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II. ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

2. Директор проф. др Дејан Ђурђевић 

3. Делокруг На основу члана 24. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), Републички секретаријат за законодавство обавља стручне послове који се 
односе на: изграђивање, праћење и унапређење правног система; обезбеђивање усаглашености 
прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења и старање о њиховој 
нормативно-техничкој и језичкој ваљаности; надзор над објављивањем и старање о објављивању 
прописа и других аката Владе, министарстава и других органа и организација за које је то законом 
одређено, као и друге послове одређене законом. Републички секретаријат за законодавство 
припрема прописе који се односе на државне симболе; службену употребу језика и писама; 
организацију и начин рада Владе и друге прописе који не спадају у делокруг министарстава.  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Одлука о изменама и 
допунама Пословника 
Владе 

Члан 42. став 2. 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) 

Одлука ће бити 
предложена уколико се 
оцени да је потребно ради 
унапређења начина рада 
Владе  

 
 

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

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Надзор над процесом 
доношења прописа и 
општих аката у правном 
систему  

Влада   01  79.714.000 RSD   
 

Квалитетнији прописи; 
постигнут виши степен правне 
сигурности грађана и других 
субјеката 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈA ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 

2. Вршилац дужности директора Зорица Анђелковић 

3. Делокруг На основу члана 25. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), Републичка дирекција за робне резерве обавља стручне послове и послове 
државне управе који се односе на: организацију система робних резерви; образовање, смештај, 
чување и обнављање робних резерви; утврђивање обима, структуре и квалитета биланса робних 
резерви; управљање токовима количина с циљем одржавања резерви на нивоу неопходног 
минимума; изградња складишних капацитета за потребе републичких робних резерви; материјално-
финансијско и евиденционо пословање робним резервама, као и друге послове одређене законом. 
Надзор над радом Републичке дирекције за робне резерве врши Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – у делу пословања 
Дирекције са основним пољопривредно-прехрамбеним производима. 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

 
Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о робним 
резервама 

Утврђивање законских решења у 
циљу усклађивања са 
Препорукама Државне ревизорске 
институције  

Стратегија развоја трговине Републике 
Србије 
 

НЕ  12. 2018.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о усвајању 
Годишњег програма робних 
резерви са финансијским 
планом 

Члан 8. Закона о робним 
резервама (''Службени 
гласник РС '', број 104/13 и 
145/14-др.закон) и члан 43. 
став 3. Закона о Влади 
(''Службени гласник РС '', 
бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
одлука УС, 72/12, 7/14-
одлука УС и 44/14) 

Програмом се утврђује 
врста, назив, количина, 
квалитет и вредност робе 
која се образјуе и обнавља, 
потребан износ средстава, 
услови коришћења и други 
услови од значаја за 
коришћење робних резерви  

Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

НЕ  02. 2018.  

2 Уредба о условима давања 
на зајам и у закуп 
појединих врста роба из 
робних резерви и условима 
за издавање у закуп 
непокретности 

Члан 9. став 5. и члан 34. 
став 4. Закона о робним 
резервама (''Службени 
гласник РС '', број 104/13 и 
145/14-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-
одлука УС, 72/12, 7/14-
одлука УС и 44/14) 

Утврђивање услова под 
којима републичка 
дирекција за робне резерве 
може давати на зајам и у 
закуп робе из робних 
резерви утврђене 
Годишњим програмом рада 
и услови за издавање у 
закуп непокретности  

Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

НЕ  12. 2018.  

3 Закључци о набавци роба 
робних резерви, натуралној 
размени, обрачунским 
налозима и остали по 
налогу Владе 

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) 

Уређују се послови 
државне управе који се 
односе на куповину, 
отуђење, давање у закуп 
роба робних резерви и 
спровођење Обрачунских 
налога који нису 
дефинисани Годишњим 
програмом робних резерви 

Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

НЕ  Током 
године  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

са финансијским планом за 
2018.годину  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Управљање робним 
резервама 

Влада  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  1.983.822.000 RSD   
 

Подигнут ниво робних 
резерви; повећан складишни 
простор и одржаван постојећи 
складишни простор 

1.ПА.1 Образовање, 
обнављање, смештај и 
чување робних резерви 

Влада  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  1.339.522.000 RSD   
 

Постигнут оптималан ниво 
робних резерви 

1.ПА.2 Складиштење 
обавезних резерви 
нафте и деривата нафте 

Влада  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  244.300.000 RSD   
 

Повећан складишни простор и 
ускладиштене обавезне 
резерве деривата нафте и 
нафта која је набављена у 
складу са Годишњим 
прорамом обавезних резерви 
нафте и деривата нафте који 
Влада усваја на основу 
предлога Министарства 
рударства и енергетике 

1.ПК.1 Изградња и одржавање 
резервоара на 
исталацији Смедерево 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  100.000.000 RSD   

   
 

Урађена санација и 
реконструкција хидрантске 
мреже на инсталацији 
Смедерево; Урађена 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

пројектна документација за 
изградњу два резервоара од 
20.000м3 и за реконструкцију 
Пристана 2 са пратећом 
инфраструктуром и 
повезивањем на постојећу 
инфраструктуру складишта 
нафтних деривата у 
Смедереву 

1.ПК.2 Складиште нафтних 
деривата Пожега у 
Пожеги 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  300.000.000 RSD   
 

Урађена пројектна 
документација за изградњу 
аутопретакалиште на 
инсталацији Пожега, завршен 
резервоар Р-5 и започета 
изградња резервоара Р-6 и 
пратеће инфраструктуре, 
започети радови на 
формирању сопственог 
изворишта подземних вода са 
повезивањем на ПП 
инсталацију на складишту 
Пожега у Пожеги  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 

2. Директор проф. др Миладин Ковачевић 

3. Делокруг На основу члана 26. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), Републички завод за статистику обавља стручне послове који се односе на: 
доношење програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду 
методологије, прикупљање, обраду, статистичку анализу и објављивање статистичких података; 
припрему и доношење јединствених статистичких стандарда; развој, одржавање и коришћење 
републичких административних и статистичких регистара; формирање и одржавање система 
националних рачуна; сарадњу и стручну координацију са органима и организацијама овлашћеним за 
вршење статистичких истраживања; сарадњу са међународним организацијама ради стандардизације 
и обезбеђивања упоредивости података; обраду података ради утврђивања резултата избора и 
референдума на републичком нивоу, као и друге послове одређене законом. 

  
 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о званичној 
статистици („ЈР“) 

Изменама и допунама Закона 
извршено је потпуно усклађивање 
са правном регулативом Европске 
Уније која се односи на званичну 
статистику. Кроз промену статуса 
Завода унапређује се 
професионална независност и 
подиже институциони ауторитет, а 
увођењем „Управљања 
квалитетом“ заокружена је основа 

 
 

ДА  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

за примену принципа званичне 
статистике у раду Завода и 
осталих произвођача званичне 
статистике  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о утврђивању 
Плана званичне статистике 
за 2019. годину 

Члан 18. став 2. Закона о 
званичној статистици 
(„Службени гласник РС”, 
број 104/09) 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) 

Утврђује се План званичне 
статистике за 2019. годину 
који садржи статистичка 
истраживања и друге 
активности Републичког 
завода за статистику и 
других одговорних 
произвођача званичне 
статистике  

 
 

ДА  12. 2018.  

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Израда резултата 
званичне статистике 

Влада   15  5.988.000 RSD   

56  1.840.000 RSD   

01  823.943.000 RSD   

06  318.060.000 RSD   
 

Обезбеђено континуирано 
прикупљање, контрола, 
обрада, анализа и 
објављивање података у 
роковима дефинисаним 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

годишњим планом 

1.ПА.1 Демографија и 
друштвене статистике 

Орган   
 

01  50.877.000 RSD   
 

Обезбеђивање резултата 
статистичких истраживања 
према методолошким 
решењима и стандардима 
Европског статистичког 
система 

1.ПА.2 Макроекономске 
статистике и статистика 
пољопривреде 

Орган   
 

01  25.835.000 RSD   
 

Обезбеђивање статистичких 
индикатора усаглашених са 
захтевима Евростата 

1.ПА.3 Пословне статистике Орган   
 

01  55.609.000 RSD   
 

Обезбеђивање статистичких 
индикатора усаглашених са 
Европским статистичким 
системом 

1.ПА.4 Администрација и 
управљање 

Орган   
 

01  641.030.000 RSD   
 

Обезбеђено функционисање 
свих активности из 
надлежности Завода 

1.ПК.1 Усаглашавање званичне 
статистике са европским 
статистичким системом 

Орган   
 

15  5.988.000 RSD   

06  87.973.000 RSD   

01  19.000.000 RSD   
 

Реализација стратешких 
циљева дефинисаних у 
Програму званичне статистике 
у периоду од 2016. до 2020. 
године; хармонизација са ЕУ 
стандардима 

1.ПК.2 Избори за чланове 
Савета националних 

Орган   
 

01  2.765.000 RSD   
 

Обезбеђивање извештаја о 
излазности бирача на бирачка 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

мањина места и резултата избора 

1.ПК.3 Транснационални 
програм Дунав 2014-
2020 

Орган   
 

56  1.840.000 RSD   

01  1.827.000 RSD   
 

Обезбеђивање статистичких 
индикатора везаних за 
миграције младих у дунавском 
региону 

1.ПК.4 ИПА 2016 - Подршка 
европским 
интеграцијама 

Орган   
 

06  230.087.000 RSD   

01  27.000.000 RSD   
 

Обезбеђивање резултата 
анкете крајем 2018. или 
почетком 2019. године 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

2. Директор проф. др Југослав Николић 

3. Деокруг На основу члана 27. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), Републички хидрометеоролошки завод обавља стручне послове и послове 
државне управе који се односе на: метеоролошки, метеоролошко-радарски, агрометеоролошки и 
хидролошки осматрачки и аналитичко-прогностички систем; систематска метеоролошка, 
климатолошка, агрометеоролошка и хидролошка мерења и осматрања; банку осмотрених и 
измерених хидролошких и метеоролошких података; праћење, анализирање и прогнозирање стања и 
промена времена, климе и вода, развој метода, оперативно осматрање и најаву појава непогода у 
атмосфери и хидросфери; ваздухопловну метеорологију; истраживање процеса у атмосфери и 
хидросфери и развој метода и модела за прогнозу времена, климе и вода и модификације времена; 
противградну заштиту; израду предлога за коришћење енергетског потенцијала Сунца и ветра; 
хидрометеоролошку подршку речној пловидби; остваривање и чување еталона и баждарење 
метеоролошких и хидролошких инструмената; сарадњу у области међународних хидролошких и 
метеоролошких информационих система; извршавање међународних обавеза у домену 
метеорологије и хидрологије, као и друге послове одређене законом. Надзор над радом Републичког 
хидрометеоролошког завода врши Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о прихватању 
Платформе о учешћу 
делегације Републике 
Србије на 17. заседању 
Регионалне Асоцијације VI 
Светске метеоролошке 
организације, Женева, 

Члан 5. Закона о 
метеоролошкој и 
хидролошкој делатности 
(„Службени гласник РС” 
брoj 88/10) и члана 43. став 
3. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 

Прихвата се Платформа о 
учешћу делегације 
Републике Србије на 17. 
заседању Регионалне 
Асоцијације VI Светске 
метеоролошке 
организације, , Женева, 

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 
заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама  
 

НЕ  02. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Швајцарска, фебруар 2018. 
године  

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

Швајцарска, фебруар 2018. 
године  

2 Закључак о утврђивању 
Основе за пуноправно 
чланство Републике Србије 
у Европској организацији за 
експлоатацију 
метеоролошких сателита – 
ЕУМЕТСАТ  

Члан 5. Закона о 
метеоролошкој и 
хидролошкој делатности 
(„Службени гласник РС“ 
брoj 88/10) и члана 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)  

Утврђује се Основа за 
пуноправно чланство 
Републике Србије у 
Европској организацији за 
експлоатацију 
метеоролошких сателита – 
ЕУМЕТСАТ  

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 
заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама  
 

НЕ  06. 2018.  

3 Закључак о сагласности да 
Републички 
хидрометеоролошки завод 
обнови чланство у 
Економској интересној 
групи Европске мреже 
националних 
хидрометеоролошких 
служби (ЕИГ - ЕУМЕТНЕТ)  

Члан 5. Закона о 
метеоролошкој и 
хидролошкој делатности 
(„Службени гласник РС” 
брoj 88/10) и члана 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)  

Прихвата се Закључак о 
сагласности да Републички 
хидрометеоролошки завод 
обнови чланство у 
Економској интересној 
групи Европске мреже 
националних 
хидрометеоролошких 
служби (ЕИГ - ЕУМЕТНЕТ)  

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 
заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама  
 

НЕ  06. 2018.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Програм метеоролошких 
и хидролошких послова 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  

05  12.614.000 RSD   

01  728.199.000 RSD   
 

Спроведена планиране 
активности модернизације 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

од интереса за 
Републику Србију (ЕРП)  

Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

хидролошког и метеоролошког 
осматрачког система и 
систама размене података у 
оквиру Акционог плана за 
спровођење Националног 
програма Републике Србије за 
управљање ризиком од 
елементарних непогода 
(2016.-2020.); спроведен 
прописан програм 
метеоролошких и 
хидролошких мерења и 
осматрања у државној мрежи 
метеоролошких и 
хидролошких станица и 
међународне размене 
података; спроведен програм 
хидролошких мерења, обраде, 
размене и усаглашавање 
хидролошких података у 
оквиру међудржавне 
хидролошке сарадње са 
Румунијом, Мађарском и 
Хрватском и мултилатералне 
хидролошке сарадње на реци 
Сави, Дрини и Лиму; 
ажуриране база података, 
спроведена контрола, обрада 
и верификација података и 
објављени метеоролошки, 
агрометеоролошки и 
хидролошки годишњаци, 
седмодневни, декадни и 
месечни агрометеоролошки 
билтени и годишње анализе; 
реализована израда, 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

издавања и достављања 
ванредних метеоролошких и 
хидролошких информација и 
упозорења, као и специјалних 
метеоролошких саопштења о 
праћењу атмосферског 
транспорта и депозиције 
радиониклида, вулканског 
пепела/сахарског песка у 
складу са важећим 
прописима; обезбеђен 
стабилан рад 
хидрометеоролошког 
аналитичко-прогностичког и 
телекомуникационог система 
и спроведена верификација 
временских прогноза; 
унапређено функционисање 
националног 
хидрометеоролошког система 
ране најаве и упозорења у 
оквиру националног система 
заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама кроз 
имплементацију Националног 
програма за смањење ризика 
од елементарних непогода; 
спроведен програм 
међународних активности 
праћења, прогнозирања, 
најаве и упозорења 
екстремних метеоролошких и 
хидролошких појава у оквиру 
међународних програма 
Светске метеоролошке 
организације, оперативног 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

