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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

2. Министар др Расим Љајић 

3. Делокруг На основу члана 8. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - 
др. закон и 62/17), Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове државне 
управе који се односе на: функционисање тржишта; стратегију и политику развоја трговине; 
унутрашњу трговину; промет робе и услуга; праћење укупних трговинских токова и предлагање 
одговарајућих мера; предлагање системских решења и прописа у области посебних дажбина при 
увозу пољопривредних и прехрамбених производа; иницирање мера прилагођавања прописа и мера 
економске политике из области царинског и ванцаринског пословања; контролу квалитета 
индустријско-непрехрамбених производа у производњи и промету и контролу услуга; контролу 
употребе робних и услужних жигова, знака квалитета и ознаке порекла производа; снабдевеност 
тржишта и цене; спречавање монополског деловања и нелојалне конкуренције; заштиту потрошача; 
оснивање и рад робних берзи и берзанских посредника; инспекцијски надзор у области трговине, као 
и друге послове одређене законом. Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља 
послове државне управе који се односе на: унапређење економских односа са иностранством; 
предлагање и спровођење мера у области економских односа са иностранством; праћење 
међународних економских односа и мултилатералне, регионалне и билатералне сарадње са другим 
државама и организацијама и њихов развој; предлагање оснивања, усклађивање и руковођење радом 
мешовитих комисија и комитета за билатералну економску сарадњу, слободну трговину и 
координацију рада органа државне управе у вези с њиховим радом; креирање, спровођење, 
предлагање и унапређење режима спољнотрговинске политике укључујући мере заштите у спољној 
трговини; хармонизацију спољнотрговинских прописа са прописима Европске уније и Светске 
трговинске организације и других мултилатералних институција и организација и њихову 
имплементацију; промет роба, услуга и права индустријске својине; посебне облике 
спољнотрговинског пословања; спољну трговину и унапређење система извозно-увозне контроле 
наоружања, војне опреме и робе двоструке намене (контролисане робе), уз сагласност Министарства 
одбране; закључивање и праћење примене међународних трговинских уговора и споразума; прописе 
у области страних улагања; преговарање ради закључивања билатералних споразума о подстицању 
и заштити улагања и припрему закона о њиховом потврђивању; унапређивање и праћење економске 
билатералне и регионалне сарадње; праћење сарадње органа Републике Србије с међународним 
економским организацијама и агенцијама Организације уједињених нација, као и друге послове 
одређене законом. Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове државне 
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управе који се односе на: стратегију и политику развоја туризма; интегрално планирање развоја 
туризма и комплементарних делатности; развој, проглашење и одрживо коришћење туристичког 
простора и туристичких дестинација од значаја за туризам; послове од посебног значаја за развој 
туризма; категоризацију туристичких места; спровођење подстицајних мера и обезбеђивање 
материјалних и других услова за подстицање развоја туризма; промоцију туризма у земљи и 
иностранству; таксе, накнаде и пенале у туризму; имовинско-правне послове у туризму; унапређење 
система вредности и конкурентности туристичких производа; истраживање туристичког тржишта и 
развој туристичког информационог система; услове и начин обављања делатности туристичких 
агенција; угоститељску делатност; наутичку делатност; ловно-туристичку делатност, као и пружање 
услуга у туризму; уређење, одржавање и опремање јавног скијалишта и пружање услуга на 
скијалишту; уређење, одржавање, опремање и пружање услуга у бањама, тематским парковима и 
јавним купалиштима; инспекцијски надзор у области туризма. Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација обавља послове државне управе који се односе на: област телекомуникација, 
односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и безбедност у области 
електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор; утврђивање стратегије и 
политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја; организовање финансијске и 
техничке контроле; међународне послове у области електронских комуникација и поштанског 
саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских комуникација и 
поштанског саобраћаја; утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и 
доношење плана расподеле радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање појединачних 
дозвола за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга електронских 
комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори, као и друге послове одређене 
законом. Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове државне управе у 
области информационог друштва који се односе на: предлагање политике и стратегије развоја 
информационог друштва; припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области електронског 
пословања; мере за подстицање истраживања и развоја у области информационог друштва; 
припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области инфoрмaциoнoг друштвa и 
информационо-комуникационих технологија; примену  информационо-комуникационих технологија; 
пружање информационих услуга; развој и функционисање информационо-комуникационе 
инфраструктуре; развој и унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке 
рачунарске мреже; заштиту података и информациону безбедност; међународне послове у области 
информационог друштва; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог 
министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и 
других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом. 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о потврђивању аката 
Светског поштанског савеза 

Овим законом се испуњавају 
међународне обавезе које 
проистичу из чланства Републике 
Србије у UPU. Опуномоћени 
представници влада држава 
чланица UPU на XXVI Конгресу 
UPU у Истанбулу, усвојили су 
следећа акта: Девети додатни 
протокол Уставу Светског 
поштанског савеза, Први додатни 
протокол Општем правилнику 
Светског поштанског савеза, 
Светска поштанска конвенција, 
Завршни протокол Светске 
поштанске конвенције, Аранжман 
о поштанско-финансијским 
услугама и Завршни протокол 
Аранжмана о поштанско-
финансијским услугама  

Стратегија развоја поштанских услуга у 
Србији за период од 2017. до 2020. године 
 

НЕ  01. 2018.  

2 Предлог закона о поштанским 
услугама "ЈР" 

Овим законом оствариће се даљи 
напредак у спровођењу процеса 
либерализације тржишта 
поштанских услуга и 
хармонизације националне 
регулативе са поштанским 
директивама Европске уније, и 
обезбедиће одрживост пружања 
универзалне поштанске услуге  

Стратегија развоја поштанских услуга у 
Србији за период од 2017. до 2020. године 
 

ДА  01. 2018.  

