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III. СЛУЖБЕ ВЛАДЕ 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА 

2. Директор др Данило Рончевић 

3. Делокруг На основу чл 5. и 6. Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС", број 94/17) којим се мења члан 158. став 2 и члан 161. став 4. Закона, Служба за 
управљање кадровима обавља стручне послове у вези са управљањем кадровима у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе: пружа стручну помоћ органима државне управе и 
стручним службама Владе у примени одредаба Закона о државним службеницима и других прописа 
донетих на основу тог закона и обавља послове у вези са анализом индивидуалних потенцијала за 
развој и управљање каријером државних службеника; оглашава интерне конкурсе за попуњавање 
извршилачких радних места и интерне и јавне конкурсе за попуњавање положаја у органима државне 
управе и службама Владе и стара се о правилном спровођењу поступка; припрема за Владу предлог 
кадровског плана органа државне управе и служби Владе и стара се о правилном спровођењу 
донесеног кадровског плана; даје мишљења о правилницима о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места органа државне управе и служби Владе; пружа стручну помоћ 
органима државне управе и службама Владе у вези са управљањем кадровима и унутрашњим 
уређењем; води Централну кадровску евиденцију о државним службеницима и намештеницима у 
органима државне управе и службама Владе и може вршити обраду података уписаних у Централну 
кадровску евиденцију у сврху извршавања послова из своје надлежности и у складу са законом који 
уређује заштиту података о личности; води евиденцију интерног тржишта рада у органима државне 
управе и службама Владе; припрема извештај о годишњем циклусу оцењивања државних службеника 
за Владу; обавља стручно-техничке и административне послове за Високи службенички савет и 
Жалбену комисију Владе и стара се о условима и средствима за њихов рад. 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о усвајању 
Кадровског плана за 
министарства, посебне 
организације, службе 
Владе и стручне службе 
управних округа за 2018. 
годину 

Члан 155. став 2. Закона о 
државним службеницима 
("Службени гласник РС", 
бр. 79/05, 81/05, 83/05, 
64/07, 67/07, 116/08, 
104/09, 99/14 и 94/17), члан 
11. Уредбе о припреми 
кадровског плана у 
државним органима 
("Службени гласник РС", 
број 8/06) и члан 43. став 3. 
Закона о Влади ("Службени 
гласник РС", бр. 55/05, 
71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12-УС, 72/12, 74/12, 7/14 
и 44/14) 

Влада закључком усваја 
Кадровски план за 
министарства, посебне 
организације, службе 
Владе и стручне службе 
управних округа у року од 
30 дана од дана доношења 
Закона о буџету  

 
 

НЕ  01. 2018.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Подршка раду органа 
јавне управе 

Орган   01  97.146.000 RSD   
 

Попуњена радна места по 
спроведеном конкурсу за 
попуњавање извршилачких 
радних места у органима 
државне управе и службама 
Владе; постављена лица, 
односно, попуњени положаји 
по спроведеним конкурсима 
за попуњавање положаја у 
органима државне управе и 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

службама Владе; израђен 
Предлог кадровског плана 
органа државне управе и 
служби Владе; квалитетни 
описи послова и правилно 
разврстани послови радних 
места у звања у 
правилницима о унутрашњем 
уређењу и систематизацији 
радних места у органима 
државне управе и службама 
Владе; ажурно вођење 
Централне кадровске 
евиденције; ажурно вођење 
интерног тржишта рада; 
унапређени капацитети 
државних службеника за 
спровођење поступка 
оцењивања; примењени 
различити инструменти за 
развој каријере и процену 
компетенција и потенцијала за 
развој, израђени 
индивидуални планови 
развоја и ојачани капацитети 
потребни за напредак у 
каријери државних 
службеника; допринос 
ефикасном раду Високог 
службеничког савета и 
конкурсних комисија које 
именује Високи службенички 
савет  
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.1 Развој људских ресурса Орган   
 

01  5.752.000 RSD   
 

Уведени инструменти за 
управљање каријером 
државних службеника; 
спроведене активности у вези 
са развојем каријере 
државних службеника, 
унапређен поступак 
оцењивања државних 
службеника  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ 
ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА 

2. Вршилац дужности директора Данијела Ненадић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Службе Kоординационог тела Владе Републике Србије за 
општине Прешево, Бујановац и Медвеђа („Службени гласник РС”, бр. 61/06-пречишћен текст, 3/08 и 
36/10), Служба координационог тела Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа обавља 
стручне, административне, информатичке, финансијско - материјалне, рачуноводствене и пратеће 
техничке послове за потребе Координационог тела Србије за општине Прешево, Бујановац и 
Медвеђа. 

  
 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

1 Закључак о прихватању 
Програма мера о 
распореду и коришћењу 
средстава за програме 
остваривања и унапређења 
социјалних и мањинских 
права и посебности на 
подручју општина 
Прешево, Бујановац и 
Медвеђа у 2018. години 

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) ), а у вези 
са Законом о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину (Службени гласник 
РС бр. 113/17) 

Доношењем предложеног 
закључка омогућава се 
реализација активности са 
циљем унапређења 
социјалних и мањинских 
права, посебно у области 
образовања и социјалне 
помоћи  

 
 

НЕ  05. 2018.  

2 Закључак о прихватању 
Програма мера о 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 

Доношењем предложеног 
закључка, обезбеђује се 

 НЕ  05. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

распореду и коришћењу 
средстава за субвенције 
привредним субјектима у 
приватном власништву у 
општинама Прешево, 
Бујановац и Медвеђа у 
2018. години 

PC", бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14УС и 44/14) ), а у вези 
са Законом о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину (Службени гласник 
РС бр. 113/17) 

реализација пројекта са 
циљем развоја приватног 
предузетништва, смањење 
стопе незапослености и 
повећање обима 
производње.  

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Развој општина 
Прешево, Бујановац и 
Медвеђа 

Влада   01  396.318.000 RSD   
 

Изградња, асфалтирање и 
реконструкција улица, 
школских и здравствених 
објеката, развијена 
канализациона и водоводна 
мрежа и санирано клизиште, 
развијена привреда, смањена 
незапосленост, развијени 
видови неформалног 
образовања. 

1.ПА.1 Инфраструктурни и 
економски развој 
општина Прешево, 
Бујановац и Медвеђа 

Влада   
 

01  341.021.000 RSD   
 

Побољшана инфраструктура и 
супраструктура, изграђене, 
асфалтиране и 
реконструисане улице и 
путеви, здравствени и 
школски објекти, побољшана 
канализациона мрежа, 
санирано клизиште, 
побољшан привредни развој, 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

повећана производња у 
приватном предузетништву, 
смањена незапосленост. 

1.ПА.2 Стручни и 
административни 
послови у спровођењу 
политике 
Координационог тела 

Влада   
 

01  55.297.000 RSD   
 

Свеукупан развој општина 
Прешево, Бујановац и 
Медвеђа у области 
инфраструктуре, економског 
развоја, образовања, 
здравства, социјалне 
политике и културе 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ 
ПОДАТАКА 

2. Директор Горан Матић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност („Службени 
гласник РС”, број 12/09), Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података 
обавља стручне, административне и друге послове за потребе Савета за националну безбедност (у 
даљем тексту: Савет), а нарочито послове у вези са сазивањем и припремањем седница Савета, 
стручне послове у вези са праћењем спровођења смерница и закључака Савета, послове 
административно-техничке подршке Бироу за координацију, чување и стављање на увид члановима 
Савета извештаја и других аката Савета, врши и друге послове по налогу Савета и секретара Савета. 
На основу члана 87. Закона о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/09), Канцеларија 
поступа по захтевима за издавање сертификата и дозвола; обезбеђује примену стандарда и прописа 
у области заштите тајних података; стара се о извршавању прихваћених међународних обавеза и 
закључених међународних споразума између Републике Србије и других држава, односно 
међународних органа и организација у области заштите тајних података и сарађује са одговарајућим 
органима страних држава и међународних организација; израђује и води Централни регистар страних 
тајних података; израђује и води Централни регистар страних тајних података; предлаже образац 
безбедносног упитника; предлаже образац препоруке, сертификата и дозволе, као и евиденцију о 
одбијању издавања сертификата, односно дозвола; организује обуку корисника тајних података у 
складу са стандардима и прописима; предлаже Влади план заштите тајних података за ванредне и 
хитне случајеве; опозива тајност податка у складу са одредбама овог закона; после престанка органа 
јавне власти који немају правног следбеника, обавља послове који се односе на заштиту тајних 
података; сарађује са органима јавне власти у спровођењу овог закона у оквиру своје надлежности и 
обавља и друге послове који су предвиђени овим законом и прописима донетим на основу овог 
закона. 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

1 Закључак којим се утврђује 
Основа за вођење 
преговора за закључивање 
Споразума између 
Републике Србије и 
Републике Белорусије о 
размени и заштити тајних 
података 

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 и 
72/12,7/14-УС, 44/14) и 
чланa 6. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 
гласник РС“, број 32/13) 

Споразумом се предвиђа 
предузимање 
одговарајућих мера за 
обезбеђење заштите и 
размене страних тајних 
података који се размењују 
или стварају у складу са 
Споразумом, као и 
надлежност органа и 
поступак у вези са 
спровођењем споразума  

 
 

НЕ  12. 2018.  