система Метеоаларма и 
Хидроаларма Европске уније 
и регионалног Система за 
најаву поплава у сливу реке 
Саве; спроведена 
модернизација 
метеоролошког и хидролошког 
прогностичког система и 
система визуализације 
података и упозорења; 
спроведен програм 
мониторинга климе и 
сезонских прогноза за 
територију Републике Србије 
и регион Југоисточне Европе; 
развијена и укључена у 
оперативан рад нова 
генерација климатских модела 
и ажурирани сценарији 
регионалних климатских 
промена; обезбеђено 
извршавање основних 
оперативних и истраживачких 
функција Подрегионалног 
центра за климатске промене 
за Југоисточну Европу у 
оквиру европске мреже 
регионалних климатских 
центара Светске 
метеоролошке организацији; 
обезбеђена оперативна 
повезаност са међународним 
метеоролошким и климатским 
центрима и извршене 
међународне обавезе 
размене метеоролошких, 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

хидролошких и климатских 
података и информација; 
унапређена регионална 
сарадња у области 
метеорологије, хидрологије и 
климатских промена у оквиру 
активности Подрегионалног 
центра за климатске промене 
за Југоисточну Европу и 
Конзорцијума за развој 
прогнозе времена за 
Југоисточну Европу; 
ажурирана статистичка 
анализа података о 
екстремним метеоролошким 
појавама и елементарним 
непогодама (олујни ветар, 
снег, мећава, поледица, град, 
екстремне температуре, 
велике количине падавина) 
регистрованим на територији 
Републике Србије у периоду 
1951-2017. година; 
реализован план припреме 
студијско-аналитичких 
подлога за новелирање 
Процене угрожености 
Републике Србије, АП, 
округа/општине од временских 
елементарних непогода у 
складу са новом 
методологијом (Упутство о 
методологији за израду 
процене угрожености од 
елементарних непогода и 
других несрећа и планова 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама 
„Службени гласник РС“, бр. 
18/2017) и новелирање мапа 
ризика; евидентиране штете 
услед временских 
елементарних непогода у току 
2018. године; извршена 
припрема метаподатака за 
успостављање Националне 
инфраструктуре 
метеоролошких, климатских и 
хидролошких геопросторних 
података (НИГП) у процесу 
имплементације Директиве 
INSPIRE 2007/2/EЗ; извршена 
израда и издавање стручних 
анализа, извештаја и 
мишљења о времену и клими 
и хидролошким условима на 
основу захтева државних 
органа, судова, научно-
образовних институција, 
органа АП и јединица локалне 
самоуправе и правних и 
физичких лица (око 1000 
захтева у току године); 
обезбеђено одржавање и 
унапређење система 
управљања квалитетом у 
складу са захтевима 
међународног стандарда ISO 
9001:2008 и стандарда ISO 
17025:2006, као и система 
финансијског управљања и 
интерне ревизије; реализован 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

план обуке, план одржавања 
објеката и опреме  

1.ПК.1 Структуирана мрежа за 
интеграцију знања о 
клими у политику и 
територијално 
планирање. Пројекат се 
реализује у оквиру 
Програма 
транснационалне 
сарадње у Југоисточној 
Европи.  

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

05  1.500.000 RSD  (12.500 EUR)  
 

Методологија за 
израчунавање и коришћење 
индикатора ризика климатских 
промена и варијабилности 
која је хармонизована на 
регионалном нивоу; пилот 
студије примене индикатора; 
регионалне карте вредности 
индикатора климатских 
ризика; јачање капацитета у 
вези са развојем и 
коришћењем индикатора 
климатских ризика путем 
организације експертских 
радионица и обука за 
кориснике  

1.ПК.2 Зajeдничко управљање 
проценом ризика и 
приправношћу на 
катастрофе у Дунавској 
макрорегији Пројекат се 
реализује у оквиру 
Програма 
транснационалне 
сарадње у Југоисточној 
Европи.  

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

05  200.000 RSD  (1.700 EUR)  
 

Регионално усаглашена 
методологија за управљање 
проценом ризика катастрофа, 
којом ће бити обухваћени и 
нормативни, институционални 
и организациони аспекти 
система приправности и 
заштите од катастофа; пилот 
студија примене ове 
методологије; улога РХМЗ у 
пројекту се у првом реду 
односи на прикупљање и 
процесирање климатских 
података и утврђивању 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

метода за процену климатских 
ризика - припрему приручника 
за процену ризика  

1.ПК.3 Јачање система ране 
најаве елементарних 
непогода у Републици 
Србији“, Фаза I - 
Увођење интегрисаних 
политика за смањење 
штета изазваних 
екстремним појавама и 
ризика за 
становништво). Пројекат 
се реализује у оквиру 
Програма размене 
стручног знања и 
искуства (Know-How 
Exchange Programme – 
KEP)  

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

05  40.000 RSD  (300 EUR)  
 

Анализа стања у области 
оцене ризика у Републици 
Србији (надлежне институције, 
њихове међусобне везе и 
вредновање капацитета за 
деловање) и анализа 
постојећих механизама за 
подршку систему за 
донешење одлука и 
управљање системом 
Цивилне заштите са 
предлозима за унапређење; 
постављање пилот станице за 
мониторинг вишеструких 
опасности (избор локације, 
припрема техничке 
спецификације и избор 
добављача); припрема 
предлога за увођење нових 
технологија и механизама за 
успостављање модерног 
високо ефикасаног система за 
мониторинг вишеструких 
опасности и система за 
размену информација  

1.ПК.4 „Гридовани 
метеоролошки подаци 
1961-2010. за Србију“ 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 

05  50.000 RSD  (400 EUR)  
 

Допуњени, преконтролисани, 
хомогенизовани и 
прекогранично хармонизовани 
климатски подаци на 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

ситуацијама  
 

магнетном медијуму, поља 
вредности најзначајнијих 
климатских параметара и 
дигиталне климатске карте за 
територију Републике Србије  

1.ПК.5 „Климатска осматрања, 
моделирање и услуге у 
Европи“ 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

05  3.304.000 RSD  (27.300 EUR)  
 

Mултидисциплинарне 
експертске групе ће на основу 
расположивих информација, 
резултата извршених анализа 
и дискусија дати препоруке 
Европској комисији и 
надлежним националним 
институцијама о будућим 
истраживањима и 
иновацијама у области 
моделирања климатског 
система и побољшања 
квалитета климатских услуга  

1.ПК.6  Јачање система ране 
најаве елементарних 
непогода у Републици 
Србији“, Фаза II - 
„Унапређење размене 
података у реалном 
времену на централном 
и локалном нивоу, ради 
повећања ефикасности, 
директног укључења 
становништва и 
смањења трошкова 
активности“  

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

05  20.000 RSD  (200 USD)  
 

Анализа перцепције ризика за 
одабрану елементарну 
непогоду у пилот подручјима и 
организовање радионице на 
тему комуникације са 
медијима и грађанимау вези 
са ризицима елементарних 
непогода, као подршка 
унапређењу система за 
доношење одлука и 
управљање Цивилном 
заштитом; набавка и 
инсталација напредног 
софтверског пакета за 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

прикупљање, анализу, 
визуелизацију и дисеминацију 
података о вишеструким 
опасностима, који као улаз 
користи податке са пилот 
станице која је поствљена у 
првој фази пројекта; 
обезбеђење обученог кадра и 
пробног оперативног рада 
система  

1.ПК.7  „Подршка и сарадња са 
WMO" - Активности 
радних тела Регионалне 
асоцијације VI и 
програма Светске 
метеоролошке 
организације које 
произилазе из 
Стратешког плана 
Светске метеоролошке 
организације WMO/СМО 
за период 2016-2019. 
година.  

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

05  2.130.000 RSD  (17.600 EUR)  
 

Јачање учешћа у 
активностима радних тела 
Регионалне асоцијације VI 
СМО и програма Светске 
Метеоролошке организације 
кроз организовање састанака 
у Републици Србији, као што 
су: Радна група за технолошки 
развој и имплементацију 
Регионалне асоцијације VI 
СМО (RA VI Working Group on 
Technology Development and 
Implementation), Радна група 
за климу и хидрологију 
Регионалне асоцијације VI - 
Тим за хидролошке моделе, 
прогнозу и упозорења и Тим 
за Систем климатских најава 
(RA VI Working group on 
Climate and Hydrolgy - Task 
Team on Hydrological modeling, 
forecasting and warning and 
Task Team on Climate Watch 
System), СМО Форума за 



  

773 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

климатске изгледе за 
Jугоисточну Eвропу (WMO 
South-East European Climate 
Outlook Forum-SEECOF), итд.  

1.ПК.8  „Гридовани 
метеоролошки подаци 
1961-2010. за Србију“ - 
Фаза II). Финансирање 
пројекта је обезбеђено 
учешћем на конкурсу и 
уговором који је РХМЗ 
склопио са Институтом 
за животну средину и 
одрживост Заједничког 
истраживачког центра 
(JRC) Европске комисије 
(EC)  

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

05  5.370.000 RSD  (44.000 EUR)  
 

Допуњени, преконтролисани, 
хомогенизовани и 
прекогранично хармонизовани 
климатски подаци на 
магнетном медијуму, поља 
вредности другог сета 
значајних климатских 
параметара и дигиталне 
климатске карте за територију 
Републике Србије 

2 Програм противградне 
заштите (ЕРП)  

Орган  Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

05  3.873.000 RSD   

01  473.444.000 RSD   
 

Обезбеђен рад система 
одбране од града на целој 
територији Републике Србије; 
спроведена прописана 
методологија радарских 
мерења и засејавања олујно-
градоносне облачности; 
имплементирана 3Д радарска 
запремина са метеоролошког 
радарског центра Јастребац 
на радарске центре у систему 
одбране од града; уведени у 
оперативну праксу продукти 
двојне поларизације у процес 
засејавања; тестирани и 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

уведени у оперативну праксу 
даљинске аутоматске 
лансирне станице; 
реализована прве фазе 
модернизације система 
радиовезе; израђене стручно-
техничке основе за примену 
методологије модификације 
других атмосферских процеса 
по концепту стимулације 
падавина;спроведене 
припремне активности за 
потписивање протокола о 
сарадњи на пословима 
модификације времан са 
заинтересованим околним 
државама  

2.ПК.1 „Ризик суше у региону 
Дунава"" 

Орган  Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

05  3.873.000 RSD  (32.000 EUR)  

01  360.000 RSD   
 

Реализација заједничке 
методологије за процену 
ризика суше и методологије за 
процену утицаја и прогнозе у 
овиру web базираног сервиса, 
како би се омогућило боље 
реаговање на сушу на 
националном и регионалном 
нивоу и припрема стратегије 
за смањење штетних 
последица суше на основу 
идентификације слабих 
карика у циклусу управљања 
сушом (процена утицаја – 
одговор – опоравак – 
спремност), као и израда 
предлога за унапређење 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

превентивних мера на основу 
добре праксе у региону  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 

2. Вршилац дужности директора Борко Драшковић 

3. Делокруг На основу члана 28. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), Републички геодетски завод обавља стручне послове и послове државне управе 
који се односе на: државни премер и катастар и упис права на непокретностима и њихову обнову и 
одржавање; израду основне државне карте; одржавање регистра просторних јединица; утврђивање 
кућних бројева, означавање зграда бројевима; вођење регистра кућних бројева, улица и тргова; 
бонитирање земљишта; утврђивање катастарског прихода; уређење земљишта путем комасације; 
повезивање геодетских мрежа и размену геодетских и картографских података са суседним 
државама; израду и развој геодетског информационог система; вођење архива техничке 
документације државног премера, планова и карата, као и друге послове одређене законом. 
Републички геодетски завод обавља стручне послове из области геомагнетизма и аерономије који се 
односе на: проучавање просторних и временских карактеристика електричног, магнетског и 
електромагнетског поља земље, праћење временске варијације тих поља и проучавање њихових 
узрока; праћење и проучавање стања и процеса у магнетосфери и јоносфери и израђивање 
јоносферске прогнозе; проучавање простирања електромагнетских таласа, утврђивање електричних 
параметара земље и израђивање одговарајућих карата; проучавање перманентног магнетског поља 
земље, утврђивање његове регионалне конфигурације и израђивање и издавање одговарајућих 
геомагнетских карата; проучавање закономерности развоја магнетског поља земље и геомагнетских 
појава које претходе земљотресу; проучавање утицаја геомагнетских поља на живе организме; 
успостављање, одржавање и мерење на основној мрежи геомагнетских тачака и секуларним 
станицама; детаљна мерења, као и мерења на аеродромима и другим локацијама и израђивање 
одговарајућих тематских карата; вршење калибрације инструмената и уређаја, као и друге послове 
одређене законом. Надзор над радом Републичког геодетског завода врши Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о регистру 
просторних јединица и Адресном 
регистру 

Доношењем овог закона 
прописаће се надлежност, обавезе 
и одговорности у 
административним поступцима 
чиме ће доћи до поједностављења 
наведених поступака; исправиће 
се грешке из важећег Закона о 
територијалној организацвији и 
доћи ће до успостављања нових 
граница бирачких кругова  

 
 

НЕ  12. 2018.  

2 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о државном 
премеру и катастру 

Изменама и допунама Закона о 
државном премеру и катастру 
извршиће се усклађивање са 
Законом о уписима у катастар 
непокретности и катастар водова 
чије се доношење очекује током 
2018. године, Законом о услугама 
и Законом о инспекцијском 
надзору  

 
 

НЕ  12. 2018.  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
Адресном регистру 

Члан 181. став 1. Закона о 
државном премеру и 
катастру("Сл. Гласник РС", 
бр. 72/2009, 18/2010, 
65/2013, 15/2015 - одлука 

Изменама и допунама 
Уредбе постићи ће се да ( у 
оквиру пројекта Владе РС) 
свака улица у Републици 
Србији има име, а сваки 

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

УС, 96/2015 i 47/2017 - 
аутентично тумачење) 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) 

објекат кућни број, односно 
да сваки грађанин има 
тачну адресу  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о дигиталном 
геодетском плану  

Члан 181. став 2. тачка 8. Закона о 
државном премеру и катастру 
("Службени гласник РС" бр. 72/09, 
18/10, 65/13, 15/15, 96/15 и 47/17)  

 
 

НЕ  06. 2018.  09. 2011.  

2 Правилник о катастру водова  Члан 181. став 2. тачка 17. Закона 
о државном премери катастру 
("Службени гласник РС" бр.72/09, 
18/10, 65/13, 15/15, 96/15 и 47/17)  

 
 

НЕ  06. 2018.  09. 2011.  