3 Предлог закона о услугама "ЈР" Овим законом уређују се општа Стратегија развоја трговине Републике 
Србије 

ДА  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

правила за пружаоце услуга   

4 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о информационој 
безбедности "ЈР" 

Овим законом уређују се и 
усклађују са нормативним оквиром 
ЕУ одредбе о Телу за 
координацију послова 
информационе безбедности, о 
операторима ИКТ система од 
посебног значаја и поступку 
обавештавања о инцидентима у 
ИКТ системима од посебног 
значаја.   

Стратегија развоја информационог 
друштва у Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја електронских 
комуникација у Републици Србији од 
2010. до 2020. године 
Стратегија развоја и подршке индустрији 
информационих технологија 
 

ДА  05. 2018.  

5 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о посредовању у 
промету и закупу непокретности  "ЈР" 

Овим законом се уређује 
посредовање у промету и закупу 
непокретности и отклањају 
проблеми који су уочени у 
трогодишњој имплементацији 
Закона  

Стратегија развоја трговине Републике 
Србије 
 

НЕ  09. 2018.  

6 Предлог закона о трговини "ЈР" Овим законом се уређује трговина, 
подела трговине, услови за 
обављање трговине, развој 
трговине, заштита тржишта, 
непоштена тржишна утакмица, као 
и надзор  

Стратегија развоја трговине Републике 
Србије 
 

НЕ  09. 2018.  

7 Предлог закона о широкопојасној 
комуникационој инфраструктури, 
„АП“, "ЈР", „ЕРП“ 

Овим законом се уређују услови и 
начин развоја широкопојасног 
приступа интернету, укључујући и 
изградњу националне оптичке 
мреже на целој територији 
Републике Србије са великим 
протоком. Усаглашавање са 

Стратегија развоја информационог 
друштва у Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја електронских 
комуникација у Републици Србији од 
2010. до 2020. године 
Стратегија развоја и подршке индустрији 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Директивом 2014/61/ЕУ утицаће на 
смањење трошкова постављања 
широкопојасних мрежа на подручју 
Републике Србије и 
административних трошкова, на 
додатно поједностављење 
процедура за добијање потребних 
дозвола, као и заједничко 
коришћење постојећих 
расположивих капацитета  

информационих технологија 
 

8 Предлог Закона о заштити 
конкуренције "ЈР" 

Овим законом уређује се заштита 
конкуренције на тржишту 
Републике Србије, у циљу 
економског напретка и добробити 
друштва, а нарочито користи 
потрошача, као и оснивање, 
положај, организација и 
овлашћења Комисије за заштиту 
конкуренцијe  

Стратегија развоја трговине Републике 
Србије 
 

ДА  11. 2018.  

9 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о туризму "ЈР" 

Овим законом се уређују: услови и 
начин планирања и развоја 
туризма; туристичке организације 
за промоцију туризма; туристичке 
агенције; угоститељска делатност; 
наутичка делатност; 
ловнотуристичка делатност; 
услуге у туризму; такса и пенали у 
туризму; Регистар туризма; друга 
питања од значаја за развој и 
унапређење туризма  

Стратегија развоја туризма 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

10 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Краљевине Мароко о 
сарадњи у области туризма 

Овим законом потврђује се 
Споразум између Владе 
Републике Србије и Владе 
Краљевине Мароко о сарадњи у 
области туризма и уређује се 
његово ступање на снагу  

Стратегија развоја туризма 
 

НЕ  12. 2018.  

11 Предлог закона о потврђивању 
Меморандума о разумевању о 
сарадњи у области туризма између 
Владе Републике Србије и Владе 
Државе Катар 

Овим законом се потврђује 
Меморандум о разумевању о 
сарадњи у области туризма 
између Владе Србије и Владе 
Државе Катар и уређује се његово 
ступање на снагу.  

Стратегија развоја туризма 
 

НЕ  12. 2018.  

12 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Грчке о 
сарадњи у области туризма 

Овим законом се потврђује 
Споразум између Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Грчке о сарадњи у 
области туризма и уредити његово 
ступање на снагу  

Стратегија развоја туризма 
 

НЕ  12. 2018.  

13 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о сарадњи у области 
туризма између Владе Србије и 
Савета министара Републике 
Албаније 

Овим законом се потврђује 
Споразум о сарадњи у области 
туризма између Владе Републике 
Србије и Савета министара 
Републике Албаније и уређује се 
његово ступање на снагу 

Стратегија развоја туризма 
 

НЕ  12. 2018.  

14 Предлог закона о законитом 
пресретању и задржавању података 
"ЈР" 

Овим законом се прописују 
захтеви у погледу неопходних 
техничких и организационих 
услова, односно одговарајућих 
уређаја и програмске подршке за 

Стратегија развоја информационог 
друштва у Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја електронских 
комуникација у Републици Србији од 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

законито пресретање 
електронских комуникација, као и 
захтеви у вези са задржавањем 
података о електронским 
комуникацијама  

2010. до 2020. године 
Стратегија развоја и подршке индустрији 
информационих технологија 
 

15 Предлог закона о потврђивању 
Додатног протокола о 
либерализацији трговине услугама у 
ЦЕФТА 

Овим законом биће потврђен 
договорени ниво либерализације 
трговине услугама у оквиру 
ЦЕФТА  

Споразум о стабилизацији и 
придруживању између Европских 
заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије, са 
друге стране 
Споразум о слободној трговини између 
Републике Србије и држава ЕФТА 
Споразум о слободној трговини у 
централној Европи, ЦЕФТА 
Резолуција Савета безбедности УН 1540 
(2004) 

НЕ 12. 2018.  