2 Закључак којим се утврђује 
Основа за вођење 
преговора за закључивање 
Споразума између 
Републике Србије и 
Републике Црна Горe о 
размени и заштити тајних 
података 

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 и 
72/12,7/14-УС, 44/14) и 
чланa 6. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 
гласник РС“, број 32/13) 

Споразумом се предвиђа 
предузимање 
одговарајућих мера за 
обезбеђење заштите и 
размене страних тајних 
података који се размењују 
или стварају у складу са 
Споразумом, као и 
надлежност органа и 
поступак у вези са 
спровођењем споразума  

 
 

НЕ  12. 2018.  

3 Закључак којим се утврђује 
Основа за вођење 
преговора за закључивање 
Споразума између 
Републике Србије 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 и 

Споразумом се предвиђа 
предузимање 
одговарајућих мера за 
обезбеђење заштите и 
размене страних тајних 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

Републике Боцвана о 
размени и заштити тајних 
података 

72/12,7/14-УС, 44/14) и 
чланa 6. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 
гласник РС“, број 32/13) 

података који се размењују 
или стварају у складу са 
Споразумом, као и 
надлежност органа и 
поступак у вези са 
спровођењем споразума  

4 Закључак којим се утврђује 
Основа за вођење 
преговора за закључивање 
Споразума између 
Републике Србије и 
Великог Војводства 
Луксембург о размени и 
заштити тајних података 

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 и 
72/12,7/14-УС, 44/14) и 
чланa 6. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 
гласник РС“, број 32/13) 

Споразумом се предвиђа 
предузимање 
одговарајућих мера за 
обезбеђење заштите и 
размене страних тајних 
података који се размењују 
или стварају у складу са 
Споразумом, као и 
надлежност органа и 
поступак у вези са 
спровођењем споразума  

 
 

НЕ  12. 2018.  

5 Закључак којим се утврђује 
Основа за вођење 
преговора за закључивање 
Споразума између 
Републике Србије и 
Републике Грчкe о размени 
и заштити тајних података 

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 и 
72/12,7/14-УС, 44/14) и 
чланa 6. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 
гласник РС“, број 32/13) 

Споразумом се предвиђа 
предузимање 
одговарајућих мера за 
обезбеђење заштите и 
размене страних тајних 
података који се размењују 
или стварају у складу са 
Споразумом, као и 
надлежност органа и 
поступак у вези са 
спровођењем споразума  

 
 

НЕ  12. 2018.  

6 Закључак којим се утврђује 
Основа за вођење 
преговора за закључивање 

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

Споразумом се предвиђа 
предузимање 
одговарајућих мера за 

 
 

НЕ  12. 2018.  



  

858 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

Споразума између 
Републике Србије и 
Републике Италије о 
размени и заштити тајних 
података 

исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС и 
72/12,7/14-УС, 44/14) и 
чланa 6. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 
гласник РС“, број 32/13) 

обезбеђење заштите и 
размене страних тајних 
података који се размењују 
или стварају у складу са 
Споразумом, као и 
надлежност органа и 
поступак у вези са 
спровођењем споразума  

7 Закључак којим се утврђује 
Основа за вођење 
преговора за закључивање 
Споразума између 
Републике Србије и 
Савезне Републике 
Немачке о размени и 
заштити тајних података 

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 и 
72/12,7/14-УС, 44/14) и 
чланa 6. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 
гласник РС“, број 32/13) 

Споразумом се предвиђа 
предузимање 
одговарајућих мера за 
обезбеђење заштите и 
размене страних тајних 
података који се размењују 
или стварају у складу са 
Споразумом, као и 
надлежност органа и 
поступак у вези са 
спровођењем споразума  

 
 

НЕ  12. 2018.  

8 Закључак којим се утврђује 
Основа за вођење 
преговора за закључивање 
Споразума између 
Републике Србије и 
Републике Аустрије о 
размени и заштити тајних 
података 

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 и 
72/12,7/14-УС, 44/14) и 
чланa 6. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 
гласник РС“, број 32/13) 

Споразумом се предвиђа 
предузимање 
одговарајућих мера за 
обезбеђење заштите и 
размене страних тајних 
података који се размењују 
или стварају у складу са 
Споразумом, као и 
надлежност органа и 
поступак у вези са 
спровођењем споразума  

 
 

НЕ  12. 2018.  



  

859 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

9 Закључак којим се утврђује 
Основа за вођење 
преговора за закључивање 
Споразума између 
Републике Србије и 
Републике Француске о 
размени и заштити тајних 
података 

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 и 
72/12,7/14-УС, 44/14) и 
чланa 6. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 
гласник РС“, број 32/13) 

Споразумом се предвиђа 
предузимање 
одговарајућих мера за 
обезбеђење заштите и 
размене страних тајних 
података који се размењују 
или стварају у складу са 
Споразумом, као и 
надлежност органа и 
поступак у вези са 
спровођењем споразума  

 
 

НЕ  12. 2018.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Национални систем 
заштите тајних података 
и административна 
подршка раду Савета и 
Бироа 

Орган   01  38.263.000 RSD   
 

Успостављен јединствени 
национални систем заштите 
тајних података, унапређена 
сарадња на билатералном, 
регионалном и 
мултилатералном нивоу у 
области заштите тајних 
података, ефикасан рад на 
координацији активности 
чланова Савета и Бироа, 
повећан број запослених у 
органима јавне власти који су 
прошли процес едукације за 
рад са тајним подацима 



  

860 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.1 Стручни послови у 
области заштите тајних 
података и подршка 
Канцеларије раду 
Савета за националну 
безбедност и Бироу за 
кординацију рада 
служби безбедности 

Орган   
 

01  38.263.000 RSD   
 

Успостављен јединствени 
национални систем заштите 
тајних података, унапређена 
сарадња на билатералном, 
регионалном и 
мултилатералном нивоу у 
области заштите тајних 
података, ефикасан рад на 
координацији активности 
чланова Савета и Бироа, 
повећан број запослених у 
органима јавне власти који су 
прошли процес едукације за 
рад са тајним подацима и 
коришћење ИКТ система 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ 

2. Генерални секретар Новак Недић 

3. Делокруг На основу чл. 4. и 5. Уредбе о Генералном секретаријату Владе („Службени гласник РС”, бр. 75/05, 
71/08, 109/09, 85/12 и 102/13), Генерални секретаријат: 1) припрема акте којима Влада надзире, 
усмерава и усклађује рад министарстава и посебних организација и стара се о њиховом извршавању; 
2) стара се о извршавању аката Владе којима она налаже обавезе министарствима и посебним 
организацијама; 3) ако министарства и посебне организације не донесу пропис у року који је одређен 
законом или општим актом Владе, обавештава Владу о томе и предлаже јој рокове у којима они треба 
да донесу пропис, а предлаже и рокове за доношење прописа ако нису одређени законом или општим 
актом Владе; 4) стара се о извршавању обавеза Владе према Народној скупштини; 5) обезбеђује 
учествовање Владе и њених представника у раду Народне скупштине, сарадњу с председником 
Републике, другим органима и организацијама, другим државама и међународним организацијама; 6) 
обрађује материјале за седнице Владе и радних тела Владе; 7) припрема и прати седнице Владе и 
њених радних тела и друге седнице у Влади; 8) стара се о коришћењу средстава којима располаже 
Влада; 9) припрема акте којима Генерални секретар остварује овлашћења према директорима 
служби Владе који су му одговорни и стара се о њиховом извршавању. Генерални секретаријат 
обавља и друге послове за потребе Владе, њених радних тела и Генералног секретара. За кабинете 
председника Владе и потпредседника Владе Генерални секретаријат обавља послове везане за 
остваривање права и дужности по основу рада, опште правне, материјално-финансијске и 
рачуноводствене послове. Генерални секретаријат се стара о административним, информатичким и 
пратећим помоћно-техничким пословима за потребе Кабинета председника Владе и Кабинета 
потпредседника Владе. 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о усвајању 
Извештаја о раду Владе за 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 

Послови који су обављени 
у извештајном периоду 

 
 

НЕ  04. 2018.  