3 Правилник о геодетским методама 
мерења 

Члан 181. став 2. тачка 5. Закона о 
државном премеру и катастру("Сл. 
гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 
65/2013, 15/2015 - одлука УС, 
96/2015 и 47/17)  

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
прописан  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

4 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о катастарском 
премеру и катастру непокретности  

Члан 181. тач. 6) и 8) Закона о 
државном премеру и катастру 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
18/10, 65/13, 15/15 –УС, 96/15 и 
47/17).  

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
прописан  

5 Правилник о техничким 
нормативима, методама и начину 
рада у области уређења 
земљишне територије комасацијом 

Члан 181. став 2. тачка 17. Закона 
о државном премеру и катастру 
("С.л. Гласник РС" бр.-72/09, 18/10, 
65/13, 15/15, 96/15 и 47/17)  

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
прописан  

6 Правилник о инспекцијском 
надзору  

Члан 181. став 2. тачка 1а) Закона 
о државном премеру и катастру 
("Службени гласник РС" бр. 72/09, 
18/10, 65/13, 15/15, 96/15)  

 
 

НЕ  09. 2018.  12. 2016.  

7 Правилник о изради и садржини 
геодетских подлога у инжењерско-
техничким областима 

Члан 181. став 2. тачка 16. Закона 
о државном премеру и катастру 
("Службени гласник РС" бр. 72/09, 
18/10, 65/13, 15/15 и 96/15)  

 
 

НЕ  12. 2018.  09. 2011.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Државни премер, 
катастар и управљање 
геопросторним 
подацима на 

Орган   01  3.876.982.000 RSD   

11  125.210.000 RSD   
 

Повећан квалитет услуга 
Републичког геодетског 
завода; унапређен систем за 
трансформацију података 
државног премера у Европски 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

националном нивоу терестрички референтни 
систем (ETRS) и Универзалну 
трансверзалну меркаторову 
пројекцију (UTM); унапређен 
јавни сервис кроз олакшану 
размену геопросторних 
података путем националног 
геопортала између 
различитих субјеката (органи 
државне управе, јавна 
предузећа, агенције, заводи, 
институти и др.); 
успостављена и одржавана 
топографско-картографска 
база података на 
националном нивоу. 

1.ПА.1 Управљање 
непокретностима и 
водовима  

Орган   
 

01  2.954.212 RSD   
 

Просторни подаци о 
непокретностима (парцелама 
и објектима) у дигиталном 
облику; скраћено време за 
провођење промене у 
катастру непокретност и 
издавање података; 
унапређен квалитет подтака 
катастра непокретности; 
доступност катастарских 
података преко Националног 
геопортала. 

1.ПА.2 Обнова и одржавање 
референтних основа, 
референтних система и 
државне границе 

Орган   
 

01  182.446.000 RSD   
 

Унапређен рад система 
Активне геодетске 
референтне основе Србије 
(АГРОС) и повећан квалитет 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Републике Србије услуга корисницима; 
развијена и унапређена 
референтна основа 
Републике Србије (висинска 
референтна мрежа, 
референтне површи, 
положајна референтна мрежа 
Републике Србије (СРЕФ), 
локалне мреже); реализовани 
међудржавни споразуми о 
границама и конвенције о 
премеру, обнављању, 
обележавању и одржавању 
граничне линије и граничних 
ознака на државним 
границама; регистроване 
промене геомагнетског, 
геоелектричког, 
електромагнетског поља и 
параметара јоносфере на 
опсерваторијама и теренским 
тачкама и палеомагнетска 
узорковања и лабoраторијска 
мерења 

1.ПА.3 Стручни, управни и 
инспекцијски надзор и 
процена вредности 
непокретности 

Орган   
 

01  80.755.000 RSD   
 

Унапређен квалитет рада 
служби за катастар 
непокретности и геодетских 
организација; успостављена 
евиденција тржишних цена 
непокретности и система 
масовне процене вредности 
непокретности; 
дигитализована архивска и 
друга документација 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

(елаборати катастарских, 
комасационих и топографских 
премера, планови, збирке 
исправа, земљишне књиге и 
др.)  

1.ПА.4 Успостављање и 
унапређење 
Националне 
инфраструктуре 
геопросторних података 

Орган   
 

01  60.337.000 RSD   
 

Обезбеђени су услови за 
сарадњу између субјеката 
НИГП-а и рад Савета НИГП-а 
и радних група НИГП-а на 
успостављању правног и 
техничког оквира НИГП-а. 
Такође, обезбеђени су услови 
за размену и коришћење 
информација о простору 
између државних органа, 
примену стандарда за 
техничку инфраструктуру, 
геоподатке и сервисе ради 
постизања 
интероперабилности и развој 
националног геопортала као 
места за увид и размену 
геоподатака 

1.ПА.5 Унапређење регистра 
просторних јединица и 
адресног регистра и 
успостава 
интероперабилности са 
другим регистрима  

Влада   
 

01  106.865.000 RSD   
 

Обезбеђени су услови за 
ажурним и квалитетним 
алфанумеричким и 
просторним подацима и 
обезбеђују се услови за 
размену и коришћење 
алфанумеричких и просторних 
података између државних 
органа, и уз примену 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

стандарда за техничку 
инфраструктуру, податке и 
сервисе ради постизања 
интероперабилности 

1.ПА.6 Администрација и 
управљање 

Орган   
 

01  367.157.000 RSD   
 

Стручно и ефикасно 
обављање правних, 
финансијских и општих 
послова у циљу стварања 
услова за несметано 
функционисање Републичког 
геодетског завода, односно за 
несметано спровођење 
преосталих програмских 
активности у оквиру програма 

1.ПК.1 Пројекат унапређења 
земљишне 
администрације у 
Србији 

Орган   
 

11  125.210.000 RSD   
 

Унапређена методологија за 
процену вредности 
непокретности и 
опорезивање; унапређена E-
управа; унапређен квалитет 
података катастра 
непокретности 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. Директор Јован Воркапић 

3. Делокруг На основу члана 29. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), Републичка дирекција за имовину Републике Србије води јединствену евиденцију 
непокретности у јавној својини и евиденцију одређених покретних ствари у својини Републике Србије 
у складу са законом и другим прописом и обавља, у складу са законом, стручне послове и послове 
државне управе који се односе на: прибављање ствари у својину Републике Србије; располагање 
стварима у својини Републике Србије (давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос 
права јавне својине на другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде, размена, отуђење 
ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал, залагање покретних ствари); 
управљање стварима у својини Републике Србије које користи и стварима у својини Републике Србије 
за које није одређен корисник или носилац права коришћења, укључујући и осигурање тих ствари; 
спровођење мера заштите својине Републике Србије путем надзора; располагање имовином 
Републике Србије у иностранству, утврђивање постојања и важења правног основа за коришћење 
ствари у својини Републике Србије, расподелу на коришћење службених зграда, односно пословних 
просторија, прибављање, управљање и располагање стамбеним зградама, становима и гаражама у 
својини Републике Србије; евиденцију поклона у државној својини; упис права својине и права 
коришћења на непокретностима у својини Републике Србије у јавну евиденцију о непокретностима и 
правима на њима, старање о финансијској реализацији уговора о располагању стварима у својини 
Републике Србије, као и друге послове одређене законом. Надзор над радом Републичке дирекција 
за имовину Републике Србије врши Министарство финансија.  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључци о управљању, 
располагању и заштити 
јавне својине 

У складу са одредбама 
Закона о Влади ("Службени 
гласник РС", бр. 55/05, 

Закључци којима се врши 
прибављање, располагање 
и управљање стварима, 

 
 

НЕ  током 
године  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

71/05 - исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 - УС, 
72/12,7/14-УС и 44/14), 
Закона о јавној својини 
("Службени гласник РС", 
бр. 72/11, 88/13, 105/14 и 
108/16), Закона о промету 
непокретности ("Службени 
гласник РС", бр. 93/14, 
121/14 и 6/15), Закона о 
планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11,  121/12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-
УС, 132/14 и 145/14), 
Закона о пореском 
поступку и пореској 
администрацији 
("Службени гласник РС", 
бр. 80/02, 84/02, 23/03, 
70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 
62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 
53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 
47/13, 108/13, 68/14 и 
105/14,108/16), Закона о 
хипотеци ("Службени 
гласник РС", бр. 115/05, 
60/15, 63/15-УС, 83/15), 
Закона о стечају 
("Службени гласник РС", 
бр. 104/09, 99/11,71/12-УС 
и 83/14), Закона о 
наслеђивању ("Службени 
гласник РС", бр. 46/95, 
101/03-УСРС и 6/15), 

покретним и непокретним у 
јавној својини  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Уредба о евиденцији 
непокретности у јавној 
својини(,,Службени гласник 
РС“, бр. 70/14, 19/15 и 
83/15), Уредбе о условима 
прибављања и отуђења 
непокретности 
непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у 
јавној својини и поступцима 
јавног надметања и 
прикупљања писмених 
понуда ("Службени гласник 
РС", бр.  24/12, 48/15, 
94/17), Уредба о условима, 
начину и поступку под 
којима се грађевинско 
земљиште у јавној својини 
може отуђити или дати у 
закуп по цени мањој од 
тржишне цене, односно 
закупнине или без накнаде, 
као и услове, начин и 
поступак размене 
непокретности („Службени 
гласник РС“, бр. 61/15, 
46/17), Уредба о 
коришћењу одржавању и 
управљању 
непокретностима за 
потребе дипломатско 
конзуларних 
представништава ( 
„Службени гласник РС" 
број 36/09)  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Евиденција, управљање 
и располагање јавном 
имовином 

Влада   01  414.133.000 RSD   
 

Евиденција о стању вредности 
и кретању средстава у јавној 
својини, очување, увећање, 
унапређење и капитализација 
јавне својине 

1.ПА.1 Евидентирање, упис 
права својине и других 
стварних права на 
непокретностима и 
успостављање права 
својине 

Влада   
 

01  24.304.000 RSD   
 

Свеобухватна евиденција о 
стању, вредности и кретању 
средстава у јавној својини које 
користе носиоци права 
коришћења сагласно закону 

1.ПА.2 Управљање, 
располагање и заштита 
јавне својине 

Влада   
 

01  348.940.000 RSD   
 

Очување, увећање, 
унапређење и капитализација 
државне имовине 

1.ПА.3 Административна 
подршка раду Дирекције 

Влада   
 

01  40.889.000 RSD   
 

Неометано спровођење 
програмских активности у 
оквиру Програма 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ 

2. Вршилац дужности директора Јовица Симоновић 

3. Делокруг На основу члана 30. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 44/14, 14/15 и 54/15, 96/15-
др. закон и 62/17) Центар за разминирање обавља стручне послове у области хуманитарног 
разминирања који се односе на: усклађивање разминирања у Републици Србији; припрему прописа 
из области разминирања; прикупљање, обрађивање и чување података и вођење евиденција о 
површинама које су загађене минама и другим неексплодираним убојитим средствима, о 
разминираним површинама, о настрадалима од мина и других неексплодираних убојитих средстава; 
опште и техничко извиђање површина за које се сумња да су загађене минама или другим 
неексплодираним убојитим средствима; израду планова и пројеката за разминирање и праћење 
њиховог остваривања; израду пројектних задатака за разминирање; издавање одобрења 
предузећима и другим организацијама за обављање послова разминирања; издавање пиротехничке 
књижице лицима која су оспособљена за обављање послова разминирања; одобравање планова 
извођача радова за обављање разминирања на одређеној површини и издавање уверења да је 
одређена површина разминирана, односно очишћена од мина и других неексплодираних убојитих 
средстава; контролу квалитета разминирања; упознавање становништва са опасностима од мина и 
других неексплодираних убојитих средстава; учешће у обуци лица за обављање послова општег и 
техничког извиђања и разминирања; праћење примене међународних уговора и стандарда у области 
разминирања; остваривање међународне сарадње, као и друге послове одређене законом. Центар за 
разминирање има својство правног лица. Надзор над радом Центра за разминирање врши 
Министарство унутрашњих послова.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Смањење простора 
загађеног минама, 
касетном муницијом, 

Орган   01  40.626.900 RSD   

05  470.832.000 RSD  (4.616.000 USD)  
 

Обављено извиђање на 
површини од око 22.000.000 
м2 за коју се сумњало да су се 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

авионским бомбама - 
ракетама и другим 
неексплодираним 
убојитим средствима 
(НУС) 

на њој налазиле мине, 
касетна муниција и други 
НУС, створени услови за 
израду пројекaта за простор 
на коме је потврђена 
загађеност, искључена 
површина од око 8.100.000 м2 
на простору на коме није 
потврђена загађеност и 
разминирана - очишћена 
површина од око 3.000.000 м2 

1.ПК.1 Пројекат за техничко 
извиђање на локацији 
"Тополска махала", 
општина Бујановац 

Орган   
 

05  7.242.000 RSD  (71.000 USD)  
 

Створени услови за 
потврђивање или одбацивање 
сумње да је површина која 
обухвата пројекат загађена 
групама мина и другим НУС и 
тиме створени и услови за 
повећање безбедности 
локалног становништва, 
безбедну експлоатацију шума, 
испашу стоке и брање гљива, 
који су основни извори 
прихода локалног 
становништва.Такође, 
створени услови за испуњење 
обавеза из Конвенције о 
забрани употребе, 
складиштења, производње и 
промета противпешадијских 
мина и о њиховом 
уништавању (Отавска 
конвенција) обављањем 
техничког извиђања на 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

површини од 71.120 м2 

1.ПК.2 Међународна сарадња Орган   
 

01  1.000.000 RSD   
 

Одржано 5 мултилатералних 
и 15 билатералних састанака 
са међународним 
фондацијама, као и са 
представницима земаља 
донатора; обезбеђене 
донације за извиђање 
површине за коју се сумња да 
се на њој налазе мине, 
касетна муниција и други 
НУС, као и за реализацију 
пројекта за извиђање 
простора за који се сумња да 
се на њему налазе касетна 
муниција, мине и други НУС, 
12 пројеката за разминирање 
- чишћење касетне муниције, 
мина и другог НУС, укупне 
површине 2.035.108 м2 и 4 
пројекта техничког извиђања 
локација загађених минама, 
касетном муницијом и другим 
НУС, укупне површине 
1.106.520 м2 

1.ПК.3 Пројекат за 
разминирање на 
локацији "Ћуприја -2", 
општина Ћуприја 

Орган   
 

05  214.200.000 RSD  (2.100.000 USD)  
 

Створени услови за повећање 
безбедности људи, безбедну 
обраду пољопривредног 
земљишта, одржавање и 
експлоатацију шума и заштиту 
од пожара разминирањем - 
чишћењем неексплодираних 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

убојитих средстава са 
локације "Ћуприја -2", 
општина Ћуприја, на 
површини 700.000 м2 

1.ПК.4 Пројекат за 
разминирање - 
чишћење касетне 
муниције са локације 
"Панчићев врх-2" на 
Копаонику, општина 
Рашка 

Орган   
 

05  19.380.000 RSD  (190.000 USD)  
 

Створени услови за повећање 
безбедности људи, безбедну 
обраду пољопривредног 
земљишта, одржавање и 
експлоатацију шума и заштиту 
од пожара разминирањем - 
чишћењем касетне муниције 
са локације "Панчићев врх -2" 
на Копаонику, општина 
Рашка, на површини од 
190.359 м2 

1.ПК.5 Пројекат за 
разминирање - 
чишћење касетне 
муниције са локације 
"Сјеница - Чедово", 
општина Сјеница 

Орган   
 

05  9.180.000 RSD  (90.000 USD)  
 

Створени услови за повећање 
безбедности људи, безбедну 
обраду пољопривредног 
земљишта, одржавање и 
експлоатацију шума и заштиту 
од пожара разминирањем - 
чишћењем касетне муниције 
са локације "Сјеница - 
Чедово", општина Сјеница, на 
површини од 89.449 м2 

1.ПК.6 Пројекат за 
разминирање - 
чишћење касетне 
муниције са локације 
"Сјеница - Вапа", 

Орган   
 

05  34.680.000 RSD  (340.000 USD)  
 

Створени услови за повећање 
безбедности људи, безбедну 
обраду пољопривредног 
земљишта, одржавање и 
експлоатацију шума и заштиту 
од пожара разминирањем - 



  

792 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

општина Сјеница чишћењем касетне муниције 
са локације "Сјеница - Вапа", 
општина Сјеница, на 
површини од 338.416 м2 

1.ПК.7 Пројекат за техничко 
извиђање на локацији 
"Понор", општина Тутин 

Орган   
 

05  52.530.000 RSD  (515.000 USD)  
 

Створени услови за 
потврђивање загађености 
површина за које се сумњало 
да се на њима налази касетна 
муниција, као и за повећање 
безбедности људи, заштиту 
животне средине и заштиту од 
пожара обављањем техничког 
извиђања на локацији 
"Понор", општина Тутин, на 
површини од 515.000 м2. 

