада у земљи и иностранству; евиденције у области 
запошљавања; унапређење и подстицање запошљавања; стратегију, програм и мере активне и 
пасивне политике запошљавања; запошљавање особа са инвалидитетом и других лица која се теже 
запошљавају; развој и обезбеђивање социјалног запошљавања и социјалног предузетништва; вишак 
запослених; остваривање права по основу осигурања за случај незапослености, других права 
незапослених лица и вишка запослених; припрему националног стандарда квалификација и 
предлагање мера за унапређење система образовања одраслих; предлагање и праћење спровођења 
стратегија у области миграција на тржишту рада; учествовање у закључивању уговора о 
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запошљавању са иностраним послодавцима и других уговора у вези запошљавања, као и друге 
послове одређене законом. Инспекторат за рад, као орган управе у саставу Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, обавља инспекцијске послове и с њима повезане 
стручне послове у области радних односа и безбедности и здравља на раду који се односе на: 
редовни и контролни надзор; увиђај смртних, тешких и колективних повреда на раду; утврђивање 
испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду, пре почетка обављања 
делатности послодавца, као и друге послове одређене законом.  

4. Органи управе у саставу/имаоци 
јавних овлашћења 

Инспекторат за рад; Управа за безбедност и здравље на раду  

 
 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

1 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о мирном 
решавању радних спорова 

Уредиће се начин и поступак 
мирног решавања колективних и 
индивидуалних радних спорова, 
избор, права и обавезе миритеља 
и арбитара и друга питања од 
значаја за мирно решавање 
радних спорова  

Национални програм за усвајање правних 
тековина Европске уније 
 

НЕ 01. 2018.  

2 Предлог закона о ратним 
меморијалима 

Законом се регулише изградња, 
уређење, заштита, редовно и 
инвестиционо одржавање ратних 
меморијала од значаја за 
неговање традиција 
ослободилачких ратова Србије у 
земљи и иностранству, као и 
вођење евиденција њима, чиме се 
истовремено врши и кодификација 
постојећих прописа који регулишу 

Стратегија унапређења положаја особа са 
инвалидитетом у Републици Србији 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

ову област  

3 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Републике Србије 
и Народне Републике Кине о 
социјалној сигурности 

Потврђивање  Споразума између 
Републике Србије и Народне 
Републике Кине о социјалној 
сигурности 

Национална стратегија одрживог развоја  
Национална стратeгија о старењу 
 

НЕ  05. 2018.  

4 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Квебека о социјалној 
сигурности 

Потврђивање  Споразума између 
Владе Републике Србије и Владе 
Квебека о социјалној сигурности 

Национална стратегија одрживог развоја  
Национална стратeгија о старењу 
 

НЕ  06. 2018.  

5 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Републике Србије 
и Руске Федерације о социјалном 
осигурању 

Потврђивање  Споразума између 
Републике Србије и Руске 
Федерације о социјалном 
осигурању 

Национална стратегија одрживог развоја  
Национална стратeгија о старењу 
 

НЕ  06. 2018.  

6 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Републике Србије 
и Републике Хрватске о социјалном 
осигурању 

Потврђивање  Споразума између 
Републике Србије и Републике 
Хрватске о социјалном осигурању 

Национална стратегија одрживог развоја  
Национална стратeгија о старењу 
 

НЕ  06. 2018.  

7 Предлог закона о изменама и допуна 
Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености 

Прецизирање и уређивање 
појединих одредаба у циљу 
ефикаснијег спровођења прописа 
у пракси, као и развијање 
повољнијег пословног окружења  

Национална стратегија запошљавања за 
период 2011–2020. године  
Национални акциони план запошљаваља 
за 2017. годину 
Акциони план за спровођење програма 
Владе 
Програм економских реформи за период 
од 2016 до 2018. године 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

8 Предлог закона о изменама и 
допунама Породичног закона  

Породични закон прилагођен 
потребама уоченим на основу 
искустава стечених током 
примене. Унапређене одредбе 
Породичног закона током чије 
примене је уочен недостатак 
функционалности. Породични 
закон усклађен са Законом о 
социјалној заштити и Законом о 
финансијској подршци породици 
са децом  

Стратегија развоја социјалне заштите 
Национални програм за усвајање правних 
тековина Европске уније 
 

НЕ  07. 2018.  

9 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о социјалној 
заштити 

Закон о социјалној заштити 
прилагођен потребама уоченим на 
основу искустава стечених током 
примене. Унапређене одредбе 
Закона о социјалној заштити током 
чије примене је уочен недостатак 
функционалности. Закон о 
социјалној заштити усклађен са 
Законом о финансијској подршци 
породици са децом и Породичним 
законом  

Стратегија развоја социјалне заштите 
Национални програм за усвајање правних 
тековина Европске уније 
 

ДА  07. 2018.  