  

862 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

2017. годину  РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

наведени су по органима 
државне управе кроз опис 
стања у областима из 
делокруга органа, у 
наративној форми, и 
табеле у којима су 
систематизовани: акти које 
је Влада предложила 
Народној скупштини ради 
разматрања и усвајања; 
акти које је донела Влада; 
прописи које је донео орган 
државне управе и 
реализовани програми, 
односно пројекти са 
оствареним резултатима и 
финансијским подацима  

2 Закључак о усвајању 
Плана рада Владе за 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) 

Планирани послови у 2019. 
години којима Влада 
одређује своје циљеве и 
послове приказане кроз 
систематизоване табеле 
органа државне управе у 
којима се наводе: акти које 
Влада предлаже Народној 
скупштини ради 
разматрања и усвајања; 
акти које Влада доноси; 
прописи које доноси орган 
државне управе, као и 
програми, односно пројекти 
са очекиваним 
резултатима и 

 
 

НЕ  12. 2018.  



  

863 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

финансијским подацима  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Подршка раду Владе  Влада   01  618.511.000 RSD   
 

Континуирано пружена 
подршка раду Владе и радних 
тела Владе; обављени 
послови за потребе Кабинета 
председника и 
потпредседника Владе 

1.ПА.1 Стручни и оперативни 
послови Генералног 
секретаријата Владе 

Влада   
 

01  376.361.000 RSD   
 

Континуирана подршка раду 
Владе и радних тела Владе 

1.ПК.1 Контрибуција Републике 
Србије према УНДП 
Србија 

Орган   
 

01  163.650.000 RSD   
 

Створени услови за 
реализацију приоритета из 
програма сарадње Владе 
Републике Србије и УНДП 
Србија 

1.ПК.2 Наградна игра "Узми 
рачун и победи" 

Влада   
 

01  78.500.000 RSD   
 

Подизање свести грађана и 
привреде о значају сузбијања 
сиве економије; повећан 
значај прописа и побољшање 
примене Закона о фискалним 
касама 

 



  

864 

 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА 

2. Привремено обавља послове 
директора 

Оља Ћирић  

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за сарадњу с медијима („Службени гласник РС”, 
број 75/05), Канцеларија обавештава јавност о раду Владе, министарстава, посебних организација и 
служби Владе, стара се о интерном информисању, издаје јавне и интерне публикације и бави се 
другим облицима комуникација и обавља друге послове из области сарадње с медијима које јој 
повери Влада 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Подршка раду Владе Орган   01  40.867.000 RSD   
 

Континуирано пружање 
подршке раду Владе, органа и 
организација државне управе 
и стручних служби Владе 

1.ПА.1 Медијско праћење рада 
Владе 

Орган   
 

01  40.867.000 RSD   
 

Континуирано пружање 
подршке раду Владе, органа и 
организација државне управе 
и стручних служби Владе 

 
 
 
 



  

865 

 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ 

2. Вршилац дужности директора Жарко Степановић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом („Службени гласник РС”, 
број 26/10), Канцеларија обавља стручне послове за потребе Владе који се односе на старање о 
усклађеном деловању органа државне управе и подстицање сарадње органа државне управе са 
удружењима и другим организацијама цивилног друштва, што укључује: иницирање дијалога са 
цивилним друштвом о питањима од заједничког интереса; учешће у припреми и праћењу спровођења 
стратешких докумената који се односе на стварање подстицајног окружења за развој цивилног 
друштва, у циљу даљег развоја сарадње јавног, приватног и цивилног сектора и, с тим у вези, 
сарадњу са органима аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе; иницирање 
доношења прописа и других општих аката којима се уређује положај удружења и других организација 
цивилног друштва, као темеља изградње демократског, инклузивног и солидарног друштва; учешће у 
припреми збирних извештаја за Владу о утрошку средстава која су, као подршка програмским 
активностима, обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из 
средстава буџета Републике Србије; организовање округлих столова и конференција; објављивање 
публикација и предузимање других мера и активности у циљу подизања капацитета и одрживости 
рада и деловања удружења и других организација цивилног друштва; прикупљање и дистрибуирање 
информација од значаја за рад удружења и других организација цивилног друштва; обављање 
стручних послова у вези са сарадњом и разменом искустава са сличним владиним институцијама у 
региону, земљама Европске уније и свету; сарадњу са надлежним органима у обављању послова који 
се односе на програмирање и управљање претприступним и другим фондовима Европске уније за 
подршку цивилном друштву. Канцеларија припрема акте којима Влада надзире, усмерава и усклађује 
послове министарстава и посебних организација који су у вези са питањима развоја цивилног 
друштва и сарадње Владе са цивилним друштвом, као и са начинима на који се јавност обавештава о 
активностима усмереним на развој цивилног друштва и сарадњи Владе са цивилним 
друштвом.Канцеларија сарађује с државним органима, органима аутономних покрајина, општина, 
градова и града Београда као и са удружењима и другим организацијама цивилног друштва у изради 
релевантних докумената и прописа и промовише послове који су у вези са развојем и сарадњом са 
цивилним друштвом.Канцеларија обавља и друге послове из области развоја цивилног друштва и 
сарадње са цивилним друштвом које јој повери Влада. 

 



  

866 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о усвајању 
Смерница за састав радних 
група за израду предлога 
докумената јавних 
политика и прописа  

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, 
07/14-УС и 44/14) 

Доношењем Смерница 
потребно је, узимајући у 
обзир: непостојање 
позитивноправних прописа 
којима се ово питање 
уређује,посебно имајући у 
виду важност и улогу 
радних група у процесу 
припреме докумената 
јавних политика и 
Смернице за укључивање 
организација цивилног 
друштва у процес 
доношења прописа, који је 
усвојила Влада РС 
закључком 05 Број 011-
8872/2014 од 2014. године.  
Такође, наведеним 
смерницама активно 
учешће организација 
цивилног друштва у свим 
фазама доношења прописа 
препознато је као један од 
основних принципа 
преузетих из регулативе и 
праксе европског 
управљања јавним 
пословима; члан 35. 
Предлога закона о 
планском систему даје 
могућност органу државне 
управе који је надлежни 
предлагач у радну групу за 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

израду документа јавне 
политике укључи одређене 
заинтересоване стране и 
циљне групе, укључујући ту 
и удружења грађана и 
друге организације 
цивилног друштва; 
досадашњу неуједначену 
праксу у формирању 
радних група, а посебно у 
укључивању представника 
организација цивилног 
друштва у њихов састав. 
Таква пракса огледа се у 
неједнакој заступљености 
организација цивилног 
друштва у радним групама 
и неуједначеним и 
различитим начинима 
њиховог избора  

2 Стратегија за стварање 
подстицајног окружења за 
развој цивилног друштва у 
Републици Србији за 
период 2018-2021. године 

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

Дефинише циљеве и 
активности и даје основе за 
унапређење сарадње 
органа државне управе и 
служби Владе и 
организација цивилног 
друштва; дефинише мере и 
активности за стварање 
подстицајног окружења за 
развој цивилног друштва  

 
 

НЕ  12. 2018.  

3 Закључак о потреби 
усаглашавања прописа 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 

Финансирање удружења 
уређује Закон о 

 НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Владе и органа државне 
управе који уређују 
финансирање 
програма/пројеката 
удружења у одређеним 
областима са Уредбом о 
средствима за подстицање 
програма или недостајућег 
дела средстава за 
финансирање програма од 
јавног интереса које 
реализују удружења 

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

удружењима, док је 
процедура доделе 
средстава ближе уређена 
Уредбом о средствима за 
подстицање програма или 
недостајућег дела 
средстава за финансирање 
програма од јавног 
интереса која реализују 
удружења. Поједини 
секторски закони уређују 
финансирање организација 
цивилног друштва у 
одређеним областима, тако 
поједини државни органи 
су финансирање 
организација цивилног 
друштва ближе уредили 
интерним подзаконским 
актима (правилницима, 
инструкцијама, одлукама 
или директивама). Анализа 
ови интерних аката органа 
указала је да су они у већој 
или мањој мери усклађени 
са наведеном Уредбом. 
Ради усаглашавања пракси 
државних органа у додели 
средстава организацијама 
цивилног друштва, 
потребно је интерне 
подзаконске акте органа 
ускладити са Уредбом о 
средствима за подстицање 
програма или недостајућег 
дела средстава за 
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

финансирање програма од 
јавног интереса која 
реализују удружења 

4 Одлука о образовању 
Савета за сарадњу са 
цивилним друштвом 

Члан 33. ст. 2 и ст. 3 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05-исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12-УС, 
72/12, 07/14-УС и 44/14) 