1.ПК.8 Извиђање простора за 
који се сумња да се на 
њему налазе мине, 
касетна муниција и 
друга неексплодирана 
убојита средства 

Орган   
 

05  7.140.000 RSD  (70.000 USD)  
 

Обављено извиђање на 
површини за коју се сумњало 
да се на њој налазе мине, 
касетна муниција, авионске 
бомбе - ракете и други НУС; 
одређене границе површина 
које треба разминирати - 
очистити и израђен неопходан 
број карата по пројекту 

1.ПК.9 Пројекат за техничко 
извиђање на локацији 
"Ђорђевачки рид", 
општина Бујановац 

Орган   
 

05  14.790.000 RSD  (145.000 USD)  
 

Створени услови за 
потврђивање или одбацивање 
сумње да је површина која 
обухвата пројекат загађена 
групама мина и другим НУС и 
тиме створени и услови за 
повећање безбедности 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

локалног становништва, 
безбедну експлоатацију шума, 
испашу стоке и брање гљива, 
који су основни извори 
прихода локалног 
становништва.Такође, 
створени услови за испуњење 
обавеза из Конвенције о 
забрани употребе, 
складиштења, производње и 
промета противпешадијских 
мина и о њиховом 
уништавању (Отавска 
конвенција) обављањем 
техничког извиђања на 
површини од 145.100 м2  

1.ПК.10 Пројекат за 
разминирање са 
локације "Кончуљ - 
Далековод 1", општина 
Бујановац 

Орган   
 

05  10.710.000 RSD  (105.000 USD)  
 

Створени услови за повећање 
безбедности људи, безбедну 
обраду пољопривредног 
земљишта, одржавање и 
експлоатацију шума и заштиту 
од пожара, као и испуњење 
обавеза из Конвенције о 
забрани употребе, 
складиштења, производње и 
промета противпешадијских 
мина и о њиховом 
уништавању (Отавска 
конвенција) разминирањем 
група мина са површине од 
104.228 м2 

1.ПК.11 Пројекат за Орган   05  10.710.000 RSD  (105.000 USD)  
 

Створени услови за повећање 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

разминирање са 
локације "Кончуљ - 
Далековод 2", општина 
Бујановац 

 безбедности људи, безбедну 
обраду пољопривредног 
земљишта, одржавање и 
експлоатацију шума и заштиту 
од пожара, као и испуњење 
обавеза из Конвенције о 
забрани употребе, 
складиштења, производње и 
промета противпешадијских 
мина и о њиховом 
уништавању (Отавска 
конвенција) разминирањем 
група мина са површине од 
104.228 м2 

1.ПК.12 Пројекат за 
разминирање са 
локације "Кончуљ - 
Далековод 3", општина 
Бујановац 

Орган   
 

05  10.710.000 RSD  (105.000 USD)  
 

Створени услови за повећање 
безбедности људи, безбедну 
обраду пољопривредног 
земљишта, одржавање и 
експлоатацију шума и заштиту 
од пожара, као и испуњење 
обавеза из Конвенције о 
забрани употребе, 
складиштења, производње и 
промета противпешадијских 
мина и о њиховом 
уништавању (Отавска 
конвенција) разминирањем 
група мина са површине од 
104.228 м2 

1.ПК.13 Пројекат за 
разминирање са 
локације "Туријска 

Орган   
 

05  39.780.000 RSD  (390.000 USD)  
 

Створени услови за повећање 
безбедности људи, безбедну 
обраду пољопривредног 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Брда", општина 
Бујановац 

земљишта, одржавање и 
експлоатацију шума и заштиту 
од пожара, као и испуњење 
обавеза из Конвенције о 
забрани употребе, 
складиштења, производње и 
промета противпешадијских 
мина и о њиховом 
уништавању (Отавска 
конвенција) разминирањем 
група мина са површине од 
389.200 м2  

1.ПК.14 Пројекат за техничко 
извиђање на локацији 
"Ђорђевац", општина 
Бујановац 

Орган   
 

05  39.780.000 RSD  (390.000 USD)  
 

Створени услови за 
потврђивање или одбацивање 
сумње да је површина која 
обухвата пројекат загађена 
групама мина и другим НУС и 
тиме створени и услови за 
повећање безбедности 
локалног становништва, 
безбедну експлоатацију шума, 
испашу стоке и брање гљива, 
који су основни извори 
прихода локалног 
становништва.Такође, 
створени услови за испуњење 
обавеза из Конвенције о 
забрани употребе, 
складиштења, производње и 
промета противпешадијских 
мина и о њиховом 
уништавању (Отавска 
конвенција) обављањем 
техничког извиђања на 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

површини од 390.300 м2  

2 Смањење ризика ради 
повећања безбедности 
људи, заштите од 
пожара и заштите 
животне средине, као и 
безбедне пловидбе 
рекама  

Орган   01  4.514.100 RSD   
 

Смањен ризик простора 
дефинисаног као ризичан на 
загађеност НУС ради 
повећања безбедности људи, 
заштите од пожара и заштите 
животне средине, као и 
безбедне пловидбе рекама 

2.ПК.1 Извиђања ради 
смањења ризика  

Орган   
 

01  4.514.100 RSD   
 

Створени услови за 
реализацију пројеката 
смањења ризика 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ 

2. Вршилац дужности директора мр Владимир Марић 

3. Делокруг На основу члана 31. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), Завод за интелектуалну својину обавља стручне послове и послове државне 
управе који се односе на: патент и мали патент, жиг, дизајн, ознаку географског порекла, топографију 
интегрисаног кола, ауторско право и сродна права; примену међународних уговора из области 
заштите интелектуалне својине и представљање и заступање интереса Републике Србије у 
специјализованим међународним организацијама за заштиту интелектуалне својине; надзор над 
радом организација за колективно остваривање ауторског права и сродних права; развој у области 
заштите интелектуалне својине; информационо-образовне послове у области заштите интелектуалне 
својине, као и друге послове одређене законом. Надзор над радом Завода за интелектуалну својину 
врши Министарство просвете, науке и технолошког развоја.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Заштита интелектуалне 
својине 

Влада   06  13.479.000 RSD  (13.479.000 USD)  

15  2.200.000 RSD  (2.200.000 USD)  

01  147.462.000 RSD  (147.462.000 USD)  
 

Ефикасно остваривање 
заштите интелектуалне 
својине и пружање 
информационо образовних 
услуга у вези са заштитом 

1.ПА.1 Заштита индустријске 
својине, ауторског и 
сродних права и 
информационо 
образовни послови у 
вези са значајем 

Влада   
 

15  2.200.000 RSD  (2.200.000 USD)  

06  13.479.000 RSD  (13.479.000 USD)  

01  95.718.000 RSD  (95.718.000 USD)  
 

1. Ефикасно остваривање 
заштите интелектуалне 
својине и пружање 
информационо образовних 
услуга у вези са заштитом; 2. 
представљање и заступање 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

заштите интереса Републике Србије у 
међународним 
организацијама за заштиту 
интелектуалне својине; 3. 
ефикасно вршење надзора 
над радом организација за 
колективно остваривање 
ауторског и сродних права и 
издавање решења о 
тарифама накнада  

1.ПА.2 Администрација и 
управљање 

Влада   
 

01  51.740.000 RSD  (51.740.000 USD)  
 

Функционисање рада Завода 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

2. Директор Зоран Пановић 

3. Делокруг На основу члана 32. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), Завод за социјално осигурање обавља стручне послове и послове државне 
управе који се односе на: примену међународних уговора о социјалном осигурању; израду 
административних уговора за примену међународних уговора о социјалном осигурању и израду 
споразума о накнади трошкова здравствене заштите; израду двојезичних образаца за примену 
међународних уговора о социјалном осигурању; учешће у обрачуну трошкова здравствене заштите, 
као и друге послове одређене законом. Надзор над радом Завода за социјално осигурање врши 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о утврђивању 
Платформе за одржавање 
разговора између органа за 
везу Републике Србије и 
органа за везу Руске 
Федерације у области 
пензијског и инвалидског 
осигурања, повреда на 
раду и професионалних 
болести и накнаде 
трошкова сахране 

Члан 25. 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) 

Утврђивање Платформе за 
одржавање разговора 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Руске Федерације у 
области пензијског и 
инвалидског осигурања, 
повреда на раду и 

професионалних болести и 
накнаде трошкова сахране  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  03. 2018.  

2 Закључак о утврђивању 
Платформе за одржавање 

Члан 25. Закона о 
закључивању и 

Утврђивање Платформе за 
одржавање разговора 

Стратегија развоја социјалне 
заштите 

НЕ  03. 2018.  



  

800 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

разговора између органа за 
везу Републике Србије и 
органа за везу Републике 
Француске у области 
пензијског осигурања  

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) 

између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Републике 
Француске у области 
пензијског осигурања  

 

3 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Руске Федерације у 
области пензијског и 
инвалидског осигурања, 
повреда на раду и 

професионалних болести и 
накнаде трошкова сахране 

Члан 25. 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) 

Прихватање Извештаја о 
разговорима између органа 
за везу Републике Србије и 
органа за везу Руске 
Федерације у области 
пензијског и инвалидског 
осигурања, повреда на 
раду и професионалних 
болести и накнаде 
трошкова сахране  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  04. 2018.  

4 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Републике 
Француске у области 
пензијског осигурања  

Члан 25. 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) 

Прихватање Извештаја о 
разговорима између органа 
за везу Републике Србије и 
органа за везу Републике 
Француске у области 
пензијског осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  04. 2018.  



  

801 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

5 Закључак о утврђивању 
Платформе за одржавање 
разговора између органа за 
везу Републике Србије и 
органа за везу Савезне 
Републике Немачке у 
области пензијског и 
инвалидског осигурања  

Члан 25. 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) 

Утврђивање Платформе за 
одржавање разговора 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Савезне Републике 
Немачке у области 
пензијског и инвалидског 
осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  05. 2018.  

6 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Румуније у области 
пензијског и инвалидског 
осигурања, повреда на 
раду и професионалних 
болести и дечијих додатака 

Члан 25. 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) 

Прихватање Извештаја о 
разговорима између органа 
за везу Републике Србије и 
органа за везу Румуније у 
области пензијског и 
инвалидског осигурања, 
повреда на раду и 

професионалних болести и 
дечијих додатака  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  06. 2018.  

7 Закључак о утврђивању 
Платформе за одржавање 
разговора између органа за 
везу Републике Србије и 
органа за везу Републике 
Хрватске у области 
здравственог осигурања  

Члан 25. 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, 

Утврђивање Платформе за 
одржавање разговора 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Републике 
Хрватске у области 
здравственог осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  06. 2018.  



  

802 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

7/14 – УС и 44/14) 

8 Закључак о утврђивању 
Платформе за одржавање 
разговора између органа за 
везу Републике Србије и 
органа за везу Црне Горе у 
области пензијског и 
инвалидског осигурања 

Члан 25. 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) 

Утврђивање Платформе за 
одржавање разговора 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Црне Горе у 
области пензијског и 
инвалидског осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  06. 2018.  

9 Закључак о утврђивању 
Платформе за одржавање 
разговора између органа за 
везу Републике Србије и 
органа за везу Републике 
Грчке у области пензијског 
и инвалидског осигурања 

Члан 25. 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) 

Утврђивање Платформе за 
одржавање разговора 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Републике Грчке у 
области пензијског и 
инвалидског осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  06. 2018.  

10 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Савезне Републике 
Немачке у области 
пензијског и инвалидског 

Члан 25. 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 – 

Прихватање Извештаја о 
разговорима између органа 
за везу Републике Србије и 
органа за везу Савезне 
Републике Немачке у 
области пензијског и 
инвалидског осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  06. 2018.  



  

803 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

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

11 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Црне Горе у 
области пензијског и 
инвалидског осигурања 

Члан 25. 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) 

Прихватање Извештаја о 
разговорима између органа 
за везу Републике Србије и 
органа за везу Црне Горе у 
области пензијског и 
инвалидског осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  07. 2018.  

12 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Републике Грчке у 
области пензијског и 
инвалидског осигурања 

Члан 25. 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) 

Прихватање Извештаја о 
разговорима између органа 
за везу Републике Србије и 
органа за везу Републике 
Грчке у области пензијског 
и инвалидског осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  07. 2018.  

13 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Републике 
Хрватске у области 

Члан 25. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 
гласник РС”, број 32/13) и 
члан 43. став 3. Закона о 

Прихватање Извештаја о 
разговорима између органа 
за везу Републике Србије и 
органа за везу Републике 
Хрватске у области 

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  08. 2018.  