16 Предлог закона о потврђивању 
завршних аката Светске 
конференције о радио-
комуникацијама (WRC-15) 

Овим законом потврдиће се 
Завршни акти Светске 
конференције о радио-
комуникацијама (WRC-15) у циљу 
примене потврђених аката у 
Републици Србији. Овим 
Република Србија добија право на 
употребу радио-фреквенцијског 
спектра у складу са властитим 
потребама и интересима, не 
угрожавајући фреквенцијске 
ресурсе других земаља. Постигла 
би се међународна координација 
канала, чиме би се спречило 
ометање у пограничним 

Стратегија развоја информационог 
друштва у Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја електронских 
комуникација у Републици Србији од 
2010. до 2020. године 
Стратегија развоја и подршке индустрији 
информационих технологија 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

подручјима двеју држава  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о утврђивању Програма 
коришћења средстава Буџетског 
фонда за финансирање активности 
и мера унапређења и развоја 
области електронских комуникација 
и информационог друштва у 2018. 
години 

Члан 27a. Закона о 
електронским комуникацијама 
(„Службени гласник РС“ бр. 
44/10 , 60/13 - УС, 62/14 )  

Утврђује се Програм коришћења 
средстава Буџетског фонда за 
финансирање активности и мера 
унапређења и развоја области 
електронских комуникација и 
информационог друштва у 2018. 
години  

Стратегија развоја 
информационог 
друштва у Републици 
Србији до 2020. године 
Стратегија развоја 
електронских 
комуникација у 
Републици Србији од 
2010. до 2020. године 
Стратегија развоја и 
подршке индустрији 
информационих 
технологија 
 

ДА  03. 2018.  

2 Закључак о усвајању Програма 
распореда и коришћења 
субвенција и дотација намењених 
за пројекте развоја туризма у 2018. 
години 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-испр., 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
одлука УС и 72/12, 7/14 - 
одлука УС и 44/14), чл. 27. 28. 
и 31. Закона о туризму 
(„Службени гласник РС”, бр. 
36/09, 88/10, 99/11, др. закон, 
93/12 и 94/15), а у вези са 
чланом 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 

Програмом се уређује распоред и 
коришћење субвенција и дотација 
намењених за пројекте развоја 
туризма у 2018. години  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) 

3 Уредба о условима и начину 
доделе и коришћења средстава за 
подстицање унапређења 
туристичког промета домаћих 
туриста на територији Републике 
Србије 

Члан 28. став 5. Закона о 
туризму („Службени гласник 
РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11- 
др. закон, 93/12, 84/15) и члан 
42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС“, бр. 
55/05, 71/05 - исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 -
УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14). 

Уредбом се уређују услови и начин 
доделе и коришћења средстава за 
подстицање унапређења 
туристичког промета домаћих 
туриста на територији Републике 
Србије  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  03. 2018.  

4 Закључка којим се Министарству 
даје сагласност да закључи уговор 
са Фондацијом EXIT, којим ће се 
уредити права и обавезе уговорних 
страна у циљу подршке 
реализације Егзит фестивала 

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, 7/14 – УС и 44/14) 

Закључком се Министарству 
трговине, туризма и 
телекомуникација даје сагласност 
да закључи уговор са Фондацијом 
EXIT, којим ће се уредити права и 
обавезе уговорних страна у циљу 
подршке реализације Егзит 
фестивала  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  03. 2018.  

5 Уредба о условима и начину 
доделе и коришћења средстава за 
подстицање унапређења 
организованог туристичког промета 
страних туриста на територији 
Републике Србије 

Члан 28. став 5., а у вези са 
чланом 27. тачка 6) Закона о 
туризму („Службени гласник 
РС”, бр. 36/09, 88/2010, 
99/2011 – др. закон, 93/2012 и 
84/15), и члана 42. став 1. 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05- 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, и 

Уредбом се дефинишу услови и 
начин доделе и коришћења 
средстава за подстицање 
унапређења организованог 
туристичког промета страних 
туриста на територији Републике 
Србије  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

44/14) 

6 Стратегија развоја мрежа нове 
генерације до 2023 

Члан 5. став 1. тачка 2) 
Закона о електронским 
комуникацијама („Службени 
гласник РС”, бр. 44/10, 
60/2013 – одлука УС и 
62/2014) и 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) 

Овом стратегијом утврђују се 
главни правци и циљеви успешног 
развоја широкопојасних мрежа и 
сервиса у Републици Србији. 
Улагање у област ширoкoпojaснoг 
приступa директно утиче на раст 
бруто друштвеног производа, 
конкурентност свих сектора 
привреде и унапређење квалитета 
живота грађана. Стратегија 
дефинише мере којима ће органи 
државне управе омогућити 
примену нових технологија, пораст 
укупне вредности индекса 
конкурентности, обезбедити 
доступност инфраструктури 
електронских комуникација и 
проширити скуп услуга које се могу 
наћи у понуди како 
резиденцијалним тако и пословним 
корисницима  

Стратегија развоја 
информационог 
друштва у Републици 
Србији до 2020. године 
Стратегија развоја 
електронских 
комуникација у 
Републици Србији од 
2010 до 2020. године 
Стратегија развоја и 
подршке индустрији 
информационих 
технологија 
 

НЕ  03. 2018.  