10 Предлог закона о правима детета и 
заштитнику права детета  

Законом ће се успоставити 
посебно и независно контролно 
регулаторно тело у области 
заштите права детета. 
Доношењем овог закона 
Република Србија ће испунити 
једну од својих међународних 
обавеза које произлазе из 
чланства у Савету Европе а 
посебно што је Србија преузела 

Стратегија развоја социјалне заштите 
Национални програм за усвајање правних 
тековина Европске уније 
 

НЕ  07. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

обавезу доношења Закона о 
заштитнику права детета пред 
Комитетом УН за заштиту права 
детета у Женеви још 2008.године  

11 Предлог закона о правима бораца, 
војних инвалида, цивилних инвалида 
рата и чланова њихових породица 

Кодификација свих прописа који 
сада регулишу област и поновно 
уређење у складу са уставним и 
законским изменама; дефиниција 
статуса бораца, њихово 
евидентирање и прописивање 
њихове материјалне заштите; 
ревизија права корисника из 
ратова 90-тих  

Стратегија унапређења положаја особа са 
инвалидитетом у Републици Србији 
 

НЕ  08. 2018.  

12 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању 

Измене и допуне се превасходно 
односе на осигуранике 
пољопривреднике и начин 
обрачуна последње године стажа 
осигурања, у циљу смањења броја 
привремених решења Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање што ће за последицу 
имати и већу правну сигурност 
корисника пензија. Поред тога, 
извршиће се техничко 
побољшање и прецизније 
дефинисање постојећих одредаба 
Закона, а у циљу отклањања 
недоумица и постизања веће 
ефиксаности рада Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање, а тиме и бржег 
остваривања права из пензијског и 

Национална стратегија одрживог развоја  
Национална стратeгија о старењу 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

инвалидског осигурања  

13 Предлога закона о потвђивању 
Конвенције МОР број 189 о 
безбедности и здрављу на раду у 
пољопривреди 

Конвенција МОР број 189 утврђује 
стандарде за безбедност и 
здравље на раду радника у 
пољопривреди  

Стратегија развоја социјалне заштите 
Национална стратегија запошљавања за 
период 2011–2020. године  
Национални програм за усвајање правних 
тековина Европске уније 
Акциони план за спровођење програма 
Владе 
 

НЕ  12. 2018.  

14 Предлог закона о родној 
равноправности 

Усклађивање нормативног оквира 
са прописима ЕУ уз уважавање 
захтева и потреба у Републици 
Србији  

Стратегија превенције и заштите од 
дискриминације 
 

ДА  12. 2018.  

15 Предлог закона о измени и допуни 
Закона о забрани дискриминације  

Усклађивање појединих чланова 
закона о забрани дискриминације 
са прописима ЕУ  

Стратегија превенције и заштите од 
дискриминације 
 

ДА  12. 2018.  

16 Предлог закона којим се уређује рад 
преко агенција за привременo 
запошљавање 

Законом уредиће се рад преко 
агенција за привремено 
запошљавање  

Национални програм за усвајање правних 
тековина Европске уније 
 

ДА  12. 2018.  

17 Предлог закона о социјално 
економском-савету 

Законом ће се уредити оснивање, 
регистрација, делокруг и начин 
рада, финансирање и друга 
питања значајна за рад социјално-
економског савета  

Национални програм за усвајање правних 
тековина Европске уније 
 

ДА  12. 2018.  

18 Предлог закона о штрајку Законом ће се дефинисати штрајк 
као прекид рада који запослени 

Национални програм за усвајање правних 
тековина Европске уније 

НЕ 12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

организују ради заштите својих 
професионалних и економских 
интереса по основу рада  

 

19 Предлог закона о поједностављеном 
радном ангажовању на сезонским 
пословима у одређеним 
делатностима 

Законом уредиће се привремени 
рад на сезонским пословима у 
пољопривреди, уз 
поједностављену процедуру 
уплате пореза и доприноса  

Национални програм за усвајање правних 
тековина Европске уније 
 

НЕ 12. 2018.  

20 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Републике Србије 
и Комонвелт Аустралије о социјалној 
сигурности 

Потврђивање  Споразума између 
Републике Србије и Комонвелт 
Аустралије о социјалној 
сигурности 

Национална стратегија одрживог развоја  
Национална стратeгија о старењу 
 

НЕ  12. 2018.  

21 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Републике Србије 
и Украјине о социјалном осигурању 

Потврђивање  Споразума између 
Републике Србије и Украјине о 
социјалном осигурању 

Национална стратегија одрживог развоја  
Национална стратeгија о старењу 
 

НЕ  12. 2018.  

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о усвајању 
Програма распореда и 
коришћења средстава 
дотација организацијама 
обавезног социјалног 
осигурања из буџета 
Републике Србије за 2018. 