  

804 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

здравственог осигурања 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) 

здравственог осигурања  

14 Закључак о утврђивању 
Платформе за одржавање 
разговора између органа за 
везу Републике Србије и 
органа за везу Републике 
Аустрије у области 
здравственог осигурања и 
пензијског и инвалидског 
осигурања 

Члан 25. 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) 

Утврђивање Платформе за 
одржавање разговора 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Републике Аустрије 
у области здравственог 
осигурања и пензијског и 
инвалидског осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  08. 2018.  

15 Закључак о утврђивању 
Платформе за одржавање 
разговора између органа за 
везу Републике Србије и 
органа за везу Републике 
Италије у области 
пензијског и инвалидског 
осигурања 

Члан 25. 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) 

Утврђивање Платформе за 
одржавање разговора 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Републике Италије 
у области пензијског и 
инвалидског осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  08. 2018.  

16 Закључак о утврђивању 
Платформе за одржавање 
разговора између органа за 
везу Републике Србије и 

Члан 25. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 

Утврђивање Платформе за 
одржавање разговора 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  09. 2018.  



  

805 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

органа за везу Републике 
Словеније у области 
здравственог осигурања 

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) 

за везу Републике 
Словеније у области 
здравственог осигурања  

17 Закључак о утврђивању 
Платформе за одржавање 
разговора између органа за 
везу Републике Србије и 
органа за везу Босне и 
Херцеговине у области 
здравственог осигурања 

Члан 25. 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) 

Утврђивање Платформе за 
одржавање разговора 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Босне и 
Херцеговине у области 
здравственог осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  09. 2018.  

18 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Републике Аустрије 
у области здравственог 
осигурања и пензијског и 
инвалидског осигурања 

Члан 25. 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) 

Прихватање Извештаја о 
разговорима између органа 
за везу Републике Србије и 
органа за везу Републике 
Аустрије у области 
здравственог осигурања и 
пензијског и инвалидског 
осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  10. 2018.  

19 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 

Члан 25. Закона о 
закључивању и 

Прихватање Извештаја о 
разговорима између органа 

Стратегија развоја социјалне 
заштите 

НЕ  10. 2018.  



  

806 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Републике Италије 
у области пензијског и 
инвалидског осигурања и 
осигурања за случај 
незапослености 

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) 

за везу Републике Србије и 
органа за везу Републике 
Италије у области 
пензијског и инвалидског 
осигурања и осигурања за 
случај незапослености  

 

20 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Републике 
Словеније у области 
здравственог осигурања 

Члан 25. 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) 

Прихватање Извештаја о 
разговорима између органа 
за везу Републике Србије и 
органа за везу Републике 
Словеније у области 
здравственог осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  11. 2018.  

21 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Босне и 
Херцеговине у области 
здравственог осигурања  

Члан 25. 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) 

Прихватање Извештаја о 
разговорима између органа 
за везу Републике Србије и 
органа за везу Босне и 
Херцеговине у области 
здравственог осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  11. 2018.  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Разговори на нивоу 
органа за везу у области 
социјалног осигурања на 
међународном плану 
(здравствено 
осигурање, пензијско и 
инвалидско осигурање и 
осигурање за случај 
незапослености)  

Орган  Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

01  15.047.000 RSD   
 

Унапређена социјално-
економска сфера друштва у 
области социјалне сигурности 
на међународном плану 

2 Сарадња са домаћим и 
иностраним 
институцијама у циљу 
координације и 
унапређења социјалне 
сигурности 

Орган  Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

01  9.795.000 RSD   
 

Унапређена сарадња на плану 
социјалне сигурности са 
домаћим и међународним 
институцијама 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

2. Вршилац дужности директора Јасна Атанасијевић 

3. Делокруг На основу члана 33. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), Републички секретаријат за јавне политике обавља стручне послове који се 
односе на: анализу, идентификовање потреба и достављање иницијатива за израду стратешких 
докумената којима се утврђују јавне политике, обезбеђивање усклађености предлога стратешких 
докумената којима се утврђују јавне политике и нацрта закона са усвојеним стратешким документима 
којима се утврђују јавне политике у поступку њиховог доношења, давање иницијатива за унапређење 
процедура за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике, припремање предлога 
стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга свих органа државне управе, 
као и друге послове одређене законом; Републички секретаријат за јавне политике обавља и стручне 
послове који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које 
припремају министарства и посебне организације, што укључује давање претходног мишљења о 
потреби спровођења анализе ефеката и о потпуности садржаја приложене анализе ефеката, помоћ 
предлагачима прописа при успостављању механизма за праћење и анализу ефеката прописа током 
њихове примене, прикупљање и обраду иницијатива привредних субјеката, других правних лица и 
грађана за измену неефикасних прописа на републичком нивоу, подношење иницијативе надлежним 
предлагачима прописа за измену неефикасних прописа, учешће у организовању обуке државних 
службеника који раде на пословима који су повезани са анализом ефеката прописа, обављање 
послова везаних за праћење и анализу институционалних и кадровских капацитета за спровођење 
регулаторне реформе, као и друге послове одређене законом 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о усвајању 
Оперативног плана 
активности за 

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

Усвајањем закључка 
ревидира се претходно 
усвојени Оперативни план 

Стрaтегија за подршку развоја 
малих и средњих предузећа, 
предузетништва и 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

успостављање 
јединственог јавног 
регистра 
административних 
поступака и осталих услова 
пословања, упутства за 
спровођење пописа 
осталих услова за 
пословање од значаја за 
пословање привредних 
субјеката и Обрасца за 
попис  

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

активности, усваја се 
Образац за попис осталих 
услова за пословање са 
упутством; ове активности 
су предвиђене као друга 
фаза на успостављању 
јединственог јавног 
регистра 
административних 
поступака и осталих услова 
пословања  

конкурентности за период од 
2015. до 2020. године 
Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
Национални програм за 
сузбијање сиве економије са 
акционим планом за 2016. и 
2017. годину  
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

2 Уредба о методологији 
управљањa јавним 
политикама, анализи 
ефеката јавних политика и 
прописа и садржају 
појединачних докумената 
јавних политика „ЈР“ 

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, 7/14 – УС 
и 44/14) и Предлог закона о 
планском систему 
Републике Србије 

Уредбом се ближе уређује 
методологијa управљања 
јавним политикама кроз 
планирање, координацију, 
израду, доношење, 
спровођење, праћење 
спровођења, анализу, 
процену и вредновање 
ефеката мера садржаних у 
документима јавних 
политика и прописима, које, 
у складу са својим 
надлежностима, као 
овлашћени предлагачи, 
предлажу и/или доносе 
учесници у планском 
систему, као и обим, 

Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
Акциони план за спровођење 
Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији за 
период 2015-2017. 
Акциони план за спровођење 
Стратегије регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период од 2016 
до 2017. године 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

процес и контрола 
квалитета анализе ефеката 
спроведене приликом 
израде докумената јавних 
политика и прописа, 
садржај и обавезни 
елементи анализе ефеката 
која треба да буде 
садржана у документима 
јавних политика и да прати 
прописе којим се спроводе 
јавне политике, врсте мера 
јавних политика и 
садржина и форма 
докумената јавних 
политика  

3 Закључак о усвајању 
Акционог плана за 
спровођење Стратегије 
регулаторне реформе и 
унапређења система 
управљања јавним 
политикама за период од 
2018. до 2020. године  

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, 
7/2014 – одлука УС и 44/14) 

Доноси се Акциони план за 
спровођење Стратегије 
регулаторне реформе и 
унапређења система 
управљања јавним 
политикама за период од 
2018. до 2020. године 

Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
 

НЕ  06. 2018.  

4 Уредба о методологији 
средњорочног планирања 
„ЈР“ 

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, 7/14 – УС 
и 44/14) и Предлог закона о 
планском систему 

Уредбом се ближе уређује 
формa и садржинa 
средњорочног плана, 
повезивање система 
планирања са процесом 
израде буџета, процес 
израде и доношења 
средњорочног плана, 

Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
Акциони план за спровођење 
Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији за 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републике Србије његово спровођење, 
праћење спровођења, 
вредновање и 
извештавање о 
спровођењу тог плана, као 
и формa и садржина 
извештајa о спровођењу 
средњорочног плана током 
претходне фискалне 
године  

период 2015-2017. 
Акциони план за спровођење 
Стратегије регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период од 2016 
до 2017. године 
 

5 Уредба о усвајању 
Поступка припреме 
предлога Плана развоја и 
обавезних елемената 
плана развоја аутономне 
покрајине и јединице 
локалне самоуправе 

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, 
7/2014 – одлука УС и 44/14) 
и Предлог закона о 
планском систему 
Републике Србије 

Уредбом ће бити утврђени: 
поступак, обавезни 
елементи и методологија 
за припрему Плана развоја 
Републике, аутономне 
покрајине и јединице 
локалне самоуправе, 
имајући у виду да План 
развоја садржи визију, 
односно приоритетне 
циљеве развоја, као и 
смернице за њихово 
остварење  

Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
 

НЕ  12. 2018.  

6 Закључак о усвајању 
Акционог плана за 
поједностављење 
административних 
поступака који се односе на 
пословање у Републици 
Србији 

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, 7/14 – УС 
и 44/14) 

Овим акционим планом  
утврђују се активности, 
органи задужени за њихову 
реализацију, као и рокови у 
којима је потребно 
реализовати измене 
прописа којим се 
поједностављују 

Стрaтегија за подршку развоја 
малих и средњих предузећа, 
предузетништва и 
конкурентности за период од 
2015. до 2020. године 
Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

административни поступци  2020. године  
Национални програм за 
сузбијање сиве економије са 
акционим планом за 2016. и 
2017. годину  
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 

7 Уредба о садржини и 
начину вођења и 
одржавања Јединственог 
информационог система 
(ЈИС) као и дигитални 
формат у коме се уносе 
документа у тај систем 

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, 7/14 – УС 
и 44/14) и Предлог закона о 
планском систему 
Републике Србије 

Уредбом се ближе уређује 
садржина и начин вођења 
и одржавања ЈИС-а као и 
дигитални формат у коме 
се уносе документа у тај 
систем ради обезбеђивања 
везе између садржаја 
јавних политика, 
средњорочних планова 
корисника буџетских 
средстава надлежних за 
спровођење мера јавних 
политика и њихових 
финансијских планова.  

Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
Акциони план за спровођење 
Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији за 
период 2015-2017. 
Акциони план за спровођење 
Стратегије регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период од 2016 
до 2017. године 
 

НЕ  12. 2018.  

8 Закључак о усвајању 
Извештаја о степену 
реализације приоритетних 
циљева из Акционог плана 
за спровођење програма 

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, 
7/2014 – одлука УС и 44/14) 

Циљ израде и усвајања 
Извештаја о степену 
реализације приоритетних 
циљева из Акционог плана 
за спровођење програма 
Владе јесте да се измери 

Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
Акциони план за спровођење 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Владе и Закључак Владе 05 број: 
021-10807/2017-2 од 9. 
новембра 2017. године  

степен остварења 
резултата и успешности 
мера дефинисаних на 
основу програма Владе у 
2017. години  

Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији за 
период 2015-2017. 
Акциони план за спровођење 
Стратегије регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период од 2016 
до 2017. године 
 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Развој система јавних 
политика 

Орган  Стратегија реформе јавне 
управе у Републици Србији 
Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
Акциони план за спровођење 
Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији за 
период 2015-2017. 
 

01  122.290.000 RSD   

11  92.500.000 RSD   
 

Унапређено управљање 
системом националног 
планирања на основу 
усвајања и спровођења пакета 
прописа о систему планирања 
у Републици Србији и значајно 
већа усклађеност усвојених 
стратегија и акционих планова 
са усвојеном методологијом 
за управљање јавним 
политикама 

1.ПА.1 Анализа ефеката 
прописа 

Орган  Стратегија реформе јавне 
управе у Републици Србији 
Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 

01  91.296.000 RSD   
 

Квалитет анализе ефеката 
прописа побољшан, 
укључујући и унапређење 
квалитета прилога анализе 
ефеката прописа које 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

политикама за период 2016-
2020. године  
Акциони план за спровођење 
Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији за 
период 2015-2017. 
 

предлагачи прописа 
достављају Републичком 
секретаријату за јавне 
политике на мишљење. 
Обезбеђена је и доступност 
релевантних информација о 
потенцијалним ефектима 
прописа заинтересованој 
јавности и доносиоцима 
одлука, укључујући и 
успостављање јединственог 
информационог система за 
управљање јавним 
политикама 

1.ПА.2 Управљање квалитетом 
јавних политика 

Орган  Стратегија реформе јавне 
управе у Републици Србији 
Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
Акциони план за спровођење 
Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији за 
период 2015-2017. 
 

01  30.994.000 RSD   
 

Успостављање ефикасног 
система за управљање јавним 
политикама на бази анализе 
кључних ефеката - 
економских, друштвених 
(укључујући анализу ефеката 
на родну равноправност), 
административних и 
институционалних, као и 
ефеката на животну средину. 
Такође, унапређени су 
аналитички капацитети у 
оквиру органа државне управе 
за управљање системом 
јавних политика 

1.ПК.1 Пројекат за унапређење 
конкурентности и 

Орган  Стратегија реформе јавне 
управе у Републици Србији 
Стратегија регулаторне 

11  92.500.000 RSD   
 

Унапређење конкурентности и 
запошљавања у Републици 
Србији, пилотиран је систем 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

запошљавања реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
Акциони план за спровођење 
Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији за 
период 2015-2017 
 

за планирање, праћење и 
координацију јавних политика 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2. Вршилац дужности директора др Предраг Јовановић 

3. Делокруг На основу члана 136. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
Управа за јавне набавке обавља следеће послове: врши надзор над применом овог закона; доноси 
подзаконске акте у области јавних набавки; учествује у припреми прописа у области јавних набавки; 
даје мишљење о тумачењу и примени одредби овог закона; испитује испуњеност услова за 
спровођење преговарачког поступка из члана 36. овог закона и конкурентног дијалога; предлаже 
Влади списак наручилаца, према подацима из извештаја и евиденција о јавним набавкама које 
поседује; именује грађанског надзорника; сачињава моделе оквирних споразума; прописује 
стандардне обрасце огласа о јавним набавкама; прописује начин вођења евиденције и сачињавања 
извештаја о јавним набавкама; сачињава тромесечни и годишњи извештај о јавним набавкама; 
прописује начин и програм стручног оспособљавања и начин полагања стручног испита за службеника 
за јавне набавке и води регистар службеника за јавне набавке; управља Порталом јавних набавки; 
предузима мере ради развоја и унапређења система јавних набавки; подноси захтев за заштиту 
права; обавештава Државну ревизорску институцију и буџетску инспекцију када утврди неправилности 
у спровођењу поступака јавних набавки и достављању извештаја о јавним набавкама; покреће 
прекршајни поступак када на било који начин сазна да је учињена повреда овог закона која може бити 
основ прекршајне одговорности; покреће поступак за утврђивање ништавости уговора о јавној 
набавци; припрема моделе одлука и других аката које наручилац доноси у поступку јавне набавке; 
прикупља статистичке и друге податке о спроведеним поступцима, закљученим уговорима о јавним 
набавкама и о ефикасности система јавних набавки у целини; објављује и дистрибуира одговарајућу 
стручну литературу; прикупља информације о јавним набавкама у другим државама; припрема 
планове и нормативне акте и уз сагласност Владе предузима друге активности у вези са преговорима 
о приступању Европској унији, у области јавних набавки; сарађује са страним институцијама и 
стручњацима из области јавних набавки; сарађује са другим државним органима и организацијама, 
органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; обавља друге послове у складу са 
законом. У вршењу надзора Управе за јавне набавке над применом овог закона сви државни органи и 
организације, службе и органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, наручиоци и 
понуђачи, односно подносиоци пријава, дужни су да доставе Управи за јавне набавке тражене 
информације и документе који су у њиховом поседу или под њиховом контролом, у року који одреди 
Управа за јавне набавке. Управа за јавне набавке подноси посебан годишњи извештај о спроведеном 
надзору над применом овог закона Влади и одбору Народне скупштине надлежном за финансије, до 
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30. априла текуће године за претходну годину. 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Развој система и 
заштита права у 
поступцима јавних 
набавки 