7 Уредба о изменама и допунама 
Уредбе о критеријумима за 
формирање цена лекова за 
употребу у хуманој медицини чији 
је режим издавања на рецепт 

Члан 58. Став 1. Закона о 
лековима и медицинским 
средствима („Службени 
гласник РС“, бр. 30/10 и 
107/12) и члан 42. Став 1. 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05, 
исправка, 101/07,65/08 и 
16/11,68/12-УС и 72/12, 7/14-

Утврдиће се измене и допуне 
критеријума за формирање цена 
лекова које се односе на постојеће 
цене лекова и дан када се врши 
прерачунавање цена, чиме ће се 
створити правни основ за 
усклађивање цена лекова са 
променама цена упоредивих 
лекова у референтним земљама и 

Стратегија развоја 
трговине Републике 
Србије 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

УС и 44/14.). променом курса динара  

8 Одлука о утврђивању Националне 
контролне листе робе двоструке 
намене 

Члан 4. Закона о извозу и 
увозу робе двоструке намене 
(„Сл гласник РС“, број 95/13) и 
члан 43. став 1. Закона о 
Влади („Сл. гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05 – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 
72/12, 7/14 -УС и 44/14). 

Усаглашавање Националне 
контролне листе робе двоструке 
намене са Листом робе двоструке 
намене ЕУ.  

Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању између 
Европских заједница и 
њихових држава 
чланица, са једне 
стране, и Републике 
Србије, са друге стране 
Споразум о слободној 
трговини између 
Републике Србије и 
држава ЕФТА 
Споразум о слободној 
трговини у централној 
Европи, ЦЕФТА 
Резолуција Савета 
безбедности УН 1540 
(2004) 

ДА  10. 2018.  

9 Закључак о усвајању Програма о 
распореду и коришћењу средстава 
субвенција за ЈП „Скијалишта 
Србије“ за 2018. годину 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, брoj 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 – 
одлука УС, 72/12, 7/14 – 
одлука УС и 44/14)  

Програмом се уређује распоред и 
коришћење средстава субвенција 
за ЈП „Скијалишта Србије“за 2018. 
годину  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  10. 2018.  

10 Одлука о утврђивању Националне 
контролне листе наоружања и 

Члан 4. Закона о извозу и 
увозу наоружања и војне 

Усаглашавање Националне 
контролне листе наоружања и 

Споразум о 
стабилизацији и 

ДА  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

војне опреме опреме („Службени гласник 
РС”, број 107/14) 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). 

војне опреме са Листом наоружања 
и војне опреме Е.  

придруживању између 
Европских заједница и 
њихових држава 
чланица, са једне 
стране, и Републике 
Србије, са друге стране 
Споразум о слободној 
трговини између 
Републике Србије и 
држава ЕФТА 
Споразум о слободној 
трговини у централној 
Европи, ЦЕФТА 
Резолуција Савета 
безбедности УН 1540 
(2004) 

11 Закључак о усвајању Програма о 
распореду и коришћењу средстава 
субвенција за ЈП „Стара 
планина“за 2018. годину 

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

Програмом се уређује распоред и 
коришћење средстава субвенција 
за ЈП „Стара планина“за 2018. 
годину  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  10. 2018.  

12 Закључак о усвајању Програма о 
распореду и коришћењу средстава 
субвенција за „Тврђава Голубачки 
град“ д.о.о. 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, 

Програмом се уређује распоред и 
коришћење средстава субвенција 
за „Тврђава Голубачки град“ д.о.о. 
за 2018. годину  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  10. 2018.  



  

314 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

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

13 Закључак о усвајању Годишњег 
извештаја о реализацији послова 
извоза и увоза робе двоструке 
намене, пружању брокерских 
услуга и услуга техничке помоћи за 
2016. годину. 

Члан 26. став 3. Закона о 
извозу и увозу робе двоструке 
намене („Службени гласник 
РС”, број 95/13) и члан 43. 
став 3. Закона о Влади („Сл. 
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12-УС, 72/12, 7/14 -УС и 
44/14). 

Преглед извозно-увозне контроле 
робе двоструке намене, пружању 
брокерских услуга и услуга 
техничке помоћи за 2016. годину.  

Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању између 
Европских заједница и 
њихових држава 
чланица, са једне 
стране, и Републике 
Србије, са друге стране 
Споразум о слободној 
трговини између 
Републике Србије и 
држава ЕФТА 
Споразум о слободној 
трговини у централној 
Европи, ЦЕФТА 
Резолуција Савета 
безбедности УН 1540 
(2004) 

НЕ  10. 2018.  

14 Закључак о усвајању Годишњег 
извештаја о реализацији послова 
извоза и увоза наоружања и војне 
опреме, пружању брокерских 
услуга и услуга техничке помоћи за 
2016. годину. 

Члан 28. став 3. Закона о 
извозу и увозу наоружања и 
војне опреме („Службени 
гласник РС”, број 107/14) и 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12-УС, 72/12, 7/14 -УС и 
44/14). 

Преглед извозно-увозне контроле 
наоружања и војне опреме, 
пружању брокерских услуга и 
услуга техничке помоћи за 2016. 
годину.  

Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању између 
Европских заједница и 
њихових држава 
чланица, са једне 
стране, и Републике 
Србије, са друге стране 
Споразум о слободној 
трговини између 
Републике Србије и 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

држава ЕФТА 
Споразум о слободној 
трговини у централној 
Европи, ЦЕФТА 
Резолуција Савета 
безбедности УН 1540 
(2004) 

15 Закључак о усвајању Програма о 
распореду и коришћењу средстава 
субвенција за „Парк Палић“ д.о.о. 
за 2018. годину 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр.55/05, 71/05-испр., 
101/07, 65/08, 16/11,68/12-
одлука УС и 72/12, 7/2014-
одлука УС и 44/2014), а у вези 
са чланом 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) 

Програмом се уређује распоред и 
коришћење средстава субвенција 
за „Парк Палић“ д.о.о. за 2018. 
годину  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  10. 2018.  