Члан  8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17)  и члан 
43. став 3. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

Средства су намењена за 
исплату посебне новчане 
накнаде бившим 
запосленима који су 
утврђени као вишак у 
привредним друштвима у 
процесу реструктурирања и 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 

НЕ  01. 2018.  
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годину - за исплату 
посебне новчане накнаде 

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

припреме за приватизацију, 
а којима је до испуњавања 
првог услова за 
остваривање права на 
пензију у складу са 
прописима о пензијском и 
инвалидском осигурању 
недостајало до пет година  

Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

2 Закључак о усвајању 
Програма распореда и 
коришћења средстава 
"Транзиционог фонда" из 
буџета Републике Србије 
за 2018. годину  

Члан  8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17)  и члан 
43. став 3. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 - исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
УС, 72/12, 74/12 - исправка 
УС, 7/14 - УС и 44/14) 

Усвајање  Програма 
распореда и коришћења 
средстава "Транзиционог 
фонда" из буџета 
Републике Србије за 2018. 
годину 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

НЕ  01. 2018.  

3 Закључак о усвајању 
Програмa распореда и 
коришћења средстава 
субвенција јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама из 
Буџетског фонда за 
професионалну 
рехабилитацију и 
подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетомИ 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
74/12 - исправка УС, 7/14 - 
УС и 44/14) и члан 8. 
Закона о буџету Републике 
Србије за 2018. годину 
(„Службени гласник РС”, 
број 113/17)  

Програмом се утврђује 
намена, распоред и 
динамика коришћења 
средстава субвенција 
зарада запосленим 
особама са инвалидитетом 
и побољшање услова рада 
у предузећима за 
професионалну 
рехабилитацију и 
запошљавање особа са 
инвалидитетом  

Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у Републици 
Србији 
 

НЕ  01. 2018.  
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за 2018. годину 

4 Закључак о усвајању 
Програмa распореда и 
коришћења средстава 
дотација организацијама 
обавезног социјалног 
осигурања из Буџетског 
фонда за професионалну 
рехабилитацију и 
подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетом за 
2018. годину 

Члан  8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17)  и члан 
43. став 3. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 - исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
УС, 72/12, 74/12 - исправка 
УС, 7/14 - УС и 44/14) 

Програмом се утврђује 
намена, распоред и 
динамика коришћења 
средстава за мере активне 
политике запошљавања и 
активности професионалне 
рехабилитације особа са 
инвалидитетом за 2018. 
годину које спроводи 
Национална служба за 
запошљавање  

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

НЕ  01. 2018.  

5 Одлука о допуни Одлуке о 
утврђивању Програма за 
решавање вишка 
запослених у поступку 
приватизације за 2015, 
2016, 2017. и 2018. годину 

Члан  123. Устава 
Републике Србије и члан 
43. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 - исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
УС, 72/12, 7/14 - УС и 
44/14), а у вези са Законом 
о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 i 13/17-УС), 
Законом о запошљавању и 
осигурању за случај 
незапослености 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10 и 38/15) и 
Законом о приватизацији 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 
20/16 - аутентично 

Програмом су дефинисане 
активности за решавање 
вишка запослених у 
субјектима приватизације и 
предузећима за 
професионалну 
рехабилитацију и 
запошљавање особа са 
инвалидитетом са 
већинским државним, 
односно друштвеним 
капиталом, код којих се 
радно правни статус свих 
запослених решава кроз 
Програм, због постојања 
стечајног разлога, начин 
решавања вишка 
запослених, извори и начин 
одобравања средстава. 
Циљ програма је 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

НЕ  01. 2018.  
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тумачење) решавање радно-правног 
статуса запослених у 
предузећима која се налазе 
у поступку приватизације и 
коначног решавања 
статуса наведених 
предузећа  

6 Закључак о усвајању 
Извештаја о реализацији 
Програма распореда и 
коришћења средстава 
организацијама за 
обавезно социјално 
осигурање из буџета 
Републике Србије за 2017. 
годину - за исплату 
посебне новчане накнаде  

Члан  12. Закона о 
буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, 
54/09,73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-испр., 
108/13, 142/14, 68/15-др. 
закон, 103/15 и 99/16)  и 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
74/12 - исправка УС, 7/14 - 
УС и 44/14)  

Усваја се Извештаја о 
реализацији Програма 
распореда и коришћења 
средстава организацијама 
за обавезно социјално 
осигурање из буџета 
Републике Србије за 2017. 
годину - за исплату 
посебне новчане накнаде 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

НЕ  02. 2018.  