Орган   56  163.596.000 RSD   

01  89.296.000 RSD   
 

Повећана транспарентност и 
перформансе у поступцима 
јавних набавки 

1.ПА.1 Развој и праћење 
система јавних набавки 

Орган   
 

01  69.300.000 RSD   
 

Успостављено стручно и 
ефикасно обављање 
поступака јавних набакви; 
eфикасно коришћење јавних 
средстава 

1.ПК.1 ИПА 2013 - Реформа 
јавне управе 

Орган   
 

56  163.596.000 RSD   

01  19.996.000 RSD   
 

Успостављање модерног 
система јавних набавки 
усаглашеног са директивама 
ЕУ и европском добром 
праксом 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД 

2. Заменик директора Бранко Драгичевић 

3. Делокруг На основу члана 2. Закона о Републичком сеизмолошком заводу ("Службени гласник РС", број 71/94), 
Републички сеизмолошки завод обавља стручне послове који се односе на: систематско 
регистровање, прикупљање, анализирање и проучавање сеизмичких и сеизмотектонских појава 
(природни и индуковани земљотреси, експлозије и горски удари), прогнозирање њиховог утицаја на 
земљиште, воде, водотоке и објекте; пројектовање и одржавање мреже сеизмолошких станица и 
израда сеизмолошких карата (епицентара, сеизмичког хазарда, ризика, максимално догођених 
интензитета); учешће у изради прописа за изградњу у сеизмичким подручјима, као и за сеизмичко 
осматрање капиталних објеката код којих земљотреси могу изазвати катастрофалне последице; 
учешће у изради перспективног и годишњег плана сеизмолошких истраживања од интереса за 
Републику и учешће у извршавању тих планова и изради предлога за просторно и урбанистичко 
планирање, као и учешћe у изради и усавршавању прописа за сеизмичко пројектовање; израду 
предлога за планирање и организацију система цивилне заштите, код израде планова за заштиту од 
земљотреса и мера за отклањање последица и вођења одговарајуће сеизмолошке документације, 
њено архивирање и чување; објављивање прикупљених података о сеизмичким и сеизмотектонским 
појавама и друге сеизмолошке послове који се утврде годишњим и вишегодишњим програмима. 
Завод учествује у међународној размени сеизмолошких података и сарађује на регионалним 
сеизмолошким пројектима од интереса за Републику.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Заштита животне 
средине 

Орган  Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

01  34.149.000 RSD   
 

Повећaна ефикасност 
регистровања и проучавања 
земљотреса у функцији 
смањења сеизмичког ризика; 
интензивирано учешће у 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

процесу смањења сеизмичког 
ризика; израђени 
сеизмолошки услови, ажурни 
и усклађени са прописима 

1.ПА.1 Праћење и проучавање 
сеизмичких и 
сеизмотектонских појава 

Орган  Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

01  34.149.000 RSD   
 

Обезбеђено континуирано 
повећање поузданости и 
прецизности система за 
регистровање, прикупљање, 
анализирање и проучавање 
сеизмичких и 
сеизмотектонских појава и 
система за јаке земљотресе; 
обезбеђена израда предлога 
за доношење планова за 
заштиту; унапређено 
функционисање 
Сеизмолошког центра за брзо 
извештавање и упозоравање 
на догађање земљотреса 
повећањем брзине 
извештавања; ојачана свест 
јавности о постојању 
сеизмичке опасности  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ 

2. Вршилац дужности комесара Владимир Цуцић 

3. Делокруг На основу члана 6. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, 
број 42/02 – СУС и „Службени гласник РС”, бр. 45/02 – СУС и 30/10), Комесаријат за избеглице 
обавља послове који се односе на: утврђивање статуса избеглица, збрињавање избеглица, вођење 
евиденције утврђене овим законом; усклађивање пружања помоћи избеглицама од стране других 
органа и организација у земљи и иностранству и старање о равномерном и благовременом пружању 
те помоћи; обезбеђивање смештаја односно размештаја избеглица на подручјима територијалних 
јединица; обезбеђивање услова за повратак избеглица на подручја која су напустила или друга 
подручја која Комесаријат одреди, односно до њиховог трајног збрињавања на други начин и обавља 
друге послове из свог делокруга утврђене овим законом. У складу с одредбама међународних 
конвенција које уређују положај и права избеглица, Комесаријат ради збрињавања избеглица на 
територији Републике Србије, покреће иницијативе за тражење међународне помоћи од институција 
Уједињених нација и других организација за пружање међународне помоћи. На основу члана 10. 
Закона о управљању миграцијама ("Службени гласник РС", број 107/12) Комесаријат обавља послове 
који се односе на: предлагање Влади циљева и приоритета миграционе политике; предлагање Влади 
мера ради постизања позитивних ефеката законитих миграција и сузбијања незаконитих миграција; 
праћење спровођења мера миграционе политике; пружање органима државне управе, аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе података од значаја за израду стратешких докумената из 
области миграција, предлагање пројеката из области управљања миграцијама из делокруга свог рада 
и израду годишњег извештаја Влади о стању у области управљања миграцијама. Комесаријат обавља 
послове који се односе на: утврђивање, предлагање и предузимање мера за интеграцију лица којима 
је, у складу са Законом о азилу („Службени гласник РС”, број 109/07 – у даљем тексту: Закон о азилу), 
признато право на уточиште; утврђивање, предлагање и предузимање мера за реинтеграцију 
повратника по основу споразума о реадмисији; побољшање услова живота интерно расељених лица 
док су у расељеништву; предлагање програма за развијање система мера према породицама 
странаца који илегално бораве на територији Републике Србије и предлагање програма за подршку 
добровољног повратка странаца који илегално бораве на територији Републике Србије у земљу 
њиховог порекла. Комесаријат обавља послове који се односе на: прикупљање, обједињавање и 
анализу података и показатеља за управљање миграцијама; извештавање о имиграцији и емиграцији; 
израду и редовно ажурирање миграционог профила Републике Србије; успостављање јединственог 
система за прикупљање, организовање и размену података; успостављање сарадње са члановима 



  

821 

 

Европске миграционе мреже; обуку и оспособљавање лица која обављају послове од значаја за 
управљање миграцијама, старање о доступности информација од значаја за миграциона питања, као 
и друге послове одређене законом. Комесаријат обавља стручне и административно-техничке 
послове за потребе Комисије за нестала лица коју образује Влада, и: води јединствену евиденцију 
несталих лица у оружаним сукобима и у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ од 
1991. до 1995. године и Аутономне покрајине Косово и Метохија од 1998. до 2000. године; води 
евиденцију о ексхумираним, идентификованим и неидентификованим посмртним остацима из 
појединачних и масовних гробница; издаје потврде о чињеницама о којима води службене евиденције; 
врши исплату трошкова ексхумације, идентификације, погребне опреме и превоза посмртних остатака 
идентификованих лица до места сахране у Републици Србији, односно до границе – уколико се ради 
о прекограничном преносу посмртних остатака, као и трошкова услуга експерата судске медицине или 
тимова експерата одговарајућих установа за судску медицину, ангажованих за потребе рада Комисије 
за нестала лица; врши исплату једнократне новчане помоћи за трошкове сахране у висини накнаде 
погребних трошкова утврђене законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање; додељује 
средства за финансирање програма удружења породица несталих лица у складу с прописима којима 
се уређује финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. 

 

 

 
 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о утврђивању 
програма подстицаја за 
спровођење мера и 
активности неопходних за 
достизање утврђених 
циљева у области 
управљања миграцијама у 
јединицама локалне 
самоуправе за 2018. годину 

Члан 17. став 3. Закона о 
управљању миграцијама 
(„Службени гласник РС”, 
број 107/12) 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)  

Утврдиће се мере и висина 
средстава за подстицај 
активности јединица 
локалне самоуправе, 
критеријуми за њихову 
расподелу и критеријуми за 
учешће јединица локалне 
самоуправе у програмима 
подстицаја  

Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица 
и интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

2 Уредба о утврђивању 
Програма коришћења 
средстава за решавање 
стамбених потреба и друге 
програме интеграције 
избеглица у 2018. години 

Члан 19с Закона о 
избеглицама („Службени 
гласник РС”, број 18/92, 
„Службени лист СРЈ”, број 
42/02 ― СУС и „Службени 
гласник РС”, број 30/10) и 
члан 42. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврдиће се распоред 
средстава добијених од 
корисника давањем у закуп 
и продајом непокретности 
која се уплаћују на рачун 
буџета Републике Србије и 
користе за решавање 
стамбених потреба и друге 
програме интеграције 
избеглица, као и распоред 
средстава буџета која се 
користе за решавање 
стабених потреба и друге 
програме интеграције 
избеглица  

Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица 
и интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

НЕ  01. 2018.  

3 Закључак о прихватању 
Извештаја о раду Комисије 
за нестала лица Владе 
Републике Србије за 2017. 
годину  

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

Прихвата се Извештај о 
раду Комисије за нестала 
лица Владе Републике 
Србије за 2017. годину  

 
 

НЕ  02. 2018.  

4 Закључак о обезбеђивању 
средстава из буџета 
Републике Србије 
јединицама локалне 
самоуправе у Републици 
Србији на чијим 
територијама постоји 
повећан број миграната 

Члан 10. став 1. Закона о 
управљању миграцијама 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 107/12) и члан 43. став 
3. Закона о Влади 
(„Службени гласник PC", 
бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14УС и 44/14) 

Омогућиће се да јединице 
локалне самоуправе на 
чијим територијама постоји 
повећан број миграната 
реализују мере и 
активности усмерене 
првенствено на хигијенску, 
санитарну, али и на сваку 
другу неопходну помоћ и 
заштиту ових лица, као и 
благовремено, непосредно 

Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица 
и интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

НЕ  02. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

и ургентно решавање не 
само елементарних услова 
живота лица која мигрирају 
кроз Републику Србију или 
бораве у Републици 
Србији, већ и 
обезбеђивање и 
спречавање нових 
последица које би услед 
незбринутости ових 
миграната настале 

5 Закључак о прихватању 
Извештаја о раду Комисије 
за нестала лица за период 
1. јануар - 30. март 2018. 
године 

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

Прихвата се Извештај о 
раду Комисије за нестала 
лица за период 1. јануар - 
30. март 2018. године  

 
 

НЕ  04. 2018.  

6 Закључак о давању 
сагласности да се у 
општинама и градовима у 
Републици Србији у којима 
постоји повећан број 
миграната обезбеде 
објекти у којима ће се 
пружати помоћ, прихват, 
обезбеђивања основних 
животних услова и 
привремени смештај 
миграната, као и 
тражилаца азила који 
бораве у Републици Србији  

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

Обезбедиће се објекти у 
којима ће се пружати 
помоћ, прихват, 
обезбеђивања основних 
животних услова и 
привремени смештај 
миграната, као и 
тражилаца азила који 
бораве у Републици Србији 
и тиме створити додатни 
капацитети погодни за 
транзитни прихват и 
смештај миграната и 
услови за ефикасно 
управљање миграцијама 

Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица 
и интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

НЕ  05. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

на територији Републике 
Србије 

7 Одлука о оснивању центра 
за азил 

Члан 21. став 1. Закона о 
азилу („Службени гласник 
РС”, број 109/07) 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) 

Основаће се центар за 
азил за потребе смештаја 
лица која изразе намеру да 
траже азил у Републици 
Србији  

Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица 
и интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

НЕ  05. 2018.  

8 Закључак о прихватању 
предлога Комесаријата за 
избеглице и миграције о 
уплати добровољне 
контрибуције за 
Међународну организацију 
за миграције 

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)  

Омогућиће се реализација 
активности у Републици 
Србији  

Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица 
и интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

НЕ  05. 2018.  

9 Закључак о давању 
сагласности на Програм 
обуке и оспособљавања 

Члан 13. став 2. Закона о 
управљању миграцијама 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 107/12) 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) 

Утврдиће се Програм обуке 
и оспособљавања из 
области управљања 
миграцијама за државне 
службенике који обављају 
послове на нивоу 
Републике Србије, али и за 
запослене у органима 
јединица локалне 
самоуправе, као и за лица 
која у оквиру здравства, 
социјалне заштите, 
образовања, 

Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица 
и интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

запошљавања и других 
делатности обављају 
послове од непосредног 
значаја за спровођење 
мера и активности за 
управљање миграцијама и 
заштите права миграната у 
сарадњи са надлежним 
органима државне управе  

10 Закључак о прихватању 
Извештаја о раду Комисије 
за нестала лица за период 
1. јануар - 30. јун 2018. 
године 

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

Прихвата се Извештај о 
раду Комисије за нестала 
лица за период 1. јануар - 
30. јун 2018. године  

 
 

НЕ  07. 2018.  

11 Закључак о усвајању 
Акционог плана за 
спровођење Националне 
стратегије за решавање 
питања избеглица и 
интерно расељених лица 
за период од 2015. до 2020. 
године 

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 Акциони план за 
спровођење Националне 
стратегије за решавање 
питања избеглица и 
интерно расељених лица 
за период од 2015. до 2020. 
године  

Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица 
и интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

НЕ  09. 2018.  