16 Одлука о одређивању робе за чији 
је увоз, извоз, односно транзит 
прописано прибављање одређених 
исправа  

Члан 43. став 1 Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07,65/08. 16/11,68/12-
одлука УС и 72/12, 7/14-
одлука УС и 44/14) и члан 14. 
ст.1. и 2. Закона о 
спољнотрговинском 
пословању („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 36/11-
др. закон, 88/11 и 89/15-др. 
закон) 

У Одлуци је дат преглед свих аката 
који представљају услов за увоз, 
извоз односно транзит робе, 
наведени су органи надлежни за 
њихово издавање, законска 
регулатива којом се прописује 
њихово прбављање као и спискови 
роба чији увоз, извоз односно 
транзит подлеже обавези 
прибављања тих аката (дозволе, 
одобрења, исправе, сагласности и 
сл.) као и роба чији је увоз 
забрањен. Том одлуком се врши 
усклађивање номенклатуре важеће 
одлуке са Уредбом о усклађивању 

Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању између 
Европских заједница и 
њихових држава 
чланица, са једне 
стране, и Републике 
Србије, са друге стране 
Споразум о слободној 
трговини између 
Републике Србије и 
држава ЕФТА 
Споразум о слободној 
трговини у централној 
Европи, ЦЕФТА 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

номенклатуре царинске тарифе за 
2019.годину.  

Резолуција Савета 
безбедности УН 1540 
(2004) 

17 Закључак о прихватању Основе за 
закључивање Споразума између 
Владе Републике Србије и Владе 
Краљевине Мароко о сарадњи у 
области туризма 

Чл. 5. и 6. Закона о 
закључивању и извршавању 
међународних уговора 
(„Службени гласник РС”, број 
32/13), и члан 43. став 3. 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС” , бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 
44/14)  

Овим закључком прихватају се 
основе за закључивање споразума 
којим ће се уредити сарадња у 
области туризма, између Владе 
Републике Србије и Владе 
Краљевине Мароко и спремност да 
две стране унапређују билатералну 
сарадњу и наводе се принципи 
сарадње  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  12. 2018.  

18 Уредбa o утврђивању подручја 
бање  

Члан 3. став 1. Закона о 
бањама („Службени гласник 
РС”, бр. 80/92 и 67/93 – др. 
закон) и члан 42. став 1. 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 65/08, 16 
/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – 
УС и 44/14) 

Утврђује се подручје које се сматра 
бањом у циљу унапређења, 
коришћења и располагања 
простором у којима постоји 
природни лековити фактор.  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  12. 2018.  

19 Закључак о прихватању Основе за 
закључивање Меморандума о 
разумевању о сарадњи у области 
туризма између Владе Републике 
Србије и Владе Државе Kатар  

Чл. 5. и 6. Закона о 
закључивању и извршавању 
међународних уговора 
(„Службени гласник РС”, број 
32/13), и члан 43. став 3. 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС” , бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

Овим закључком се прихватају 
основе за сарадњу у области 
туризма између Владе Републике 
Србије и Владе Државе Катар, као 
и спремност да две стране 
унапређују билатералну сарадњу и 
наводе се принципи сарадње 

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

44/14)  

20 Закључак о прихватању Основе за 
закључивање Споразума о 
сарадњи у области туризма између 
Владе Србије и Савета министара 
Републике Албаније 

Чл. 5. и 6. Закона о 
закључивању и извршавању 
међународних уговора 
(„Службени гласник РС”, број 
32/13), и члан 43. став 3. 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 
44/14)  

Овим закључком прихватају се 
основе за закључивање Споразума 
о сарадњи у области туризма 
између Владе Србије и Савета 
министара Републике Албаније, 
као и спремност да две стране 
унапређују билатералну сарадњу  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  12. 2018.  

21 Уредба о утврђивању Плана 
намене радио-фреквенцијских 
опсега 

Члан 83. Закона о 
електронским комуникацијама 
(„Службени гласник РС“ бр. 
44/10, 60/13 - УС, 62/14 ) и 
члана 42. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 55/05, 71/05- 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, и 
44/14) 

Планом намене радио-
фреквенцијских опсега утврђују се 
намене радио-фреквенцијских 
опсега за поједине радио-
комуникацијске службе и 
делатности у складу са 
одговарајућим међународним 
споразумима и препорукама, 
интересима грађана, привреде, 
безбедности и одбране земље.  

Стратегија развоја 
информационог 
друштва у Републици 
Србији до 2020. године 
Стратегија развоја 
електронских 
комуникација у 
Републици Србији од 
2010. до 2020. године 
Стратегија развоја и 
подршке индустрији 
информационих 
технологија 

ДА  12. 2018.  

22 Одлука о највишим ценама лекова 
за употребу у хуманој медицини, а 
чији је режим издавања на рецепт 

Члан 58. став 1. Закона о 
лековима и медицинским 
средствима („Службени 
гласник РС“, бр. 30/10 и 
107/12) и члан 43. став 1. 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05, 

Утврђују се највише цене на велико 
за нове лекове за хуману употребу 
који се издају на рецепт и стварају 
услови да се на тржиште 
Републике Србије пусте у промет 
нови лекови који су добили дозволу 
за стављање у промет од Агенције 

Стратегија развоја 
трговине Републике 
Србије 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

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

за лекове и медицинска средства 
Србије 

23 Стратегија развоја дигиталног 
емитовања радио програма у 
Републици Србији 

Члан 5. Закона о 
електронским комуникацијама 
(„Службени гласник РС“ бр. 
44/10, 60/13 - УС, 62/14) и 
члана 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) 

Утврђује се политика Републике 
Србије у области дигитализације 
радио програма у Републици 
Србији.  