7 Закључак о усвајању 
Извештаја о реализацији 
Програма распореда и 
коришћења средстава 
„Транзиционог фонда" из 
буџета Републике Србије 
за 2017. годину  

Члан  12. Закона о 
буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, 
54/09,73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-испр., 
108/13, 142/14, 68/15-др. 
закон, 103/15 и 99/16)  и 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 

Усваја се Извештај о 
реализацији Програма 
распореда и коришћења 
средстава „Транзиционог 
фонда" из буџета 
Републике Србије за 2017. 
годину 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 

НЕ  02. 2018.  
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16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
74/12 - исправка УС, 7/14 - 
УС и 44/14) 

 

8 Закључак о усвајању 
Извештаја о реализацији 
Програма распореда и 
коришћења средстава 
дотација субвенција јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама из 
Буџетског фонда за 
професионалну 
рехабилитацију и 
подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетом за 
2017. годину 

Члан  8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17)  и члан 
43. став 3. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 - исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
УС, 72/12, 74/12 - исправка 
УС, 7/14 - УС и 44/14) 

Усваја се Извештај о 
реализацији Програма 
распореда и коришћења 
средстава дотација 
субвенција јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама из 
Буџетског фонда за 
професионалну 
рехабилитацију и 
подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетом за 
2017. годину 

Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у Републици 
Србији 
 

НЕ  04. 2018.  

9 Закључак о усвајању 
Извештаја о реализацији 
Програма распореда и 
коришћења средстава 
дотација организацијама 
обавезног социјалног 
осигурања из Буџетског 
фонда за професионалну 
рехабилитацију и 
подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетом за 
2017. годину 

Члан  12. Закона о 
буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, 
54/09,73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-испр., 
108/13, 142/14, 68/15-др. 
закон, 103/15 и 99/16)  и 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
74/12 - исправка УС, 7/14 - 
УС и 44/14) 

Усваја се Извештаја о 
реализацији Програма 
распореда и коришћења 
средстава дотација 
организацијама обавезног 
социјалног осигурања из 
Буџетског фонда за 
професионалну 
рехабилитацију и 
подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетом за 
2017. годину 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

НЕ  04. 2018.  
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10 Закључак о усвајању 
Извештаја о раду 
Националне службе за 
запошљавање за 2017. 
годину 

Члан  13. став 2. Закона о 
запошљавању и осигурању 
за случај незапослености 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10 и 38/15) и 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 -
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
7/14 - УС и 44/14) и 

Усваја се Извештај о раду 
Националне службе за 
запошљавање за 2017. 
годину 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

НЕ  04. 2018.  

11 Закључак о усвајању 
Извештаја о реализацији 
Националног акционог 
плана запошљавања за 
2017. годину 

Члан  37. став 4. Закона о 
запошљавању и осигурању 
за случај незапослености 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10 и 38/15) 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 -
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
7/14 - УС и 44/14) 

Усваја се Извештај о 
реализацији Националног 
акционог плана 
запошљавања за 2017. 
годину 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

НЕ  04. 2018.  

12 Уредба о методологији за 
формирање цена услуга 
социјалне заштите које се 
финансирају из буџета 
Републике Србије  

Члан 210. став 1. Закона о 
социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, 
број 24/11) 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, 74/12 - исправка 

Одређивање поступка, 
односно начина 
формирања - утврђивања 
цена услуга у социјалној 
заштити које се 
финансирају из буџета  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  05. 2018.  
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УС, 7/14 - УС и 44/14)  

13 Закључак којим се усваја 
Извештај о преговорима за 
закључивање Споразума 
између Републике Србије и 
Народне Републике Кине о 
социјалној сигурности 

Члан  9. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора (''Службени 
гласник РС'', број 32/13) и 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
74/12 - исправка УС, 7/14 - 
УС и 44/14)  

Усваја се Извештај о 
преговорима за 
закључивање Споразума 
између Републике Србије и 
Народне Републике Кине о 
социјалној сигурности 

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратeгија о 
старењу 
 

НЕ  05. 2018.  

14 Закључак којим се усваја 
Основа за вођење 
преговора и закључивање 
Споразума о измени 
Споразума између 
Федеративне Народне 
Републике Југославије и 
Уједињеног Краљевства 
Велике Британије и 
Северне Ирске 

Члан  3. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора (''Службени 
гласник РС'', број 32/13) и  
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
74/12 - исправка УС, 7/14 - 
УС и 44/14)  

Усваја се Основа за 
вођење преговора и 
закључивање Споразума о 
измени Споразума између 
Федеративне Народне 
Републике Југославије и 
Уједињеног Краљевства 
Велике Британије и 
Северне Ирске 

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратeгија о 
старењу 
 

НЕ  06. 2018.  