Образује се Савет као 
привремено, стручно-
саветодавно тело Владе на 
период од три године. 
Савет даje мишљења о 
нацртима, односно 
предлозима прописа и 
стратешких докумената 
који се односе и/или утичу 
на развој цивилног 
друштва у Републици 
Србији, даје препоруке о 
приоритетима националних 
програма доделе 
финансијских средстава и 
o приоритетимa за 
коришћење претприступних 
програма, учествује у 
праћењу примене 
законских и подзаконских 
решења и анализи јавних 
политика којe се односе 
и/или утичу на развој 
цивилног друштва у 
Републици Србији и 
промовише вредности 
волонтеризма и грађанских 
иницијатива на 
националном и локалном 
нивоу 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

5 Закључак о усвајању 
Годишњег збирног 
извештаја о утрошку 
средстава која су као 
подршка програмским и 
пројектним активностима 
планирана и исплаћена 
организацијама цивилног 
друштва из јавних 
средстава Републике 
Србије за 2015. и 2016. 
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, 
07/14-УС и 44/14) 

Годишњи збирни извештај 
о утрошку средстава која су 
као подршка програмским и 
пројектним активностима 
планирана и исплаћена 
организацијама цивилног 
друштва из јавних 
средстава Републике 
Србије за 2015. и 2016. 
годину израђен је на 
основу прикупљених и 
анализираних података од 
органа републичког, 
покрајинског и локалног 
нивоа власти, о пруженој 
подршци удружењима и 
другим организацијама 
цивилног друштва  

 
 

НЕ  12. 2018.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Стварање подстицајног 
окружења за развој 
цивилног друштва 

Орган   01  29.269.000 RSD   

15  3.713.000 RSD   

06  1.850.000 RSD   
 

Формиран Савет за развој и 
сарадњу са цивилним 
друштвом; усвојен Годишњи 
збирни извештај о утрошку 
средстава која су као подршка 
програмским и пројектним 
активностима планирана и 
исплаћена организацијама 
цивилног друштва из јавних 
средстава Републике Србије 



  

871 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

за 2015. и 2016. годину; 
Усвојене предложене измене 
и допуне прописа од значаја 
за рад организација цивилног 
друштва; израђен Годишњи 
извештај о сарадњи органа 
државне управе, покрајинских 
органа и независних тела са 
организацијама цивилног 
друштва и извештај о 
спроведеним јавним 
расправама у процесу израде 
закона, са препорукама за 
унапређење процеса 
укључивања организација у 
процес доношења прописа; 
промовисан значај сарадње, 
механизми сарадње и 
препознати примери добре 
праксе сарадње органа јавне 
управе Републике Србије и 
удружења и других 
организација цивилног 
друштва, а посебно у погледу 
учешће удружења и других 
организација цивилног 
друштва у процесу доношења 
прописа; одржане обуке за 
представнике органа јавне 
управе на тему транспретног 
финансирања организација 
цивилног друштва из јавних 
средстава; објављена и 
промовисана Методологија 
праћења реализације и оцене 
успешности реализованих 



  

872 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

програма и пројеката 
организација цивилног 
друштва и праћења утошка 
додељених финансијских 
средстава и припадајући 
Приручник за њену примену; 
припремљен и објављено 
допуњено издање Водича за 
транспарентно финанснирање 
удружења и других 
организација цивилног 
друштва из средстава буџета 
локалних самоупрва; одржана 
конференције која је 
посвећене јачању сарадње 
јавног и цивилног сектора кроз 
дебату о питањима од 
заједничког интереса и 
формулисање препорука за 
даље унапређење сарадње; 
унапређени капацитети органа 
јавне управе и организација 
цивилног друштва у 
областима сарадње са 
органима државне управе, 
учешћа у процесу доношења 
прописа и транспарентног 
финансирања; објављено 
допуњено издање Водича за 
укључивање организација 
цивилног друштва у процес 
доношења прописа; одржани 
секторски састанци између 
органа државне управе и 
организација цивилног 
друштва у циљу доношења и/ 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

или прмене постојећих 
прописа и других правних 
аката; унапређени капацитете 
Канцеларије за сарадњу са 
цивилним друштвом; 
унапређење сарадње између 
органа јавне управе и 
организација цивилног 
друштва у области европских 
интеграција; одржане обуке за 
организације цивилног 
друштва за праћење и учешће 
у процесу приступања 
Европској унији; успешно 
учешће Канцеларије за 
сарадњу са цивилним 
друштвом у раду појединачних 
преговарачких група и 
Координационом телу за 
процес приступања Европској 
унији; унапређена сарадња са 
регионалним и међународним 
институцијама у делокругу 
рада Канцеларије; учешће у 
програмирању претприступних 
фондова Европске уније за 
подршку цивилном друштву; 
подршка Канцеларије бољем 
коришћењу ЕУ фондова 
намењених организацијама 
цивилног друштва и јачање 
капацитета организација 
цивилног друштва за 
реализацију ЕУ пројеката кроз 
суфинансирање одобрених 
пројеката од стране 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Делегације Европске уније у 
Републици Србији; јачање 
капацитета Канцеларије за 
сарадњу са цивилним 
друштвом за процес 
програмирања, праћења и 
извештавања о реализацији 
фондова Европске уније 
намењених цивилном 
друштву; осигурано учешће 
удружења и других 
организација цивилног 
друштва, јединица локалне 
самоуправе и других 
корисника из Србије у 
програму „Европа за грађане и 
грађанке”, организоване 
презентације, радионице, 
инфо дани, конференције и 
други догађаји у циљу 
подизања капацитета 
потенцијалних корисника за 
успешније учешће у програму 
„Европа за грађане и 
грађанке”  

1.ПА.1 ЕУ Интеграције и 
међународна сарадња у 
области цивилног 
друштва  

Орган   
 

15  1.437.000 RSD   

06  1.850.000 RSD   

01  5.710.000 RSD   
 

Унапређење сарадње између 
органа јавне управе и 
организација цивилног 
друштва у области европских 
интеграција; одржане обуке за 
организације цивилног 
друштва за праћење и учешће 
у процесу приступања 
Европској унији; успешно 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

учешће Канцеларије за 
сарадњу са цивилним 
друштвом у раду појединачних 
преговарачких група и 
Координационом телу за 
процес приступања Европској 
унији; унапређена сарадња са 
регионалним и међународним 
институцијама у делокругу 
рада Канцеларије; учешће у 
програмирању претприступних 
фондова Европске уније за 
подршку цивилном друштву; 
подршка Канцеларије бољем 
коришћењу ЕУ фондова 
намењених организацијама 
цивилног друштва и јачање 
капацитета организација 
цивилног друштва за 
реализацију ЕУ пројеката кроз 
суфинансирање одобрених 
пројеката од стране 
Делегације Европске уније у 
Републици Србији; јачање 
капацитета Канцеларије за 
сарадњу са цивилним 
друштвом за процес 
програмирања, праћења и 
извештавања о реализацији 
фондова Европске уније 
намењених цивилном друштву 

1.ПА.2 ИПА Подршка за учешће 
у Програмима ЕУ 

Орган   
 

01  7.000.000 RSD   
 

Осигурано учешће удружења 
и других организација 
цивилног друштва, јединица 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

локалне самоуправе и других 
корисника из Србије у 
програму „Европа за грађане и 
грађанке”, организоване 
презентације, радионице, 
инфо дани, конференције и 
други догађаји у циљу 
подизања капацитета 
потенцијалних корисника за 
успешније учешће у програму 
„Европа за грађане и 
грађанке” 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

2. Директор Љубинко Станојевић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за ревизију система управљања средствима 
Европске уније („Службени гласник РС”, бр. 41/11 и 83/11), Канцеларија обавља стручне послове за 
потребе Владе, у сарадњи са другим органима државне управе, који се односе на ревизију и 
потврђивање усклађености система спровођења програма Европске уније у којима је одговорност за 
управљање пренета на Републику Србију, у складу са обавезама које су преузете Оквирним 
споразумом између Европске комисије и Владе Републике Србије о правилима за сарадњу која се 
односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи 
према правилима инструмента за претприступну помоћ ("Службени гласник РС", број 124/07), и на 
начин дефинисан тим споразумом, у оквиру успостављања децентрализованог система управљања 
фондовима Европске уније, а за потребе реализације програма и пројеката финансираних из 
средстава Европске уније. Канцеларија обавља и друге послове који се односе на проверу 
делотворног и стабилног функционисања система управљања средствима Европске уније.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Провера делотворног и 
стабилног 
функционисања 
система управљања и 
контроле у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније 

Орган   01  49.164.000 RSD  (49.164.000 RSD)  
 

Израда и достављање 
Ревизорског мишљења, као и 
препорука за унапређење 
спровођења програма 
Европске уније и праћење 
њиховог спровођења. 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПК.1 Провера делотворног и 
стабилног 
функционисања 
система управљања и 
контроле (системска 
ревизија) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (Национални 
aкциони програми) 