Стратегија развоја 
информационог 
друштва у Републици 
Србији до 2020. године 
Стратегија развоја 
електронских 
комуникација у 
Републици Србији од 
2010. до 2020. године 
Стратегија развоја и 
подршке индустрији 
информационих 
технологија 

НЕ 12. 2018.  

24 Закључци којима се прихватају 
Стручно политичке платформе за 
службена путовања 

Члан 43. став 3. Закона о 
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) 

Овим се прихватају Стручно 
политичке платформе за службена 
путовања  

 НЕ  током године 

25 Закључци којима се прихватају 
извештаја са одржаних заседања 
мешовитих/заједничких 
међувладиних тела 
(комитета/комисија)  

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

Прихватају се Извештаји са 
одржаних заседања 
мешовитих/заједничких 
међувладиних тела 
(комитета/комисија).  

 НЕ  током године  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

26 Закључци којима се утврђује 
Основа за вођење преговора и 
закључивање споразума о 
економској и трговинској сарадњи и 
споразума о слободној трговини 

Члан 43. став 3. Закона о 
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), Закон 
о закључивању и извршавању 
међународних уговора, члан 
6. („Службени гласник РС”, 
број 32/13)  

Утврђују се Oснове за вођење 
преговора и закључивање 
билатералних споразума  

 НЕ  током године 

29 Закључци којима се прихватају 
платформе за иступање делегација 
РС на заседањима 
мешовитих/заједничких 
међувладиних тела 
(комитета/комисија)  

Члан 43. став 3. 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), Закон 
о закључивању и извршавању 
међународних уговора, чл. 3. 
и 5. („Службени гласник РС”, 
број 32/13)  

 

Прихватају се Платформе за 
разговоре/иступања делегација РС 
на заседањима 
мешовитих/заједничких 
међувладиних тела 
(комитета/комисија) са предлогом 
закључка  

 
 

НЕ  током године 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о облику и начину 
вршења унутрашње контроле 
тржишне инспекције  

Члан 54. Закона о инспекцијском 
надзору („Службени гласник РС”, 
бр. 36/2015) 

Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 

 
 

НЕ  12. 2018.  07.2015.  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Координација и 
спровођење политике у 
области спољних 
послова 

Орган  Споразум о стабилизацији и 
придруживању између 
Европских заједница и њихових 
држава чланица, са једне 
стране, и Републике Србије, са 
друге стране 
Споразум о слободној трговини 
између Републике Србије и 
држава ЕФТА 
Споразум о слободној трговини 
у централној Европи, ЦЕФТА 
Резолуција Савета безбедности 
УН 1540 (2004) 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

01  123.854.000 RSD   
 

Значајан пораст извоза, 
отварање страних тржишта за 
робе и услуге из РС, са 
позитивним ефектима на 
прилив страних инвестиција, 
раст БДП и запошљавање 

1.ПА.1 Економски односи са 
иностранством 

Орган  Споразум о стабилизацији и 
придруживању између 
Европских заједница и њихових 
држава чланица, са једне 
стране, и Републике Србије, са 
друге стране 
Споразум о слободној трговини 
између Републике Србије и 
држава ЕФТА 
Споразум о слободној трговини 
у централној Европи, ЦЕФТА 
Резолуција Савета безбедности 
УН 1540 (2004) 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 

01  123.854.000 RSD   
 

Интензивирање и јачање 
трговинске сарадње са ЕУ, 
ЦЕФТА и ЕФТА и повећање 
спољнотрговинске размене и 
прилива СДИ, као и 
унапређена економска и 
трговинска сарадња. Улазак 
РС у СТО и самим тим 
укључивање у међународне 
трговинске токове, чиме се 
испуњава један од услова за 
окончање приступних 
преговора са ЕУ у оквиру 
Поглавља 30. Почетак 
примене ЦЕФТА Додатног 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Европске уније 
 

протокола 5 о олакшању 
трговине и Додатног 
протокола 6 о либерализацији 
трговине услугама. Закључени 
споразуми о узајамном 
подстицању и заштити 
улагања. Закључени уговори 
по појединачним 
спољнотрговинским 
пословима у области 
контролисане робе; издате 
дозволе 

2 Телекомуникације и 
информационо друштво 

Влада  Стратегија развоја 
информационог друштва у 
Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја 
електронских комуникација у 
Републици Србији од 2010. до 
2020. године 
Стратегија развоја поштанских 
услуга у Србији за период од 
2017. до 2020. године 
Стратегија развоја и подршке 
индустрији информационих 
технологија 

01  719.373.000 RSD   
 

Развијено и уређено тржиште 
комуникационих услуга 
Повећана употреба ИКТ 
Развијен пословни ИКТ сектор 
Повећана укљученост жена у 
ИКТ сектор  

2.ПА.1 Подршка програмима 
цивилног друштва у 
области информационог 
друштва и електронских 
комуникација  

Влада  Стратегија развоја 
информационог друштва у 
Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја 
електронских комуникација у 

01  30.000.000 RSD   
 

Повећана популаризација и 
промоција ИКТ у друштву 
Успешно реализовани 
програми у области 
безбедности деце на 
интернету, подизања нивоа 
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Републици Србији од 2010. до 
2020. године 
Стратегија развоја и подршке 
индустрији информационих 
технологија 
 

знања ученика основних 
школа у области 
програмирања, курсева 
програмирања за децу, обуке 
и преквалификација жена за 
подизање компетенција у 
области програмирања, 
такмичења у области 
математике, рачунарства и 
информатике, унапређења 
социјалне укључености 
применом ИКТ, подршка 
развоју ИКТ заједнице  