15 Закључак о усвајању 
Акционог плана за 
Поглавље 19 

Члан  5. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора (''Службени 
гласник РС'', број 32/13) и 
члан 43. став 3. Закона о 

Европска комисија је у 
Извештају о скринигу за 
Републику Србију за 
Поглавље 19 назначила да 
Република Србија није у 
потпуности спремна за 

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални програм за 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
74/12 - исправка УС, 7/14 - 
УС и 44/14)  

отварње овог поглавља, те 
је у циљу припреме за 
отварање наведеног 
поглавља неопходно 
израдити Акциони план за 
постепено транспоновање 
законодавства Еевропске 
уније  

усвајање правних тековина 
Европске уније 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
 

16 Закључак којим се усваја 
Преговарачка позиција за 
Међувладину конференцију 
о приступању Републике 
Србије Европској унији за 
Поглавље 2 „Слобода 
кретања радника“ 

Члан  5. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора (''Службени 
гласник РС'', број 32/13) и 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
74/12 - исправка УС, 7/14 - 
УС и 44/14)  

Усваја се Преговарачка 
позиција за Међувладину 
конференцију о 
приступању Републике 
Србије Европској унији за 
Поглавље 2 „Слобода 
кретања радника“ 

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
 

НЕ  06. 2018.  

17 Закључак којим се усваја 
Извештај о преговорима за 
закључивање Споразума 
између Републике Србије и 
Републике Хрватске о 
социјалном осигурању 

Члан  9. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора (''Службени 
гласник РС'', број 32/13) и  
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
74/12 - исправка УС, 7/14 - 

Усваја се Извештај о 
преговорима за 
закључивање Споразума 
између Републике Србије и 
Републике Хрватске о 
социјалном осигурању 

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратeгија о 
старењу 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

УС и 44/14) 

18 Закључак којим се усваја 
Извештај о преговорима за 
закључивање Споразума 
између Републике Србије и 
Руске Федерације о 
социјалном осигурању 

Члан  9. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора (''Службени 
гласник РС'', број 32/13) и  
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
74/12 - исправка УС, 7/14 - 
УС и 44/14) 

Усваја се Извештај о 
преговорима  за 
закључивање Споразума 
између Републике Србије и 
Руске Федерације о 
социјалном осигурању 

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратeгија о 
старењу 
 

НЕ  06. 2018.  

19 Закључак којим се усваја 
Основа за вођење 
преговора и закључивање 
Споразума између 
Републике Србије и 
Краљевине Шпаније о 
социјалној сигурности 

Члан  3. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора (''Службени 
гласник РС'', број 32/13) и  
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
74/12 - исправка УС, 7/14 - 
УС и 44/14) 

Усваја се Основа за 
вођење преговора и 
закључивање Споразума 
између Републике Србије и 
Краљевине Шпаније о 
социјалној сигурности 

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратeгија о 
старењу 
 

НЕ  06. 2018.  

20 Закључак којим се усваја 
Извештај о преговорима за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Квебека о 

Члан  9. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора (''Службени 
гласник РС'', број 32/13) и  
члан 43. став 3. Закона о 

Усваја се Извештај о 
преговорима за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Квебека о 

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратeгија о 
старењу 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

социјалном осигурању Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
74/12 - исправка УС, 7/14 - 
УС и 44/14) 

социјалном осигурању 

21 Закључак о усвајању 
Извештаја о реализацији 
Програма распореда и 
коришћења средстава 
„Транзиционог фонда” из 
буџета Републике Србије 
за 2018. годину - до 30. јуна 
2018. године  

Члан  12. Закона о 
буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, 
54/09,73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-испр, 
108/13, 142/14, 68/15-др. 
закон, 103/15 и 99/16) и 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
74/12 - исправка УС, 7/14 - 
УС и 44/14) 

Усваја се Извештај о 
реализацији Програма 
распореда и коришћења 
средстава „Транзиционог 
фонда” из буџета 
Републике Србије за 2018. 
годину - до 30. јуна 2018. 
године 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

НЕ  07. 2018.  

22 Закључак о усвајању 
Националног акционог 
плана запошљавања за 
2019. годину 

Члан  37. став 2. Закона о 
запошљавању и осигурању 
за случај незапослености 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10 и 38/15) и 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
7/14 - УС и 44/14) 

Усваја се Национални 
акциони план 
запошљавања за 2019. 
годину 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

НЕ  07. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

23 Уредба о утврђивању 
посебних износа који се 
плаћају за време трајања 
,,Дечје недеље” 

Члан 74. став 4. Закона о 
друштвеној бризи о деци 
(,,Службени гласник РС” 
бр. 49/92, 29/93, 53/93, 
53/93, 67/93, 67/93, 28/94, 
47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 
16/02, 62/03, 64/03 и 
101/05) и члан 42. став 1. 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 - исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 - УС, 
72/12, 74/12 - исправка УС, 
7/14 - УС и 44/14)  

Редовна годишња 
активност за време 
трајања ,,Дечје недеље”, у 
циљу организовања 
културних, образовних, 
рекреативних и других 
манифестација посвећених 
деци  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  09. 2018.  