12 Уредба о ближим условима 
и критеријумима за 
умањење или престанак 
права на збрињавање 
избеглица 

Члан 16. став 4. Закона о 
избеглицама („Службени 
гласник РС”, број 18/92, 
„Службени лист СРЈ”, број 
42/02 ― СУС и „Службени 
гласник РС”, број 30/10) и 
члан 42. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник 

Уредиће се ближи услови и 
критеријуми за умањење 
или престанак права на 
збрињавање избеглица  

Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица 
и интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

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

 

13 Закључак о усвајању 
миграционог профила 
Републике Србије 

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

Објединиће се на 
структурисан начин подаци 
из база података органа 
државне управе који се 
баве миграцијама и 
обезбедиће се 
свеобухватни приказ 
демографских и социо-
економских фактора који 
утичу на миграције у 
Републици Србији 

Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица 
и интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

НЕ  09. 2018.  

14 Закључак о усвајању 
Акционог плана за 
спровођење Стратегије за 
управљање миграцијама за 
период 2018-2019. годину 

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

Усваја се Акциони план за 
провођење Стратегије за 
управљање миграцијама за 
период 2018-2019. годину  

Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица 
и интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  

НЕ  10. 2018.  

15 Закључак о давању 
сагласности на Програм за 
подршку добровољног 
повратка странаца који 
илегално бораве на 
територији Републике 
Србије у земљу њиховог 
порекла 

Члан 10. став 2. Закона о 
управљању миграцијама 
(„Службени гласник РС”, 
број 107/12) 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-

Утврдиће се Програм за 
подршку добровољног 
повратка странаца који 
илегално бораве на 
територији Републике 
Србије у земљу њиховог 
порекла чиме ће се 
омогућити подршка 
странцима који илегално 

Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица 
и интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

НЕ  10. 2018.  



  

827 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14)  бораве у Републици Србији 
да се кроз организовани 
повратак добровољно 
врате у земљу порекла  

16 Закључак о прихватању 
Извештаја о раду Комисије 
за нестала лица за период 
1. јул - 30. септембар 2017. 
године 

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

Прихвата се Извештај о 
раду Комисије за нестала 
лица за период 1. јул - 30. 
септембар 2018. године  

 
 

НЕ  10. 2018.  

17 Уредба о врсти података, 
методама, динамици и 
техничким средствима 
Јединственог система за 
прикупљање, 
организовање и размену 
података 

Члан 18. став 3. Закона о 
управљању миграцијама 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 107/12) 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) 

Утврдиће се врста 
података који се 
прикупљају, анализирају, 
обрађују, организују, 
размењују, чувају и штите у 
оквиру Јединственог 
система, као и методе, 
динамика и техничка 
средства која се у 
Јединственом систему 
примењују, а за потребе 
прикупљања, 
анализирања, обраде, 
организовања, размене, 
чувања и заштите података 
неопходних за управљање 
миграцијама  

Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица 
и интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

НЕ  11. 2018.  

 



  

828 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Подршка присилним 
мигрантима и 
унапређење система 
управљања 
миграцијама 

Влада  Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
Стратегија реинтеграције 
повратника по основу 
Споразума од реадмисији 
Стратегија за управљање 
миграцијама 
 

06  29.000.000 RSD  (242.851 EUR)  

05  2.725.510.000 RSD  (22.823.869 EUR)  

01  1.276.932.000 RSD   
 

600 избеглица и интерно 
расељених лица смештено у 
колективне центре, установе 
социјалне заштите и 
студентског стандарда; 
Једнократно помогнуто 2650 
породица крајњих корисника; 
Унапређен приступ правима и 
информисаност корисничке 
популације о начину 
остваривања истих; 
Обезбеђен смештај 
тражиоцима азила; Додатно 
унапређена подршка у 
процесу реинтеграције 
повратника по основу 
Споразума о реадмисији; 
Унапређен систем прихвата, 
капацитети и квалитет 
смештаја тражилаца азила; 
Сензибилисана локална 
заједница у погледу потреба и 
права тражиоца азила; 
Олакшан процес повратка 
избеглица у земље порекла; 
Подржане активности 
локалних акционих планова 
120 општина/градова; 900 
породица избеглица и интерно 
расељених лица добило 
подршку у виду пакета 
грађевинског материјала за 
завршетак започетог и 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

адаптацију неусловног 
стамбеног објекта и 
домаћинства са окућницом; 
Економски оснажено 700 
корисничких породица; 
Подржани предложени 
програми јединица локалних 
самоуправа; Током 
имплементације пет 
потпројеката РСП решено 
стамбено питање 6.188 
породица избеглица.  

1.ПА.1 Подршка цивилном 
сектору у процесу 
унапређења положаја 
присилних миграната 

Орган  Стратегија за управљање 
миграцијама 
Стратегија реинтеграције 
повратника по основу 
Споразума од реадмисији 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

06  7.000.000 RSD  (58.619 EUR)  

01  12.000.000 RSD   
 

Олакшано остваривање права 
избеглица, интерно 
расељених лица, тражилаца 
азила и повратника по 
споразуму о реадмисији. 
Унапређено остваривање 
права у процесу интеграције 
избеглица, побољшавања 
услова интерно расељених 
лица, реинтеграције 
повратника по споразуму о 
реадмисији и приступ правима 
тражиоцима азила.  

1.ПА.2 Пружање подршке 
повратницима по основу 
Споразума о реадмисији 
путем прихвата 
повратника 

Влада  Стратегија за управљање 
миграцијама 
Стратегија реинтеграције 
повратника по основу 
Споразума од реадмисији 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и 

01  20.000.000 RSD   
 

У складу са исказаним 
потребама обезбеђен 
адекватан прихват, смештај и 
приступ правима 
повратницима по реадмисији 



  

830 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

1.ПА.3 Обезбеђивање 
смештаја и основних 
животних услова 
тражиоцима азила и 
мигрантима који долазе 
из земаља у којима су 
њихови животи 
угрожени 

Влада  Стратегија за управљање 
миграцијама 
Стратегија реинтеграције 
повратника по основу 
Споразума од реадмисији 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

05  76.500.000 RSD  (640.624 EUR)  

01  460.000.000 RSD   
 

Обезбеђен смештај и основни 
животни услови тражиоцима 
азила и мигрантима који 
долазе из земаља у којима су 
њихови животи угрожени 

1.ПА.4 Подршка одрживом 
повратку избеглица у 
земљу порекла 

Влада  Стратегија за управљање 
миграцијама 
Стратегија реинтеграције 
повратника по основу 
Споразума од реадмисији 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

01  13.500.000 RSD   
 

Пружена асистенција 
повратницима који су 
изразили намеру за 
организовани повратак у 
Републику Хрватску и Босну и 
Херцеговину 

1.ПА.5 Организован смештај 
избеглица и интерно 
расељених лица и 
једнократне новчане 

Влада  Стратегија за управљање 
миграцијама 
Стратегија реинтеграције 
повратника по основу 
Споразума од реадмисији 

01  183.000.000 RSD   
 

600 избеглица и интерно 
расељених лица смештено у 
колективне центре, установе 
социјалне заштите и 
студентског стандарда; 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

помоћи  Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

једнократно помогнуто 2650 
породица крајњих корисника  

1.ПА.6 Обезбеђивање 
стамбених решења и 
економско оснаживање 
избеглица и интерно 
расељених лица 

Влада  Стратегија за управљање 
миграцијама 
Стратегија реинтеграције 
повратника по основу 
Споразума од реадмисији 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

01  450.000.000 RSD   
 

900 породица избеглица и 
интерно расељених лица је 
решило стамбено питање кроз 
донацију пакета грађевинског 
материјала намењеног 
завршетку започетог и 
адаптацију неусловног 
стамбеног објекта и помоћ при 
обезбеђивању кућа са 
окућницом Економски 
оснажено 700 корисничких 
породица  

1.ПА.7 Обезбеђивање 
финансијске подршке 
плановима јединица 
локалних самоуправа за 
јачање капацитета, 
решавање проблема 
миграната на њиховој 
територији и јачање 
толеранције према 
тражиоцима азила 

Влада  Стратегија за управљање 
миграцијама 
Стратегија реинтеграције 
повратника по основу 
Споразума од реадмисији 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

01  12.000.000 RSD   
 

Финансијски подржани 
поднети програми јединица 
локалних самоуправа за 
јачање капацитета ради 
решавања проблема 
миграната на њиховој 
територији и програми 
јединица локалних 
самоуправа у којима се 
налазе центри за азил за 
промовисање и јачање 
толеранције према 
тражиоцима азила 



  

832 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПК.1 Јачање система 
управљања 
миграцијама и система 
азила у Републици 
Србији, као и директна 
помоћ мигрантима и 
тражиоцима азила од 
стране Министарства 
унутрашњих послова 
Чешке Републике 

Влада  Стратегија за управљање 
миграцијама 
Стратегија реинтеграције 
повратника по основу 
Споразума од реадмисији 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

05  49.010.000 RSD  (410.418 EUR)  
 

Унапређени капацитети 
Комесаријата за ефикасно 
управљање миграцијама и 
системом азила у РС, кроз 
проширење и унапређење 
квалитета инфраструктуре 
центара за азил и прихватних 
центара. Спроведене 
студијска посета у Чешку 
Републику службеника и лица 
ангажованих у Комесаријату. 
Пружена директна 
материјална помоћ 
мигрантима и тражиоцима 
азила  

1.ПК.2 Регионални стамбени 
програм Републике 
Србије - осам 
потпројеката 

Влада  Стратегија за управљање 
миграцијама 
Стратегија реинтеграције 
повратника по основу 
Споразума од реадмисији 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

05  2.600.000.000 RSD  (21.772.827 EUR)  

01  50.000.000 RSD   
 

Током имплементације осам 
потпројеката РСП решено 
стамбено питање 6.188 
породица избеглица кроз 
програме изградње стамбених 
јединица за социјално 
становање у заштићеним 
условима, стамбених јединица 
које ће бити предмет 
купопродаје у складу са 
Законом о избеглицама, 
донацију и постављање 
монтажних кућа, донацију 
пакета грађевинског 
материјала и откуп 
домаћинстава са окућницом 

1.ПК.3 Подршка систему Влада  Стратегија за управљање 06  22.000.000 RSD  (184.232 EUR)  
 

Унапређени капацитети МУП-
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

управљања 
миграцијама у Србији 

миграцијама 
Стратегија реинтеграције 
повратника по основу 
Споразума од реадмисији 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

а и КИРС-а да ефикасно 
управљају политикама у 
области управљања 
миграцијама и борбе против 
трговине људима на 
националном нивоу. 
Унапређени капацитети за 
ефикасно управљање 
миграцијама и борбу против 
трговине људима на 
националном нивоу. 
Побољшана заштита права 
миграната и жртава трговине 
људима, кроз бољи приступ 
програмима и услугама које 
одговарају њиховим 
потребама. Унапређени 
капацитети МУП-а и КИРС-а 
за учешће на регионалним и 
међународним платформама  

2 Јачање капацитета тела 
надлежних за примену 
закона у борби против 
организованог 
криминала и азила - 
ИПА 2013 

Влада  Стратегија за управљање 
миграцијама 
 

56  11.590.000 RSD  (95.000 EUR)  

01  732.000 RSD   
 

Ојачани капацитети 
институција надлежних за 
питања од значаја за 
тражиоце азила. 
Успостављени благовремени 
и адекватни механизми за 
подршку у процесу 
интеграције лица којима је 
одобрена субсидијарна или 
међународна заштита. 
Смањен степен предрасуда и 
негативних ставова према 
тражиоцима азила  



  

834 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

3 Подршка сектору 
унутрашњих послова - 
ИПА 2014 

Влада  Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
Стратегија за управљање 
миграцијама 
 

56  98.213.000 RSD  (805.025 EUR)  

01  36.967.000 RSD   
 

187 стамбено збринутих 
породица избеглица и интерно 
расељених лица подржани 
локални акциони планови 30 
јединица локалних 
самоуправа 330 корисничких 
породица из приватног 
смештаја добило подршку у 
економском оснаживању 
Проширени капацитети за 
смештај тражилаца азила, 
изградња центра за азил 
капацитета 300 места  

3.ПК.1 Унутрашњи послови - 
ИПА 2014 

Влада  Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

01  25.620.000 RSD   
 

187стамбено збринутих 
породица избеглица и интерно 
расељених лица; подржани 
локални акциони планови 30 
јединица локалних 
самоуправа; 330 корисничких 
породица из приватног 
смештаја добило подршку у 
економском оснаживању.  

3.ПК.2 Подршка сектору 
унутрашњих послова - 
ИПА 2014  

Влада  Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

56  98.213.000 RSD  (805.025 EUR)  

01  11.347.000 RSD   
 

Проширени капацитети за 
смештај тражилаца азила, 
изградња центра за азил 
капацитета 300 места 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

4 Спровођење активности 
Комисије за нестала 
лица  

Влада   15  1.500.000 RSD   

01  32.000.000 RSD   
 

Реализоване активности и 
предузете мере од значаја за 
проблематику несталих лица 
и помоћ њиховим 
породицама; Решени 
случајеви 150-200 лица која се 
воде као нестала.  

4.ПК.1 Реализација пројеката 
помоћи удружењима 
породица несталих лица 

Влада   
 

01  7.000.000 RSD   
 

Ојачани капацитети удружења 
породица несталих лица  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

836 

 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА 

2. Директор Братислав Гашић 

3. Делокруг На основу члана 2. Закона о Безбедносно-информативној агенцији („Службени гласник РС”, бр. 
42/02, 111/09, 65/14 (УС) и 66/14), Безбедносно-информативна агенција обавља послове који се 
односе на: заштиту безбедности Републике Србије и откривање и спречавање делатности 
усмерених на подривање или рушење Уставом утврђеног поретка Републике Србије; истраживање, 
прикупљање, обраду и процену безбедносно-обавештајних података и сазнања од значаја за 
безбедност Републике Србије и информисање надлежних државних органа о тим подацима, као и 
друге послове одређене законом. 