Орган   
 

01  38.599.000 RSD   
 

Израда и достављање 
Ревизорског мишљења, као и 
препорука за унапређење 
спровођења програма 
Европске уније и праћење 
њиховог спровођења 

1.ПК.2 Провера делотворног и 
стабилног 
функционисања 
система управљања и 
контроле (системска 
ревизија) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (Регионална и 
територијална сарадња 
- прекогранична 
сарадња Босна и 
Херцеговина- Србија) 

Орган   
 

01  1.338.000 RSD   
 

Израда и достављање 
Ревизорског мишљења, као и 
препорука за унапређење 
спровођења програма 
Европске уније и праћење 
њиховог спровођења 

1.ПК.3 Провера делотворног и 
стабилног 
функционисања 
система управљања и 
контроле (системска 
ревизија) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (Регионална и 

Орган   
 

01  1.258.000 RSD   
 

Израда и достављање 
Ревизорског мишљења, као и 
препорука за унапређење 
спровођења програма 
Европске уније и праћење 
њиховог спровођења 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

територијална сарадња 
- прекогранична 
сарадња Црна Гора-
Србија)  

1.ПК.4 Провера делотворног и 
стабилног 
функционисања 
система управљања и 
контроле (системска 
ревизија и ревизија 
операција) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (Регионална и 
територијална сарадња 
- прекогранична 
сарадња Хрватска- 
Србија) 

Орган   
 

01  1.001.000 RSD   
 

Израда и достављање 
Ревизорског мишљења, као и 
препорука за унапређење 
спровођења програма 
Европске уније и праћење 
њиховог спровођења 

1.ПК.5 Провера делотворног и 
стабилног 
функционисања 
система управљања и 
контроле (системска 
ревизија и ревизија 
операција) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (Регионална и 
територијална сарадња 
- прекогранична 
сарадња Мађарска- 

Орган   
 

01  1.005.000 RSD   
 

Израда и достављање 
Ревизорског мишљења, као и 
препорука за унапређење 
спровођења програма 
Европске уније и праћење 
њиховог спровођења 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Србија) 

1.ПК.6 Провера делотворног и 
стабилног 
функционисања 
система управљања и 
контроле (системска 
ревизија и ревизија 
операција) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (Регионална и 
територијална сарадња 
- прекогранична 
сарадња Бугарска-
Србија) 

Орган   
 

01  1.006.000 RSD   
 

Израда и достављање 
Ревизорског мишљења, као и 
препорука за унапређење 
спровођења програма 
Европске уније и праћење 
њиховог спровођења 

1.ПК.7 Провера делотворног и 
стабилног 
функционисања 
система управљања и 
контроле (системска 
ревизија и ревизија 
операција) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (Регионална и 
територијална сарадња 
- прекогранична 
сарадња Румунија-
Србија) 

Орган   
 

01  1.235.000 RSD   
 

Израда и достављање 
Ревизорског мишљења, као и 
препорука за унапређење 
спровођења програма 
Европске уније и праћење 
њиховог спровођења 

1.ПК.8 Провера делотворног и 
стабилног 

Орган   01  1.001.000 RSD   
 

Израда и достављање 
Ревизорског мишљења, као и 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

функционисања 
система управљања и 
контроле (системска 
ревизија) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (Регионална и 
територијална сарадња 
- прекогранична 
сарадња, програм 
Југоисточна Европа) 

 препорука за унапређење 
спровођења програма 
Европске уније и праћење 
њиховог спровођења 

1.ПК.9 Провера делотворног и 
стабилног 
функционисања 
система управљања и 
контроле (системска 
ревизија и ревизија 
операција) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (Регионална и 
територијална сарадња 
- прекогранична 
сарадња, Јадрански 
програм ADRIATIC) 

Орган   
 

01  1.002.000 RSD   
 

Израда и достављање 
Ревизорског мишљења, као и 
препорука за унапређење 
спровођења програма 
Европске уније и праћење 
њиховог спровођења 

1.ПК.10 Провера делотворног и 
стабилног 
функционисања 
система управљања и 
контроле (ревизија 
операција) у циљу 
законитог коришћења 

Орган   
 

01  607.000 RSD   
 

Израда и достављање 
Ревизорског мишљења, као и 
препорука за унапређење 
спровођења програма 
Европске уније и праћење 
њиховог спровођења 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

средстава Европске 
уније (Национални 
акциони програм) 

1.ПК.11 Провера делотворног и 
стабилног 
функционисања 
система управљања и 
контроле (системска 
ревизија) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (ИПАРД) 

Орган   
 

01  608.000 RSD   
 

Израда и достављање 
Ревизорског мишљења, као и 
препорука за унапређење 
спровођења програма 
Европске уније и праћење 
њиховог спровођења 

1.ПК.12 Провера делотворног и 
стабилног 
функционисања 
система управљања и 
контроле (системска 
ревизија и ревизија 
операција) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (Регионална и 
територијална сарадња 
- прекогранична 
сарадња, АДРИОН) 

Орган   
 

01  504.000 RSD   
 

Израда и достављање 
Ревизорског мишљења, као и 
препорука за унапређење 
спровођења програма 
Европске уније и праћење 
њиховог спровођења 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 
државне управе 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

2. Вршилац 
дужности 
директора 

Марко Ђурић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о Канцеларији за Косово и Метохију („Службени гласник РС”, бр. 75/12, 123/12 и 100/13), 
Канцеларија врши стручне послове за потребе Владе и надлежних министарстава који се односе на: функционисање 
институција Републике Србије на територији Косова и Метохије; образовање, здравство, социјалну политику, културу, 
инфраструктуру, систем локалне самоуправе и телекомуникације у српским подручјима Косова и Метохије; деловање Српске 
православне цркве на територији Косова и Метохије; обнову и заштиту духовног и културног наслеђа; финансијску, правну, 
техничку и кадровску помоћ у свим областима значајним за Србе и друге неалбанске заједнице на територији Косова и 
Метохије; сарадњу с Комесаријатом за избеглице у делу који се односи на интерно расељена лица са Косова и Метохије; 
сарадњу с цивилном и војном мисијом Уједињених нација на Косову и Метохији (УНМИК и КФОР) на основу Резолуције 
Савета безбедности број 1244. Канцеларија обавља стручне и оперативне послове у преговарачком процесу са Привременим 
институцијама самоуправе у Приштини који се односе на: спровођење постигнутих договора у процесу дијалога и преговора; 
припрему предлога аката Владе; спровођење и праћење спровођења аката Владе; координацију са органима и 
организацијама у вези са процесом преговора и у спровођењу донетих аката Владе, као и друге послове.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Подршка 
функционисању 
установа и организација 
на територији АП Косово 
и Метохија 

Влада   08  12.500.000 RSD   

15  232.000 RSD   

01  3.850.742.000 RSD   
 

Несметано функционисање 
јединица локалних 
самоуправа и институција на 
АП КиМ 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.1 Подршка 
функционисању и 
унапређењу локалних 
административних 
капацитета 

Влада   
 

08  12.500.000 RSD   

01  3.379.964.000 RSD   
 

Омогућено стручно и 
административно 
функционисање јединица 
локалних самоуправа на 
територији АП Косово и 
Метохија, у складу са Законом 
о територијалној организацији 
РС 

1.ПА.2 Подршка 
функционисању 
васпитно-образовних 
институција у складу са 
мрежом школа и 
предшколских установа 

Влада   
 

01  185.512.000 RSD   

15  232.000 RSD   
 

Функционисање васпитно-
образовних институција на 
територији АП Косово и 
Метохија 

1.ПА.3 Подршка 
функционисању 
здравствених 
институција у складу са 
мрежом здравствених 
институција 

Влада   
 

01  19.000.000 RSD   
 

Функционисање здравствених 
институција на територији АП 
Косово и Метохија 

1.ПА.4 Стручна и 
административна 
подршка 

Орган   
 

01  253.534.000 RSD   
 

Пружена подршка управљању 
и административном 
функционисању Републике 
Србије на територији АП 
Косово и Метохија 

2 Подршка унапређењу 
квалитета живота 
српског и неалбанског 
становништва на 

Влада   56  287.087.000 RSD   

56  592.513.000 RSD   

01  1.264.521.000 RSD   
 

Створени услови за одрживи 
повратак и опстанак српског и 
неалбанског становништва на 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

територији АП Косово и 
Метохија 

КиМ 

2.ПА.1 Подстицај економског 
развоја 

Влада   
 

01  199.162.000 RSD   
 

Унапређен привредни 
амбијент и створени услови за 
одрживи развој у српским 
срединама на КиМ 