2.ПА.2 Широкопојасна 
комуникациона 
инфраструктура 

Влада  Стратегија развоја 
информационог друштва у 
Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја 
електронских комуникација у 
Републици Србији од 2010. до 
2020. године 
Стратегија развоја и подршке 
индустрији информационих 
технологија 

01  8.801.000 RSD   
 

Изграђена приступна мрежа у 
насељима Повезане јавне 
установе на приступну оптичку 
мрежу  

2.ПА.3 Одржавање и развој 
АМРЕС  

Влада  Стратегија развоја 
информационог друштва у 
Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја 
електронских комуникација у 
Републици Србији од 2010. до 
2020. године 

01  140.000.000 RSD   
 

Повезивање нових академских 
институција на АМРЕС и 
ширење услуга АМРЕС до 
корисника Повећање броја 
градова у којима се налазе 
институције повезане на 
АМРЕС и смањење 
унутрашњег дигиталног јаза 
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Стратегија развоја и подршке 
индустрији информационих 
технологија 
 

Повећање капацитета и 
доступности услуга АМРЕС ка 
већем броју институција 
АМРЕС, обезбеђивање 
довољних капацитета услуга 
АМРЕС за несметан рад свих 
корисника и свих услуга 
АМРЕС, Пружање 
инфраструктурне подршке за 
реализацију савремених 
информатичких услуга  

2.ПА.4 Развој информационог 
друштва  

Влада  Стратегија развоја 
информационог друштва у 
Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја 
електронских комуникација у 
Републици Србији од 2010. до 
2020. године 
Стратегија развоја и подршке 
индустрији информационих 
технологија 
 
 

01  135.653.000 RSD   
 

Укљученост свих грађанa 
Републике Србије, што се 
посебно односи на 
укљученост социјалних група 
са посебним потребама, 
регионални развој и јачање 
локалних иницијатива; Развој 
знања и вештина повезаних 
са ИКТ и јачање улоге ИКТ у 
систему образовања; Стално 
улагање у истраживање и 
иновације, да би се 
потенцијали које доноси ИКТ 
препознали, сагледали и на 
најбољи начин искористили  

2.ПА.5 Развој ИКТ 
инфраструктуре у 
установама 
образовања, науке и 
културе 

Влада  Стратегија развоја 
информационог друштва у 
Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја 
електронских комуникација у 

01  163.821.000 RSD   
 

Повезане институције на 
образовну и 
научноистраживачку 
рачунарску мрежу АМРЕС. 
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Републици Србији од 2010. до 
2020. године 
Стратегија развоја и подршке 
индустрији информационих 
технологија 

2.ПК.1 Национална 
широкопојасна мрежа 
нове генерације „АП“, 
„ЕРП“ 

Влада  Стратегија развоја 
информационог друштва у 
Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја 
електронских комуникација у 
Републици Србији од 2010. до 
2020. године 
Стратегија развоја и подршке 
индустрији информационих 
технологија 

01  2.000.000 RSD   
 

Стављена у функцију 
постојећа широкопојасна 
мрежа у власништву јавног 
сектора и повезане јавне 
установе на националну 
мрежу 

2.ПК.2 Развој информационо-
комуникационе 
инфраструктуре у 
основним и средњим 
школама у РС - 
„Повезане школе“ 

Влада  Стратегија развоја 
информационог друштва у 
Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја 
електронских комуникација у 
Републици Србији од 2010. до 
2020. године 
Стратегија развоја и подршке 
индустрији информационих 
технологија 

01  125.000.000 RSD   
 

Изграђена бежична локална 
рачунарска мрежа и 
успостављена eduroam WI-FI 
услуга у 150 школа у 
Републици Србији. Пуштена у 
рад опрема за унапређење 
АМРЕС транспортне мреже на 
15 АМРЕС локација  

3 Развој трговине и 
заштите потрошача 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  1.171.412.000 RSD   
 

Осигурано праведно и сигурно 
функсионисање тржишта 
Обезбеђен већи ниво заштите 
потрошача у Републици 
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Србији и унапређен систем 
заштите потрошача у складу 
са стандардима и праксом ЕУ 

3.ПА.1 Тржишна инспекција 
(„АП“) 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  520.774.000 RSD   
 

Усклађене активности 
трговаца са прописима и 
спречена непоштена тржишна 
утакмица Заштита потрошача 
и уређено тржиште 
повлачењем неусаглашених и 
небезбедних производа  

3.ПА.2 Уређење сектора 
трговине, услуга и 
политике конкуренције 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  45.071.000 RSD   
 

Унапређен институционални и 
законодавни оквир у области 
трговине и услуга у складу са 
позитивном праксом и 
решењима ЕУ 

3.ПА.3 Подстицаји за развој 
националног бренда 
Србије и очување 
старих заната 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  8.500.000 RSD   
 

Повољнија позиција 
националног бренда на 
глобалном тржишту и висок 
степен препознатљивости 
Србије Заустављено 
одумирање традиционалних 
заната и обезбеђени 
повољнији услови за развој 
занатских привредних 
субјеката и броја запослених у 
њима  

3.ПА.4 Јачање заштите 
потрошача („АП“) 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 

01  27.381.000 RSD   
 

Унапређен правни и 
институционални оквир 
заштите потрошача у 
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 Републици Србији 

3.ПА.5 Подршка програмима 
удружења потрошача 
(„АП“) 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  20.000.000 RSD   
 

Подржана удружења за 
заштиту потрошача; Подигнут 
ниво заштите и 
информисаности потрошача и 
јавности о правима и 
интересима потрошача  

3.ПА.6 Координација послова 
европских интеграција, 
управљање пројектима 
и уређење законодавног 
оквира 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  39.038.000 RSD   
 