      

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Национална безбедност Орган  Стратегија националне 
безбедности Републике Србије 
 

01  5.274.372.000 RSD   
 

Спречена, откривена, 
документована кривична дела 
против уставног уређења и 
безбедности Републике 
Србије и смањен њихов 
укупан број, као и рано 
препознати индикатори 
угрожавања националне 
безбедности са циљем 
проактивног деловања и 
благовремено, поуздано и 
тачно информисање 
корисника екстерних 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

информација; донета 
стратегијска докумената и 
нормативна акта; повећан број 
специјалистичких обука 
намењених оперaтивном 
саставу; повећани технички 
капацитети и побољшани 
материјални ресурси 

1.ПА.1 Безбедносно-
обавештајне и 
информативне 
активности 

Орган  Стратегија националне 
безбедности Републике Србије 
 

01  5.003.372.000 RSD   
 

Проактивно деловањe кроз 
рано препознавање 
индикатора угрожавања 
уставног уређења и 
безбедности Републике; 
спречена, откривена, 
документована кривична дела 
против уставног уређења и 
безбедности Републике и 
смањен њихов укупан број; 
прикупљене информација у 
циљу благовременог, 
позданог и тачног 
информисања корисника 
екстерних информација; 
обезбеђена поуздана заштита 
унутрашње безбедности; 
повећано поверење грађана; 
смањен број претњи 
угрожавања безбедности 

1.ПК.1 Капитални пројекти 
Безбедносно-
информативне агенције 

Орган  Стратегија националне 
безбедности Републике Србије 
 

01  271.000.000 RSD   
 

Квалитетно и у року завршени 
пројекти 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ 

2. Директор мр Петар Одоровић 

3. Делокруг На основу чл. 92, 93. и 94. Закона о железници ("Службени гласник РС", бр. 45/13 и 91/15), Дирекција 
обавља послове у области регулисања тржишта железничких услуга, послове у области регулисања 
безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја. Дирекција је надлежна да изда, 
суспендује и одузме лиценцу за управљање железничком инфраструктуром и лиценцу за превоз. 
Дирекција обавља и следеће послове: 1) доноси подзаконске акте на основу овлашћења из овог 
закона и закона којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају; 2) 
учествује у међународној сарадњи у области железничког саобраћаја коју остварује Министарство, са: 
(1) међународним организацијама у којима је Дирекција овлашћена да представља Републику Србију, 
(2) Европском железничком агенцијом и органима других држава надлежним за безбедност и 
интероперабилност у железничком саобраћају и регулисање тржишта железничких услуга; 3) обавља 
и друге послове утврђене овим законом и законом којим се уређује безбедност и интероперабилност 
у железничком саобраћају. Дирекција на својој интернет страници објављује прописе из области 
железничког саобраћаја, укључујући и услове, поступак и висину такси за издавање лиценци, дозвола 
и сертификата из надлежности Дирекције, појединачне акте које је донела и податке за контакт. 
Дирекција у области регулисања тржишта железничких услуга: 1) одлучује по приговорима 
подносилаца захтева за доделу трасе воза, нарочито имајући у виду евентуално неправедно 
поступање или дискриминацију од стране управљача инфраструктуре или железничких превозника, а 
у вези са: (1) Изјавом о мрежи, (2) критеријумима утврђеним у Изјави о мрежи, (3) поступком доделе 
траса воза и његовим исходом, (4) начином утврђивања накнада за коришћење трасе воза, (5) нивоом 
или структуром накнада за коришћење трасе воза; 2) прати и анализира услове конкуренције на 
тржишту железничких транспортних услуга и на сопствену иницијативу преиспитује поступке и 
документе из тачке 1) а у циљу спречавања дискриминације међу подносиоцима захтева за доделу 
трасе воза. Дирекција посебно проверава да ли Изјава о мрежи садржи клаузуле или предвиђа 
дискрециона овлашћења управљача инфраструктуре која би могла бити коришћена за 
дискриминацију подносилаца захтева за доделу трасе воза; 3) контролише независност управљача 
инфраструктуре у односу на друге субјекте на тржишту железничких услуга; 4) обезбеђује да накнаде 
које је утврдио управљач инфраструктуре буду недискриминаторске и у складу са овим законом; 5) 
обезбеђује да управљач инфраструктуре утврђује приступ и коришћење железничке инфраструктуре 
на недискриминаторској основи у складу са овим законом; 6) обезбеђује контролу приступа и 
коришћења објеката и стабилних постројења којима не управља управљач инфраструктуре и које је 
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регулисано уговором потписаним између лица које обезбеђује услугу и железничког превозника; 7) 
прати железничко тржиште, како би се анализирала конкуренција између различитих видова 
саобраћаја; 8) контролише квалитет железничких услуга укључујући приступачност за особе са 
инвалидитетом које обезбеђују железнички превозници и управљачи инфраструктуре; 9) сарађује са 
телом надлежним за заштиту конкуренције, даје стручна мишљења и анализе, пружа техничку помоћ 
у вези са питањима која нису уређена овим законом, а односе се на ограничавање, спречавање или 
нарушавање конкуренције на тржишту; 10) обавља и друге послове утврђене овим законом. Дирекција 
припрема годишњи извештај о регулисању тржишта железничких услуга у претходној години и 
доставља га Влади најкасније до краја јуна текуће године. Извештај се објављује на интернет 
страници Дирекције. Послови Дирекције у области регулисања безбедности и интероперабилности 
железничког саобраћаја су: 1) издавање, продужење важења, измене и одузимање сертификата о 
безбедности за управљање железничком инфраструктуром; 2) издавање, продужење важења, измене 
и одузимање сертификата о безбедности за превоз, као и провера да ли се управљачи 
инфраструктуре и железнички превозници придржавају услова утврђених у њему; 3) издавање 
дозвола за коришћење структурних подсистема, чинилаца интероперабилности и других елемената 
структурних подсистема у складу са законом којим се уређује безбедност и интероперабилност у 
железничком саобраћају; 4) надзор над усаглашеношћу чинилаца интероперабилности са основним 
условима у складу са законом којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком 
саобраћају; 5) одобравање пуштања у рад нових и знатно измењених железничких возила која још 
нису обухваћена техничком спецификацијом за интероперабилност, као и возила увезених из 
иностранства; 6) праћење, унапређивање, примена и развој безбедности и регулаторног оквира за 
безбедност, као и система националних прописа о безбедности, укључујући и доношење 
подзаконских аката из области безбедности железничког саобраћаја; 7) проверава да ли су 
железничка возила уредно регистрована у Националном регистру железничких возила и да ли су 
подаци садржани у том регистру тачни и ажурирани; 8) води евиденцију о свим ванредним 
ситуацијама у железничком саобраћају; 9) друге послове утврђене овим законом и законом којим се 
уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају. Дирекција припрема годишњи 
извештај о стању безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја у претходној години и 
доставља га Влади најкасније до краја јуна текуће године. Извештај се објављује на интернет 
страници Дирекције. На основу чл. 5, 36. и 37. Закона о жичарама за транспорт лица ("Службени 
гласник РС", број 38/15) Дирекција води евиденцију жичара, специфичних вучних инсталација и свих 
субјеката одређених овим законом који утичу на безбедност рада жичара; прописује поступак 
добијања одобрења за рад специфичне вучне инсталације; води евиденцију овлашћења издатих од 
стране надлежног државног органа и прописује начин вођења, садржину и образац евиденције 
овлашћења. 
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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 изменама Правилника 
о техничким условима и 
одржавању железничке 
телекомуникационе мреже 

Члан 65. став 3. и члан 66. став 2. 
Закона о безбедности и 
интероперабилности железнице 
(„Службени гласник РС“, бр. 
104/13, 66/15 – др. закон и 92/15)  

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

НЕ  03. 2018.  12. 2015.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Уређење и надзор у 
области саобраћаја 

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

01  63.068.000 RSD   
 

Хармонизовани национални 
прописи у области 
безбедности железничког 
саобраћаја са прописима ЕУ и 
повећан степен 
интероперабилности у 
железничком саобраћају. 
Унапређена регулаторна 
функција Дирекције за 
железнице и већа понуда 
квалитетне превозне услуге 

1.ПА.1 Регулисање 
железничког тржишта и 
осигурање безбедности 
и интероперабилности 

Орган  Споразум о стабилизацији и 
придруживању између 
Европских заједница и њихових 
држава чланица, са једне 

01  63.068.000 RSD   
 

Омогућен приступ под 
једнаким условима добру у 
општој употреби и 
спречавање дискриминације; 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

железничког саобраћаја стране, и Републике Србије, са 
друге стране 
 

отвореније тржиште 
железничких транспортних 
услуга. Коришћење само оних 
подсистема и њихових 
елемената који су усаглашени 
са важећим техничким 
прописима и учествовање у 
саобраћају само квалитетних 
превозника и управљача  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА 

2. Вршилац дужности директора Миле Радивојевић 

3. Делокруг На основу члана 8. Закона о мирном решавању радних спорова („Службени гласник РС”, бр. 125/04 и 
104/09), Републичка агенција за мирно решавање радних спорова обавља стручне послове који се 
односе на : мирно решавање колективних и индивидуалних спорова; избор миритења и арбитара; 
вођење Именика миритеља и арбитара; стручно усавршавање миритеља и арбитара; одлучивање о 
изузећу миритеља и арбитара; евиденција о поступцима мирног решавања радних спорова и друге 
послове одређене законом. 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Запошљавање и 
уређење система рада и 
радно правних односа 

Орган   01  24.003.000 RSD   
 

Смањен број радних спорова 
пред судовима; унапређен 
социјални дијалог 

1.ПА.1 Мирно решавање 
радних спорова 

Орган   
 

01  24.003.000 RSD   
 

Унапређени и хармонизовани 
односи социјалних партнера; 
смањен број поступака пред 
судовима у области радних 
спорова  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ 

2. Директор Проф. др Драгоман Рабреновић 

3. Делокруг На основу члана 14. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 
101/15), Геолошки завод Србије обавља основна геолошка истраживања, у смислу чл. 17. и 18. овог 
закона и друга геолошка истраживања обухваћена годишњим програмом из члана 20. овог закона, као 
и послове примењених геолошких истраживања од важности за Републику Србију, на основу посебне 
одлуке коју доноси Влада на предлог Министарства. Завод обавља и друге послове од интереса за 
Републику Србију, као што су: израда и штампање геолошких карата размере 1:25.000 и ситније 
размере; израда специјалистичких и тематских геолошких карата (металогенетских, односно 
минерагенетских, геомагнетских, гравиметријских, радиометријских, геохемијских, хидрогеолошких, 
инжењерскогеолошких, структурно-тектонских, сеизмичких, геоеколошких и других), укључујући и 
израду геолошких подлога за потребе просторног планирања; врши истраживања и мониторинг 
клизишта и израду геолошке карте хазарда и ризика за ниво размере 1:25.000 и ситније, послови 
регионалних геофизичких истраживања; лабораторијска испитивања из области минералогије, 
петрографије и седиментологије, као и палеонтолошка, хемијска, геомеханичка и друга испитивања. 
Завод врши и послове реализације развојних, научно-истраживачких и међународних пројеката из 
области геологије, организовање осматрачке мреже за праћење режима подземних вода по посебним 
програмима, прикупљање, ажурирање и чување података и стручне документације од значаја за 
геолошки информациони систем Републике Србије, припрема пројектне задатке за локалне 
самоуправе за инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања и санацију клизишта, као и друге 
послове у складу са законом. Завод може да обавља и послове геолошких истраживања у 
иностранству на основу посебне одлуке коју доноси Влада на предлог Министарства. Надзор над 
радом Завода и извођењем геолошких истраживања из ст. 1. и 2. овог члана, као и стручну контролу 
изведених радова врши Министарство.  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Основна геолошка 
истраживања 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 
 

01  255.649.000 RSD   
 

Реализована фазна теренска, 
лабораторијска и кабинетска 
геолошка истраживања за 
потребе израде Геолошке 
карте Србије, 1: 50.000, (ГК 
1:50), листови: Ужице 1, Крива 
Паланка 1, Бачка Паланка 4, 
Бијељина 3 и 4, Бор 4, 
Крушевац 4, Лапово 2, 
Оршава 3 и 4, Пријепоље 3 и 
4 и Зворник 4; урађена 
корекција и синтеза геолошких 
формација на завршеним 
листовима ГК 50; урађене 
рецензије за следећа 4 листа 
ГК 50: Неготин 1, Ваљево 4, 
Пожаревац 4 и Зворник 2; 
одређени садржаји хемијских 
елемената у седиментима 
(stream, overbank, floodplain) 
јужног дела слива Западне 
Мораве (седименти Расине, 
Јошанице, Студенице Ибра и 
др.); урађена геоеколошка 
истраживања средишњег тока 
реке Тисе и њених притока; 
реализована валидна процена 
стања објеката геонаслеђa на 
простору источне Србије 
(Пирот и околина); 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

реализована фазна 
истраживања за потребе 
израде Основне 
хидрогеолошке карте (ОХГК), 
Р 1:100.000, листови: 
Подујево, Лесковац, Нови Сад 
и Куршумлија; урађена студија 
о потенцијалности подземних 
вода које могу представљати 
алтернативно извориште 
водоснабдевања; 
надограђена база података о 
геотермалним ресурсима 
Републике Србије; добијени 
егзактни подаци о утицају 
климатских промена на 
хидрогеологију прве издани на 
подручју Посавине; урађена 
анализа података који се 
приказују у важећим 
катастрима ОХГК и анализа 
постојеће базе ГеолИСС-а и 
дефинисан формат уноса 
сваког податка у катастар; 
урађено хидрогеолошко 
рекогносцирање магматских 
комплекса јужне и југоисточне 
Србије; урађен, за лист 
Зајечар, ауторски оригинал 
Основне 
инжењерскогеолошке карте 
(ОИГК), размере 1:100.000, са 
Тумачем; реализована фазна 
истраживања за потребе 
израде Основне 
инжењерскогеолошке карте 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

(ОИГК), размере 1:100.000, 
листови: Ивањица, Ваљево, 
Врњци, Зворник, Бољевац и 
Алексинац; реализована 
фазна истраживања за израду 
Катастра клизишта и 
нестабилних падина на 
територији Републике Србије; 
урађене финалне 
инжењерскогеолошке подлоге 
за потребе израде просторног 
плана општине Крупањ; 
проспекцијски истражени 
ултрамафити Дели Јована и 
њихове контактне стене; 
урађена оцена 
перспективности истражених 
аеромагенетских аномалија на 
простору Голије; реализована 
трећа фаза истраживања на 
листу Пријепоље 2 и друга 
фаза на листу Жагубица 2 за 
потребе израде 
Металогенетске карте Р 1:50; 
реализована друга фаза 
студије урана и припремна 
фаза студије угља; на 
геолошким локалитетима који 
су откривени израдом нових 
путних праваца (локалних и 
регионалних) урађена 
проспекцијска и 
литогеохемијска 
истраживања; на основу 
металогенетске анализе у 
неогеним басенима издвојена 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

перспективна подручја за 
даља истраживања; урађена 
проспекцијска истраживања 
наносних лежишта Au у 
алувионима западног дела 
Источне Србије; дефинисан 
минерално сировински 
потенцијал глауконита и 
украсног камена на 
истраживаном простору; 
урађена оцена 
перспективности 
минерализација Cr и пратећих 
метала на подручју 
Златибора; урађене геолошко-
економске карте за чврсте 
енергетске сировине за 
Борски, Браничевски и 
Подунавски округ; оконтурена 
подручја перспективна за 
даља истраживања на 
територији општине Бајина 
Башта; за подручје општине 
Рековац и општине Жагубица 
урађена синтеза 
расположивих геолошких 
информација и њихова 
теренска допуна; унети 
подаци у базу Геолошког 
информационог система 
Србије (ГеолИСС)  

 

 
 
 