2.ПА.2 Изградња и 
реконструкција 
стамбених објеката 

Влада   
 

01  454.047.000 RSD   
 

Створени или побољшани 
услови становања лица из 
социјално угрожених 
категорија становништва, 
повратника и интерно 
расељених лица унутар АП 
КиМ, кроз изградњу и 
реконструкцију стамбених 
јединица ради обезбеђења 
услова за одрживи опстанак 
домицилног становништва и 
повратак ИРЛ на КиМ 

2.ПА.3 Пружање правне 
помоћи српском и 
неалбанском 
становништву 

Влада   
 

01  11.600.000 RSD   
 

Повећан осећај правне 
сигурности српске и других 
неалбанских заједница на КиМ 

2.ПА.4 Подршка социјално 
угроженом 
становништву и процесу 
повратка 

Влада   
 

01  237.065.000 RSD   
 

Повећан осећај социјалне 
сигурности, подршка 
повратницима и побољшање 
услова живота српског и 
неалбанског становништва на 
КиМ 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2.ПА.5 Подршка 
организацијама 
цивилног друштва 

Орган   
 

01  34.630.000 RSD   
 

Повећане активности и 
капацитети организација 
цивилног друштва на КиМ 

2.ПА.6 Заштита културне 
баштине, подршка 
Српској православној 
цркви и културним 
активностима 

Влада   
 

01  279.740.000 RSD   
 

Очувано и заштићено 
културно наслеђе 
(материјална и нематеријална 
баштина) на Косову и 
Метохији и пружена помоћ у 
реализацији, афирмацији и 
презентацији програма из 
области савременог 
стваралаштва 

2.ПА.7 ИПА 2013 - Сектор 
унутрашњих послова 

Орган   
 

01  31.899.000 RSD   

56  287.087.000 RSD   

01  3.190.000 RSD   
 

Обезбеђена бесплатна правна 
помоћ ИРЛ, избеглицама и 
повратницима по реадмисији. 

2.ПА.8 ИПА 2014 - Унутрашњи 
послови 

Орган   
 

01  13.188.000 RSD   

56  592.513.000 RSD   
 

Пружена помоћ одрживом 
повратку ИРЛ кроз подршку 
повратка 220 породица на 
КиМ и подршку повратничким 
заједницама на КиМ за 
покретање или консолидацију 
привредне активности 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа 
државне управе 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА 

2. Вршилац 
дужности 
директора 

др Сузана Пауновић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о Канцеларији за људска и мањинска права („Службени гласник РС”, број 75/12), Канцеларија 
врши стручне послове за потребе Владе и надлежних министарстава који се односе на: заштиту и унапређење људских и 
мањинских права;праћење усаглашености домаћих прописа са међународним уговорима и другим међународноправним 
актима о људским и мањинским правима и иницирање измена домаћих прописа; општа питања положаја припадника 
националних мањина; праћење положаја припадника националних мањина које живе на територији Републике Србије и 
остваривања мањинских права; остваривање веза националних мањина са матичним државама. 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак којим се усваја 
Извештај о примени 
препорука број 15, 33 и 39 
из Закључних запажања 
Комитета за људска права 
у вези са Трећим 
периодичним извештајем о 
примени Међународног 
пакта о грађанским и 
политичким правима 

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

Усваја се Извештај 
Републике Србије о 
примени препорука број 15, 
33 и 39 из Закључних 
запажања Комитета за 
људска права у вези са 
Трећим периодичним 
извештајем о примени 
Међународног пакта о 
грађанским и политичким 
правима  

Конвенција против тортуре и 
других сурових, нељудских 
или понижавајућих казни и 
поступака 
Конвенција о правима детета 
Европска повеља о 
регионалним или мањинским 
језицима 
Међународни пакт о 
грађанским и политичким 
правима 
Конвенција о елиминисању 
свих облика дискриминације 
жена 

НЕ  02. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Међународни пакт о 
економским, социјалним и 
културним правима 
Оквирна конвенција за 
заштиту националних мањина  
Конвенција о правима особа 
са инвалидитетом  
Међународна конвенција о 
укидању свих облика расне 
дискриминације 

2 Закључак којим се усвајају 
Одговори на додатна 
питања Комитета за 
елиминисање 
дискриминације жена у 
вези са Четвртим 
периодичним извештајем о 
примени Конвенције о 
елиминисању свих облика 
дискриминације жена 

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) 

Усвајају се Одговори на 
додатна питања Комитета 
за елиминисање 
дискриминације жена у 
вези са Четвртим 
периодичним извештајем о 
примени Конвенције о 
елиминисању свих облика 
дискриминације жена  

Конвенција против тортуре и 
других сурових, нељудских 
или понижавајућих казни и 
поступака 
Конвенција о правима детета 
Европска повеља о 
регионалним или мањинским 
језицима 
Међународни пакт о 
грађанским и политичким 
правима 
Конвенција о елиминисању 
свих облика дискриминације 
жена 
Међународни пакт о 
економским, социјалним и 
културним правима 
Оквирна конвенција за 
заштиту националних мањина  
Конвенција о правима особа 
са инвалидитетом  
Међународна конвенција о 
укидању свих облика расне 

НЕ  05. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

дискриминације 

3 Закључак о усвајању 
Коментара о Четвртом 
извештају Комитета 
експерата о примени 
Европске повеље о 
регионалним или 
мањинским језицима у 
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, 
7/14 – УС и 44/14) 

Усвајају се Коментари о 
Четвртом извештају 
Комитета експерата о 
примени Европске повеље 
о регионалним или 
мањинским језицима у 
Србији  

Конвенција против тортуре и 
других сурових, нељудских 
или понижавајућих казни и 
поступака 
Конвенција о правима детета 
Европска повеља о 
регионалним или мањинским 
језицима 
Међународни пакт о 
грађанским и политичким 
правима 
Конвенција о елиминисању 
свих облика дискриминације 
жена 
Међународни пакт о 
економским, социјалним и 
културним правима 
Оквирна конвенција за 
заштиту националних мањина  
Конвенција о правима особа 
са инвалидитетом  
Међународна конвенција о 
укидању свих облика расне 
дискриминације 

НЕ  06. 2018.  

4 Закључак о усвајању 
Платформе за учешће 
националне делегације на 
70. заседању Комитета за 
елиминисање 
дискриминације жена ради 
представљања Четвртог 

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 Платформа за 
учешће националне 
делегације на 70. заседању 
Комитета за елиминисање 
дискриминације жена ради 
представљања Четвртог 
периодичног извештаја о 

Конвенција против тортуре и 
других сурових, нељудских 
или понижавајућих казни и 
поступака 
Конвенција о правима детета 
Европска повеља о 
регионалним или мањинским 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

периодичног извештаја о 
примени Конвенције о 
елиминисању свих облика 
дискриминације жена 

примени Конвенције о 
елиминисању свих облика 
дискриминације жена  

језицима 
Међународни пакт о 
грађанским и политичким 
правима 
Конвенција о елиминисању 
свих облика дискриминације 
жена 
Међународни пакт о 
економским, социјалним и 
културним правима 
Оквирна конвенција за 
заштиту националних мањина  
Конвенција о правима особа 
са инвалидитетом  
Међународна конвенција о 
укидању свих облика расне 
дискриминације 

5 Закључак о усвајању 
Четвртог периодичног 
извештаја о спровођењу 
Оквирне конвенције за 
заштиту националних 
мањина 

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 Четврти 
периодични извештај о 
спровођењу Оквирне 
конвенције за заштиту 
националних мањина  

Конвенција против тортуре и 
других сурових, нељудских 
или понижавајућих казни и 
поступака 
Конвенција о правима детета 
Европска повеља о 
регионалним или мањинским 
језицима 
Међународни пакт о 
грађанским и политичким 
правима 
Конвенција о елиминисању 
свих облика дискриминације 
жена 
Међународни пакт о 
економским, социјалним и 
културним правима 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Оквирна конвенција за 
заштиту националних мањина  
Конвенција о правима особа 
са инвалидитетом  
Међународна конвенција о 
укидању свих облика расне 
дискриминације 

6 Закључак којим се усваја 
Извештај о примени 
препорука број 16 и 17 
Комитета за укидање расне 
дискриминације у вези са 
Другим до петог 
периодичног извештаја о 
примени Међународне 
конвенције о укидању свих 
облика расне 
дискриминације 

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

Усваја се Извештај о 
примени препорука број 16 
и 17 Комитета за укидање 
расне дискриминације у 
вези са Другим до петог 
периодичног извештаја о 
примени Међународне 
конвенције о укидању свих 
облика расне 
дискриминације  