Обезбеђена ефикасна 
координација послова 
европских интеграција из 
надлежности Министарства 
трговине, туризма и 
телекомуникација, испуњена 
мерила за отварање 
преговора у поглављима и 
отворени преговори са ЕК за 
појединачна поглавља 
Успешно програмирани и 
спроведени пројекти 
финансирани из ЕУ фондова 
и других извора 

3.ПА.7 Администрација и 
управљање 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  181.310.000 RSD   
 

Успостављен и примењен 
унапређен оквир 
организационе и кадровске 
структуре 

3.ПК.1 ИПА 2014 – Подршка 
процесу европских 
интеграција – 
Успостављање 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  98.576.000 RSD   
 

Успостављен портал 
Јединствене електронске 
контактне тачке на коме се 
могу наћи сви неопходни 
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јединствене електронске 
контактне тачке 

кораци за почетак и 
обављање услужних 
делатности 

3.ПК.2 ИПА 2010 – Јачање 
система тржишног 
надзора прехрамбених и 
непрехрамбених 
производа у Републици 
Србији („АП“) 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  4.320.000 RSD   
 

Подржана пуна примена 
„Управљачког информационог 
система тржишне инспекције“  

3.ПК.3 ИПА 2013 Даљи развој 
заштите потрошача у 
Србији  

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  76.479.000 RSD   
 

Реализован Општи програм и 
активности Пројекта ИПА 2013 
Даљи развој заштите 
потрошача у Србији („АП“) за 
2018. годину; Унапређен ниво 
заштите права и интереса 
потрошача побољшањем 
законодавног оквира; 
Унапређени капацитети 
институција из области 
заштите потрошача 

3.ПК.4 ИПА 2011.- 
Прекогранична XBIT-ИТ 
мрежа за конкурентност, 
иновације и 
предузетништво 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  3.531.000 RSD   
 

Промоција развоја 
успостављених 
функционалних мрежа 
локалних дигиталних 
заједница  

4 Уређење и развој у 
области туризма 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  2.490.670.000 RSD   
 

Повећан број долазака 
туриста, Повећан девизни 
прилив  
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4.ПА.1 Подстицаји за изградњу 
инфраструктуре и 
супраструктуре у 
туристичким 
дестинацијама  

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  800.000.000 RSD   
 

Унапређена туристичка 
инфраструктура и 
супраструктура у туристичким 
дестинацијама 

4.ПА.2 Подршка раду ЈП Стара 
планина 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  20.000.000 RSD   
 

Унапређена туристичка 
понуда на туристичкој 
дестинацији Стара планина 

4.ПА.3 Подршка раду Парк 
Палић доо 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  10.000.000 RSD   
 

Обезбеђени услови за развој 
бањског туризма, унапређена 
туристичка понуда и 
побољшани услови за 
конгресни туризам кроз 
реконструкцију и адаптацију 
винотеке и ресторана у 
објекту Велика тераса, као и 
обезбеђени услови за 
привлачење инвеститора кроз 
реконструкцију водоводне 
мреже од хотела Президент 
до западне обале језера 
Палић 

4.ПА.4 Подстицаји за пројекте 
промоције, едукације и 
тренинга у туризму 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  115.000.000 RSD   
 

Унапређени туристички 
призводи 

4.ПА.5 Подршка раду 
Туристичке организације 
Србије 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  450.000.000 RSD   
 

Креиран и унапређен 
маркетинг и промотивни 
систем Србије као туристичке 
дестинације на 
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међународном, регионалном и 
домаћем тржишту, Креиран 
систем маркетиншких и 
промотивних комуникација са 
крајњим потрошачима 
(туристима), посредницима у 
туризму (страни и домаћи 
туроператери и туристичке 
агенције) и медијима (домаћи, 
страним и специјализованим) 

4.ПА.6 Подршка раду Тврђава 
Голубачки град доо 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  10.000.000 RSD   
 

Унапређена туристичка 
понуда општине Голубац кроз 
реализацију пројекта 
ревитализације Голубачке 
тврђаве и изградње пратећих 
објеката 

4.ПА.7 Туристичка инспекција Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  123.319.000 RSD   
 

Ефикаснија заштита 
потрошача у складу са 
Европским стандардима. 
Ефикаснија примена прописа 
од стране привредних 
субјеката. Ефиакснији 
инспекцијски надзор и 
једнообразно поступање 
инспектора у току контроле у 
складу са европским 
стандардима. Повећана 
уплата средстава у буџет по 
основу пореза на доходак, 
пореза на добит и пореза на 
додату вредност. Повећан 
прилив средстава од уплате 
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боравишнх такси и постизања 
веће финансијске дисциплине. 
Веће запошљавање. 
Повећање угледа земље код 
страних туриста  

4.ПК.1 Подстицаји унапређењу 
рецептивне туристичко-
угоститељске понуде 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  50.000.000 RSD   
 

Остварено повећање девизног 
прилива по основу повећаног 
броја долазака и ноћења 
страних туриста у агенцијском 
аранжману 

4.ПК.2 Подршка реализацији 
Егзит фестивала 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  35.000.000 RSD   
 

Интензивирање коришћења 
постојеће туристичке понуде у 
Републици Србији 

4.ПК.3 Ваучери за 
интензивирање 
коришћења туристичке 
понуде Републике 
Србије 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  400.000.000 RSD   
 

Интензивирано коришћења 
постојеће туристичке понуде у 
Републици Србији 

4.ПК.4 Изградња гондоле у 
Београду 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  360.000.000 RSD   
 

Изграђена гондола у Београду 

 
 
 
 
 
 
 
 