24 Стратегија безбедности и 
здравља на раду у 
Републици Србији за 
период од 2018. до 2022. 
године са Акционим 
планом за спровођење 
стратегије безбедности и 
здравља на раду у 
Републици Србији за 
период од 2018. до 2022. 
године 

Члан 45. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
74/12 - исправка УС, 7/14 - 
УС и 44/14)  

Овим актом се на целовит 
нaчин утврђује стање у 
области безбедности и 
здравља на раду у 
Републици Србији и мере 
које треба предузети за 
њен развој, односно 
дефинишу активности, 
циљеви и правци 
унапређења ове области  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

ДА  12. 2018.  

25 Уредба о измени и допуни 
Уредбе о решавању 
стамбених потреба ратних 
војних инвалида и 
породица палих бораца 

Члан 90. тачка 2. Устава 
Републике Србије а у вези 
са Законом о основним 
правима бораца, војних 
инвалида и породица 
палих бораца („Службени 
гласник СРЈ”, бр. 

Уредбом о измени и допуни 
Уредбе о решавању 
стамбених потреба ратних 
војних инвалида и 
породица палих бораца 
(„Службени гласник РС” 
број 82/06) врши се 

Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у Републици 
Србији 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

24/98,29/98 - исправка и 
25/00 - СУС и „Службени 
гласник РС”, број 101/05 - 
др. закон) 

усаглашавање са важећим 
законским прописима  

26 Закључак којим се усваја 
Извештај о преговорима за 
закључивање Споразума 
између Републике Србије и 
Украјине о социјалном 
осигурању 

Члан 9 .Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора (''Службени 
гласник РС'', број 32/13) и 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
74/12 - исправка УС, 7/14 - 
УС и 44/14)  

Усваја се извештај о 
преговорима за 
закључивање Споразума 
између Републике Србије и 
Украјине о социјалном 
осигурању 

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратeгија о 
старењу 
 

НЕ  12. 2018.  

27 Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у 
Републици Србији  

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, 
74/12 - исправка УС, 7/14 - 
УС и 44/14)  

Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у 
Републици Србији има за 
циљ континуирано 
спровођење активности 
које доприносе унапређењу 
положаја особа са 
инвалидитетом кроз 
уклањање препрека са 
којима се сусрећу у 
различитим областима 
друштвеног живота и 
омогућавање уживања свих 
права на равноправној основи  

Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у Републици 
Србији 
 

НЕ  12. 2018.  
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ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о коначном 
усклађивању права на месечно 
новчано примање и додатка за 
негу  

Члан 53. став 6. Закона о правима 
бораца, војних инвалидаи чланова 
њихових породица („Службени 
гласник СРС”, број 54/89 и 
„Службени гласник РС”, бр. 137/04 
и 69/12 - УС)  

Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у 
Републици Србији 
 

НЕ  04. 2018.  Није 
предвиђен 

2 Правилник о допунама Правилника 
о расподели средстава за 
програме заштите и унапређења 
положаја особа са инвалидитетом 
и за финансирање установа 
социјалне заштите 

Члан 18. став 3. Закона о играма 
на срећу („Службени гласник РС”, 
бр. 88/11 и 93/12-др.закон)  

Стратегија превенције и 
заштите од дискриминације 
 

НЕ  04. 2018.  Није 
предвиђен 

3 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о ближим условима и 
начину остваривања права на 
финансијску подршку породици са 
децом  

Члан. 38. Закона о финансијској 
подршци породици са децом 
("Службени гласник РС", број 
113/17)  

Стратегија развоја 
социјалне заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 

НЕ  06. 2018.  06. 2018.  

4 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о условима, поступку и 
начину остваривања права на 
одсуство са рада ради посебне 
неге детета 

Чл. 96. и 97. Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 
240/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) 
и члана. 38. Закона о финансијској 
подршци породици са децом 
(„Службени гласник РС”, брoj 
113/17)  

Стратегија развоја 
социјалне заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  06. 2018.  06. 2018.  

5 Правилник о услугама интензивне Члан 57. став 1. Закона о 
социјалној заштити (,,Службени 

Стратегија развоја 
социјалне заштите 

НЕ  07. 2018.  10. 2011.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

подршке породици гласник РС”, број 24/11)  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

6 Правилник о стандардима услуга у 
установи за васпитање деце и 
омладине и другим питањима од 
значаја за пружање услуга  

Члан 127. став 2. Закона о 
социјалној заштити (,,Службени 
гласник РС”, број 24/11)  

Стратегија развоја 
социјалне заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 

НЕ  10. 2018.  10. 2011.  

7 Правилник о ближим условима за 
коришћење услуге породичног 
смештаја 

Члан 49. став 2. Закона о 
социјалној заштити (,,Службени 
гласник РС”, број 24/11)  

Стратегија развоја 
социјалне заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 

НЕ  10. 2018.  10. 2011.  

8 Правилник о начину оцењивања и 
критеријумима за оцењивање, 
професионалном напредовању и 
награђивању стручних радника и 
стручних сарадника у установама 
социјалне заштите 

Члан 146. став 5. Закона о 
социјалној заштити (,,Службени 
гласник РС”, број 24/11)  

Стратегија развоја 
социјалне заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  10. 2018.  10. 2011.  