Конвенција против тортуре и 
других сурових, нељудских 
или понижавајућих казни и 
поступака 
Конвенција о правима детета 
Европска повеља о 
регионалним или мањинским 
језицима 
Међународни пакт о 
грађанским и политичким 
правима 
Конвенција о елиминисању 
свих облика дискриминације 
жена 
Међународни пакт о 
економским, социјалним и 
културним правима 
Оквирна конвенција за 
заштиту националних мањина  
Конвенција о правима особа 
са инвалидитетом  
Међународна конвенција о 
укидању свих облика расне 
дискриминације 
 

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 Унапређење и заштита 
људских и мањинских 
права и слобода 

Влада  Конвенција против тортуре и 
других сурових, нељудских или 
понижавајућих казни и 
поступака 
Конвенција о правима детета 
Међународни пакт о грађанским 
и политичким правима 
Конвенција о елиминисању свих 
облика дискриминације жена 
Међународни пакт о 
економским, социјалним и 
културним правима 
Конвенција о правима особа са 
инвалидитетом  
Међународна конвенција о 
укидању свих облика расне 
дискриминације 
Европска повеља о 
регионалним или мањинским 
језицима 
Оквирна конвенција за заштиту 
националних мањина  
 

01  344.057.000 RSD   
 

Благовремено израђени и 
достављени државни 
извештаји и коментари на 
мишљења и извештаје 
Саветодавног комитета и 
Комитета експерата; степен 
реализације билатералних 
споразума за потребе других 
државних органа и 
институција подигнут на виши 
ниво; сарадња са 
регионалним организацијама у 
борби против злочина из 
мржње, случајева мучења, 
расизма и нетолеранције и 
заштити права детета; 
прописи у области људских 
права усаглашени са правним 
тековинама ЕУ (Поглавља 19, 
23 и 24); мере и активности 
предвиђене Стратегијом 
превенције и заштите од 
дискриминације и Акционим 
планом за њено спровођење 
спроведене у великом 
проценту са тенденцијом 
даљег спровођења; тело за 
праћење спровођења 
Стратегије и Акционог плана 
формирано и састаје се у 
складу са предвиђеном 
динамиком. Благовремено 
припремљена документа у 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

вези са остваривањем права и 
положају националних 
мањина, као и о реализацији 
билатералних споразума за 
потребе других државних 
органа и међународних 
институција; одржане седнице 
Владиног Савета за 
националне мањине и 
Владиног Савета за 
унапређење положаја Рома и 
спровођење Декаде 
укључивања 
Рома;реализоване мере 
предвиђене Акционим планом 
за спровођење Стратегије за 
социјално укључивање Рома и 
Ромкиња Рома у Републици 
Србији за период од 2016. до 
2025. године 

1.ПА.1 Сектор за унапређење и 
заштиту људских права  

Влада  Конвенција против тортуре и 
других сурових, нељудских или 
понижавајућих казни и 
поступака 
Конвенција о правима детета 
Европска повеља о 
регионалним или мањинским 
језицима 
Међународни пакт о грађанским 
и политичким правима 
Конвенција о елиминисању свих 
облика дискриминације жена 
Међународни пакт о 
економским, социјалним и 

01  35.521.000 RSD   
 

Благовремено израђени и 
достављени државни 
извештаји и коментари на 
мишљења и извештаје 
Саветодавног комитета и 
Комитета експерата; степен 
реализације билатералних 
споразума за потребе других 
државних органа и 
институција подигнут на виши 
ниво; сарадња са 
регионалним организацијама у 
борби против злочина из 
мржње, случајева мучења, 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

културним правима 
Оквирна конвенција за заштиту 
националних мањина  
Конвенција о правима особа са 
инвалидитетом  
Међународна конвенција о 
укидању свих облика расне 
дискриминације 
 

расизма и нетолеранцијеи 
заштити права детета; 
прописи у оласти људских 
права усаглашени са правним 
тековинама ЕУ (Поглавља 19, 
23 и 24), мере и активности 
предвиђене Стратегијом 
превенције и заштите од 
дискриминације и Акционим 
планом за њено спровођење 
спроведене у великом 
проценту са тенденцијом 
даљег спровођења, тело за 
праћење спровођења 
Стратегије и Акционог плана 
формирано и састаје се у 
складу са предвиђеном 
динамиком 

1.ПА.2 Унапређење положаја 
националних мањина 

Влада  Конвенција против тортуре и 
других сурових, нељудских или 
понижавајућих казни и 
поступака 
Конвенција о правима детета 
Европска повеља о 
регионалним или мањинским 
језицима 
Међународни пакт о грађанским 
и политичким правима 
Конвенција о елиминисању свих 
облика дискриминације жена 
Међународни пакт о 
економским, социјалним и 
културним правима 
Оквирна конвенција за заштиту 

01  276.318.000 RSD   
 

Благовремено израђени и 
достављени државни 
извештаји и коментари на 
мишљења и извештаје 
Саветодавног комитета и 
Комитета експерата; 
благовремено припремљена 
документа у вези са 
остваривањем права и 
положају националних 
мањина, као и о реализацији 
билатералних споразума за 
потребе других државних 
органа и међународних 
институција; одржане седнице 
Владиног Савета за 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

националних мањина  
Конвенција о правима особа са 
инвалидитетом  
Међународна конвенција о 
укидању свих облика расне 
дискриминације 
 

националне мањине и 
Владиног Савета за 
унапређење положаја Рома и 
спровођење Декаде 
укључивања Рома; 
реализоване мере 
предвиђене Акционим планом 
за спровођење Стратегије за 
унапређивање положаја Рома  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА 

2. Вршилац дужности директора Марко Благојевић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за управљање јавним улагањима(„Службени 
гласник РС”, број 95/15), Канцеларија обавља стручне, административне и оперативне послове за 
потребе Владе, који се односе на координацију реализације пројеката обнове и унапређења објеката 
јавне намене у надлежности Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе у смислу прикупљања података о постојећим и планираним пројектима и потребама 
обнове јавних објеката, процене потреба и оправданости предложених пројеката, утврђивање 
приоритета, координацију поступака јавних набавки, извршења уговорних обавеза и плаћања као и 
друге послове одређене законом или актом Владе. Канцеларија врши стручну оцену реализације 
пројеката обнове и унапређења објеката јавне намене у надлежности Републике Србије, аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе у смислу прикупљања података о постојећим и 
планираним пројектима и потребама обнове јавних објеката, процене потреба и оправданости 
предложених пројеката, утврђивање приоритета, координацију поступака јавних набавки, извршења 
уговорних обавеза и плаћања.  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о утврђивању 
државног програма обнове 

Члан 3. Закона о обнови 
након елементарне и друге 
непогоде ("Службени 
гласник РС", број 112/15) и 
члан 42. став 1. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 

Уредбом се утврђује 
државни програм помоћи и 
обнове након елементарне 
и друге непогоде  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

7/14-УС и 44/14) 

2 Одлука о проглашењу 
елементарне и друге 
непогоде 

Члан 5. Закона о обнови 
након елементарне и друге 
непогоде ("Службени 
гласник РС", број 112/15) и 
члан 43. став 1. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Одлуком се проглашава 
елементарна и друга 
непогода на делу 
територије или целој 
територији Републике 
Србије.  

 
 

НЕ  У току 
године, по 
потреби  

3 Закључак о прихватању 
Извештаја Радне групе за 
обнову и унапређење 
објеката јавне намене у 
јавној својини у области 
образовања, здравства и 
социјалне заштите 

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 
Радне групе за обнову и 
унапређење објеката јавне 
намене у јавној својини у 
области образовања, 
здравства и социјалне 
заштите са списком 
објеката који ће се 
обновити и унапредити  

 
 

НЕ  У току 
године  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Обнова и изградња 
објеката јавне намене и 
санирање последица 
елементарне и друге 

Влада   11  200.000.000 RSD   

01  2.744.573.000 RSD   
 

Реализација обнове и 
изградње објеката јавне 
намене према утврђеном 
програму, као и ефикасна 
санација последица и 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

непогоде. реализација државних 
програма обнове а након 
елементарне и друге непогоде 

1.ПА.1 Координација послова 
након елементарне и 
друге непогоде 

Влада   
 

01  605.000.000 RSD   
 

Реализација, санација и 
завршетак обнове објеката 
означених у државним 
програмима обнове, а везани 
су за отклањање последица 
елементарне и друге непогоде 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА 

2. Вршилац дужности директора Милан Пекић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за борбу против дрога ("Службени гласник РС", 
број 79/14), Канцеларија за борбу против дрога обавља стручне, административне и оперативне 
послове за потребе Владе и послове који су заједнички министарствима и посебним организацијама, 
а који се односе на борбу против дрога. Канцеларија координира рад органа државне управе на 
подручју борбе против дрога, као и прати и координира рад одговарајућих комисија и других радних 
тела из области борбе против дрога. Канцеларија прати појаве, разматра питања, припрема и 
иницира доношење одговарајућег акта и обавља друге послове у вези са применом прописа у борби 
против дрога. Канцеларија учествује у припреми нацрта Националне стратегије за борбу против дрога 
(у даљем тексту: Стратегија), као и Нацрта акционог плана за спровођење стратегије (у даљем тексту: 
Акциони план), координира активности носилаца Акционог плана и прати спровођење Стратегије и 
Акционог плана. Канцеларија учествује у изради нацрта закона, других прописа и аката којима се 
уређује област дрога и борбе против дрога у усклађивању прописа из ове области са прописима 
Европске уније, разматра питања и даје препоруке и предлоге за спровођење међународних 
конвенција из ове области. Канцеларија прати и учествује у пословима који се односе на учешће 
Републике Србије у раду тела Европске уније и Уједињених нација на подручју борбе против дрога и 
координира систем који подразумева прикупљање објективних, упоредивих и поузданих података о 
дрогама, координира и прати постојећу методологију прикупљања, анализирања и доступности 
података о дрогама и борби против њихове злоупотребе и предлаже њихово унапређење и 
усклађивање у складу са препорукама Европског центра за праћење дрога и зависности од дрога (The 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA). Канцеларија на основу 
прикупљених и достављених података израђује стандардизоване и годишње извештаје о дрогама и 
борби против дрога. Канцеларија учествује у припреми, праћењу и спровођењу пројеката 
финансираних из фондова Европске уније и пројеката других међународних организација, везаних за 
делокруг рада Канцеларије и даје предлог расподеле средстава буџета Републике Србије намењеног 
борби против дрога и прати наменско трошење ових средстава. Канцеларија даје претходно 
мишљење у поступку доношења општег и посебних програма и мера за борбу против дрога, програма 
за одвикавање од зависности и бриге о корисницима и зависницима од дрога, које подносе надлежна 
министарства и други надлежни органи. Канцеларија сарађује са органима државне управе и 
органима јединица локалне самоуправе, установама социјалне заштите, васпитно образовним, 
културним, здравственим, научним и другим установама, верским заједницама, и другим удружењима, 
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у поступку предлагања и спровођења превентивних мера и едукације везане за борбу против дрога, 
са становишта информисања грађана о утицају и штетности истих, осмишљава, координира и 
спроводи едукативне кампање.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Превентивна 
здравствена заштита 

Орган   01  18.969.000 RSD   
 

Спроведене активности 
предвиђене Акционим планом 
за период 2018-2021. године  

1.ПА.1 Стручни и оперативни 
послови у области 
борбе против дрога 

Орган   
 

01  18.969.000 RSD   
 

Формиран систем за 
спровођење утврђене 
политике у области борбе 
против дрогау Републици 
Србији  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ 
СА ПРИВРЕМЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ 

2. Вршилац дужности директора Драган Владисављевић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за координационе послове у преговарачком 
процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини ("Службени гласник РС", број 24/15), 
Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама 
самоуправе у Приштини обавља стручне и оперативне послове у преговарачком процесу са 
привременим институцијама самоуправе у Приштини за потребе Владе и Координационог тела за 
преговарачки процес са привременим институцијама самоуправе у Приштини, који се односе на: 
спровођење постигнутих договора у процесу дијалога и преговора; припрему предлога аката Владе; 
спровођење и праћење спровођења аката Владе; координацију са органима и организацијама у вези 
са процесом преговора и у спровођењу донетих аката Владе; припремање и организовање састанака 
у оквиру дијалога и административно-техничку подршку тиму за преговоре; као и друге послове 
одређене законом и актима Владе. 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Подршка раду Владе Орган   01  37.815.000 RSD   
 

Постигнути договори у 
преговарачком процесу са 
Привременим институцијама 
самоуправе у Приштини 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

2. Вршилац дужности директора Михаило Јовановић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу 
("Службени гласник РС", број 73/17), Канцеларија обавља стручне послове који се односе на: 
пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих 
система и инфраструктуре органа државне управе и служби Владе; развој и примену стандарда у 
увођењу информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе, 
као и подршку у примени информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и 
службама Владе; пројектовање, развој, изградњу, одржавање и унапређење рачунарске мреже 
републичких органа; послове за потребе Центра за безбедност ИКТ система у републичким органима 
(ЦЕРТ републичких органа); пружање услуга пројектовањa, развојa и функционисањa интернет 
приступа, интернет сервиса и других централизованих електронских сервиса; планирање развоја и 
набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе органа државне управе и служби Владе, као 
и друге послове одређене посебним прописима. Канцеларија може пружати стручну помоћ другим 
државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе и 
јавним службама у обављању послова из става 1. овог члана за њихове потребе. Послове из става 1. 
овог члана Канцеларија врши за све органе државне управе, осим за оне који због специфичности 
послова имају своје службе за вршење тих послова.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Информационе 
технологије и 
електронска управа  

Орган   01  2.070.900.000 RSD   
 

Даље унапређење 
електронске управе кроз 
развој електронских сервиса 
на централном и локалном 
нивоу, аутоматизована 
хоризонтална и вертикална 
размена информација између 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

државних институција, као и 
подизања нивоа коришћења 
информационих технологија 

1.ПА.1 Развој система ИТ и 
електронске управе 
0001 

Орган   
 

01  41.900.000 RSD   
 

Подизање степена 
усклађености услуга 
електронске управе са 
прописаним стандардима 
интероперабилности;  
имплементација услуга кроз 
Портал еУправа који 
обухаватју електронску 
размену информација између 
органа  

1.ПА.2 Развој ИТ и 
информационе 
безбедности 0002 

Орган   
 

01  73.200.000 RSD   
 

Унапређење кључних 
инфраструктурних сервиса; 
обухваћени државни органи 
на државној мрежи  

1.ПК.1 Србија на додир – 
Дигитална 
трансформација за 
развој  

Орган   
 

01  40.000.000 RSD   
 

Успостављање ИКТ 
инфраструктуре  за  
ефикасније пружање еУслуга 

1.ПК.2 Имплементација 
електронских регистара 
органа и организација 
јавне управе и људских 
ресурса у систему јавне 
управе 

Орган   
 

01  155.800.000 RSD   
 

Успостављање метарегистра - 
интероперабилне размене 
података из службених 
евиденција органа 
успостављање регистра 
електронске управе  
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПК.3 Успостављање ЦЕРТ-а  Орган   
 

01  25.000.000 RSD   
 

Заштита од хакерских упада у 
информациони систем 
државних органа 

1.ПК.4 Успостављање Дата 
центра за регистре, 
"Backup" центар и 
"Disaster Recovery" 

Орган   
 

01  95.000.000 RSD   
 

Континуирани рад серверске и 
нфраструктуре 

1.ПК.5 Одржавање 
софтверских лиценци 
Одржавање 
софтверских лиценци 

Орган   
 

01  1.500.000.000 RSD   
 

Ефикаснији рад и 
модернизација државне 
управе располагањем нових 
информационих технологија 

1.ПК.6 Успостављање 
јединственог 
информационог система 
за инспекције - 
еИнспектор  

Орган   
 

01  100.000.000 RSD   
 

Унапређење рада 
инспектората путем 
информатизације пословних 
процеса републичких 
инспектората - Реализација 
фазе 2 - израда заједничке 
информационе платформе и 
модула за појединачне 
инспекције 

1.ПК.7 Набавка хардверске 
инфраструктуре 
потребне за несметани 
рад целокупног ИС за 
инспекције 

Орган   
 

01  40.000.000 RSD   
 

Успостављање несметаног 
рада инспекцијских служби 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ СА РУСКОМ 
ФЕДЕРАЦИЈОМ И НАРОДНОМ РЕПУБЛИКОМ КИНОМ  

2. Вршилац дужности директора Недељко Тењовић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о Канцеларији Националног савета за координацију сарадње са Руском 
Федерацијом и Народном Републиком Кином ("Службени гласник РС", број 49/17), Канцеларија врши 
стручне и административно-техничке послове за потребе Националног савета за координацију 
сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином. 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Подршка раду Владе Орган   01  50.000.000 RSD   
 

 

1.ПА.1 Стручна и 
административна 
подршка спровођењу 
политика Националног 
савета за координацију 
сарадње са Руском 
Федерацијом и 
Народном Републиком 
Кином 

Орган   
 

01  50.000.000 RSD   
 

Успешно спровођење 
Споразума о стратешком 
партнерству између 
Републике Србије и Руске 
Федерације и Споразума о 
свеобухватном стратешком 
партнерству између 
Републике Србије и Народне 
Републике Кине 
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