9 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о превентивним 
мерама за безбедан и здрав рад 
при коришћењу опреме за рад  

Члан 7. став 2. Закона о 
безбедности и здрављу на раду 
(,,Службени гласник РС”, бр. 
101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон)  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  

10 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о превентивним 

Члан 7. став 2. Закона о 
безбедности и здрављу на раду 

Национални програм за 
усвајање правних тековина 

ДА  12. 2018.  Није 
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

мерама за безбедан и здрав рад 
на радном месту  

(,,Службени гласник РС”, бр. 
101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон)  

Европске уније 
 

предвиђен  

11 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о радним местима, 
односно пословима на којима се 
стаж осигурања рачуна са 
увећаним трајањем 

Члан 55. став 1. Закона о 
пензијском и инвалидском 
осигурању („Службени гласник РС”, 
бр. 34/03, 64/04 - УС, 84/04 - др. 
закон, 85/05, 101/05 - др. закона, 
63/06 - УС, 5/09, 107/09, 30/10 - др. 
закон, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 
75/14 и 142/14)  

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратeгија о 
старењу 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен 

12 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о програму, начину и 
висини трошкова полагања 
стручног испита за обављање 
послова безбедности и здравља на 
раду и послова одговорног лица  

Члан 54. став 3. Закона о 
безбедности и здрављу на раду 
(,,Службени гласник РС”, бр. 
101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон)  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ 12. 2018.  Није 
предвиђен  

13 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о превентивним 
мерама за безбедан и здрав рад 
при коришћењу средстава и 
опреме за личну заштиту на раду  

Члан 7. став 2. Закона о 
безбедности и здрављу на раду 
(,,Службени гласник РС”, бр. 
101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон)  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  

14 Правилник о именама и допунама 
Правилника о ближим условима и 
стандардима за пружање услуге 
СОС телефона за жене жртве 
насиља 

Члан 57. став 1. Закона о 
социјалној заштити („Службени 
гласник РС”, број 24/11)  

Стратегија превенције и 
заштите од дискриминације 
 

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

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Програм подршке 
решавању радно-
правног статуса вишка 
запослених  

Влада  Национална стратегија 
запошљавања за период 2011–
2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

01  3.400.000.000 RSD   
 

Обезбеђена средства за 
исплату отпремнина и 
посебне новчане накнаде 
бившим запосленима који су 
утврђени као вишак, а којима 
је недостајало до пет година 
за остваривање права на 
пензију у привредним 
друштвима у поступку 
реструктурирања и припреме 
за приватизацију 

1.ПК.1 Пројекат решавања 
радно-правног статуса 
запослених који су 
утврђени као вишак у 
субјектима 
приватизације и 
предузећима за 
професионалну 
рехабилитацију и 
запошљавање особа са 
инвалидитетом са 
већинским државним, 
односно друштвеним 
капиталом  

Влада  Национална стратегија 
запошљавања за период 2011–
2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

01  2.500.000.000 RSD   
 

Решен радно - правни статус 
запослених који су утврђени 
као вишак 

1.ПК.2 Пројекат трансфера 
средстава Националној 
служби за 
запошљавање за 
исплату посебне 

Влада  Национална стратегија 
запошљавања за период 2011–
2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 

01  900.000.000 RSD   
 

Извршен трансфер средстава 
Националној служби за 
запошљавање и исплаћена 
посебна новчана накнада 
бившим запосленима који су 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

новчане накнаде Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

утврђени као вишак у 
привредним друштвима у 
реструктурирању и припреме 
за приватизацију, а којима је 
недостајало до пет година за 
остваривање права на пензију  

2 Програм активне 
политике запошљавања 
- Буџетски фонд за 
професионалну 
рехабилитацију и 
подстицање 
запошљавање особа са 
инвалидитетом 

Влада  Национална стратегија 
запошљавања за период 2011–
2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 

01  550.000.000 RSD   
 

Повећан број незапослених 
особа са инвалидитетом 
укључен у мере активне 
политике запошљавања и 
повећано запошљавање 
особа са инвалидитетом 

2.ПК.1 Пројекат подстицања 
запошљавања особа са 
инвалидитетом  

Влада  Национална стратегија 
запошљавања за период 2011–
2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 

01  550.000.000 RSD   
 

Повећан број особа са 
инвалидитетом укључен у 
мере и активности 
професионалне 
рехабилитације и мере 
активне политике 
запошљавања  

3 Програм борачко-
инвалидске заштите 

Влада  Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у Републици 
Србији 

01  14.280.800.000 RSD   
 

Очување нивоа заштите 
ратних меморијала и права 
корисника у области борачко-
инвалидске заштите; 
Унапређење положаја 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

 корисника права у области 
борачко инвалидске заштите; 
Унапређење области 
неговања традиција 
ослободилачких ратова 
Србије; -Ефикаснији систем 
борачко-инвалидске заштите 
и заштите ратних меморијала 

3.ПК.1 Пројектне активности у 
области борачко-
инвалидске заштите 

Орган  Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у Републици 
Србији 
 

01  14.280.800.000 RSD   
 

-Реализован годишњи 
програм уређења ратних 
меморијала; -Спроведен 
Државни програм 
обележавања значајних 
историјских догађаја; 
Унапређен положај корисника  

4 Програм Управе за 
безбедност и здравље 
на раду 

Влада  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 

01  4.448.000 RSD   
 

Унапређена област 
безбедности и здравље на 
раду 

4.ПК.1 Пројекти Управе за 
безбедност и здравље 
на раду 

Влада  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 

01  4.448.000 RSD   
 

Унапређење области 
безбедност и здравље на 
раду 

5 Програм Сектора за 
заштиту особа са 
инвалидитетом 

Влада  Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у Републици 
Србији 

01  1.169.000.000 RSD   
 

Унапређен положај особа са 
инвалидитетом 

5.ПК.1 Пројектне активности 
Сектора за заштиту 

Орган  Стратегија унапређења 
положаја особа са 

01  1.169.000.000 RSD   
 

Унапређен положај особа са 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

особа са инвалидитетом инвалидитетом у Републици 
Србији 

инвалидитетом 

6 Програм породично-
правне заштите грађана 

Влада  Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 

01  54.772.559.000 RSD   
 

Унапређење социјалне 
сигурности и подршке 
породици и деци 

6.ПК.1 Пројектне активности у 
области породично-
правне заштите грађана 

Влада  Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 

01  54.772.559.000 RSD   
 

Унапређење социјалне 
сигурности и подршке 
породици и деци 

7 Програм социјалне 
заштите 

Влада  Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

01  40.074.271.755 RSD   
 

Унапређен социоматеријални 
положај угрожених појединаца 
и породица и лица са 
функционалним тешкоћама, 
укључујући 
ванинституционални смештај 
и подршку удружењима и 
локалним заједницама ради 
унапређења социјалне 
заштите и смањења 
сиромаштва. Обезбеђени 
услови за рад и унапређен 
квалитет пружања услуга 
грађанима од стране установа 
социјалне заштите. 
Обезбеђени услови за 
пружање услуга за установе 
социјалне заштите, 
коришћењем средстава 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Буџетског фонда  

7.ПК.1 Пројектне активности у 
области социјалне 
заштите 

Влада  Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

01  40.074.271.755 RSD   
 

Унапређен нормативни оквир 
у домену социјалне заштите, 
као и социоматеријални 
положај угрожених појединаца 
и породица и лица са 
функционалним тешкоћама, 
укључујући 
ванинституционални смештај 
и подршку удружењима и 
локалним заједницама ради 
унапређења социјалне 
заштите и смањења 
сиромаштва. Обезбеђени 
услови за рад и унапређен 
квалитет пружања услуга 
грађанима од стране установа 
социјалне заштите. 
Обезбеђени услови за 
пружање услуга за установе 
социјалне заштите, 
коришћењем средстава 
Буџетског фонда  

8 Програм Сектора за 
међународну сарадњу, 
европске интеграције и 
пројекте  

Влада  Национална стратегија 
запошљавања за период 2011–
2020. године  
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 

56  627.595.800 RSD  (5.229.965 EUR)  

05  2.475.573.582 RSD   

01  66.542.732 RSD   

06  26.400.000 RSD  (240.000 USD)  
 

Унапређење стандарда у 
области рада, запошљавања 
и социјалне политике 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Европске уније 

8.ПК.1 Пројектне активности 
Сектора за међународну 
сарадњу, европске 
интеграције и пројекте 

Влада  Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национална стратегија 
запошљавања за период 2011–
2020. године  
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 

01  66.542.732 RSD   

06  26.400.000 RSD  (240.000 USD)  

56  627.595.800 RSD  (5.229.965 EUR)  

05  2.475.573.582 RSD   
 

Унапређење стандарда у 
области рада, запошљавања 
и социјалне политике 

9 Програм Сектора за 
антидискриминациону 
политику и унапређење 
родне равноправности  

Влада  Стратегија превенције и 
заштите од дискриминације 
 

01  49.962.240 RSD   
 

Унапређено стање у домену 
антидискриминационе 
политике и унапређења родне 
равноправности  

9.ПК.1 Пројектне активности 
Сектора за 
антидискриминациону 
политику и унапређење 
родне равноправности 

Влада  Стратегија превенције и 
заштите од дискриминације 
 

01  49.962.240 RSD   
 

Унапређен нормативни оквир 
и стање у домену 
антидискриминационе 
политике и унапређења родне 
равноправности 

 
 
 
 
 
 
 
 


