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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа
државне управе

MИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
(до 2. септембра 2013. године Министарство финансија и привреде, министар мр
Млађан Динкић)

2. Министар

Лазар Крстић

3. Делокруг

На основу члана 4. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 76/13),
Министарство финансија обавља послове државне управе који се односе на: републички
буџет; утврђивање консолидованог биланса јавних прихода и јавних расхода; систем и
политику пореза, такси, накнада и других јавних прихода; основе система доприноса за
социјално осигурање и обезбеђивање финансирања обавезног социјалног осигурања;
уређење изворних прихода аутономне покрајине и локалних самоуправа; политику јавних
расхода; управљање расположивим средствима јавних финансија Републике Србије;
координацију система управљања и спровођења програма финансираних из средстава
Европске уније; јавни дуг и финансијску имовину Републике Србије; плате у државним
органима и органима јединица локалне самоуправе и зараде у јавним службама и другим
облицима организовања у јавном сектору; макроекономску и фискалну анализу,
квантификацију мера економске политике; финансијске ефекте система утврђивања и
обрачуна зарада које се финансирају из буџета Републике Србије, територијалне
аутономије и локалне самоуправе и фондова организација обавезног социјалног осигурања;
јавне набавке; спречавање прања новца; игре на срећу; фискалне монополе; девизни систем
и кредитне односе са иностранством; надзор над применом прописа који се односе на
промет роба и услуга са иностранством и обављање делатности у иностранству са
становишта девизног пословања и кредитних односа са иностранством и друге послове
девизне инспекције, у складу са законом; систем финансијских односа са иностранством и
међународним финансијским организацијама; припрему, закључивање и примену
међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања; царински систем, царинску
тарифу, мере ванцаринске заштите и слободне зоне; кредитно-монетарни систем; банкарски
систем; осигурање имовине и лица; систем плаћања и платни промет; хартије од вредности
и тржиште капитала; систем рачуноводства и ревизије рачуноводствених исказа;
књиговодство; приватизацију и санацију банака и других финансијских организација;
пријављивање у стечајним поступцима потраживања Републике Србије; уређивање права
јавне својине; својинско-правне и друге стварно-правне односе, изузев припреме прописа;
експропријацију; заштиту имовине Републике Србије у иностранству; примену Споразума
о питањима сукцесије; остваривање алиментационих потраживања из иностранства;
пружање правне помоћи поводом стране национализоване имовине обештећене
међународним уговорима; буџетску контролу свих средстава буџета Републике Србије,
територијалне аутономије и локалне самоуправе и организација обавезног социјалног
осигурања и јавних предузећа; хармонизацију и координацију финансијског управљања и
контроле и интерне ревизије у јавном сектору; управни надзор у имовинско-правним
пословима; другостепени управни поступак у областима из делокруга министарства, у
складу са законом; обезбеђивање средстава солидарности, као и друге послове одређене
законом. Пореска управа, као орган управе у саставу Министарства финансија, обавља
стручне послове и послове државне управе који се односе на: регистрацију и вођење
јединственог регистра пореских обвезника; утврђивање пореза; пореску контролу; редовну
и принудну наплату пореза и споредних пореских давања; откривање пореских кривичних
дела и њихових извршилаца; примену међународних уговора о избегавању двоструког
опорезивања; јединствени порески информациони систем; пореско рачуноводство, као и
друге послове одређене законом. Управа царина, као орган управе у саставу Министарства
финансија, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: царињење
робе, царински надзор и друге послове контроле путника и промета робе и услуга са
иностранством, као и друге послове одређене законом.
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Пореска управа; Управа за спречавање прања новца; Управа за трезор;
Управа царина; Управа за дуван; Управа за јавни дуг; Управа за слободне
зоне;
Агенција за осигурање депозита; Агенција за реституцију; Национална
корпорација за осигурање стамбених депозита; Централни регистар, депо и
клиринг хартија о вредности

5. Контакт особа у органу
државне управе

Биљана Благојевић,
Начелник одељења за правне послове,
011/3642-647,
biljana.blagojevic@mfin.gov.rs
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ОПИС СТАЊА – НАРАТИВ
Имајући у виду да је ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о министарствима
(„Службени гласник РС”, број 76/13) престало да ради Министарство финансија и привреде, а да су према
положају и делокругу утврђеном тим законом, почели са радом Министарство финансија и Министарство
привреде, напомињемо да су у предметном извештају за период од 1. јануара до 29. августа 2013. године
приказане активности Министарства финансија и привреде у делу који се односи на ресор финансија.
Министарство финансија је, према одредбама Закона о буџетском систему, надлежно за припрему и
спровођење фискалне политике и за управљање јавним финансијама, у складу са принципима, правилима и
процедурама утврђеним овим законом. У том погледу Министарство је у 2013. години остварило значајне
резултате у свим областима из своје надлежности.
У првој половини године Министарство финансија је, на бази реалног сагледавања стања у привреди и
јавним финансијама, припремило ребаланс буџета Републике Србије за 2013. годину са програмом мера
фискалне консолидације. Полазећи од тога, Народна скупштина је 5. јула донела Закон о изменама и допунама
Закона о буџету Републике зa 2013. годину и већи број пратећих закона са којима је отпочела консолидацију
јавних финансија.
У другој половини године Министарство финансија припремило је Програм мера фискалне
консолидације на бази кога је израђен буџет Републике Србије за 2014. годину и Фискална стратегија за 2014.
годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину, са циљем да се обезбеди консолидација јавних финансија и
подстицање привредног раста кроз смањење обима јавне потрошње и промену њене структуре и кроз
спровођење структурних реформи које унапређују пословно окружење и јавни сектор.
Имајући у виду негативне макроекономске трендове формиране у претходном периоду, економска
политика Владе у 2013. години била је заснована на примени пакета фискалних мера. Суштина тих мера је
била да се заустави даљи раст дефицита и дуга и да се путем успостављања одговорног фискалног управљања
и применом фискалних правила, смање фискални ризици и успостави тренд дугорочне фискалне одрживости.
Економска политика у 2013. години била је суочена са снажним екстерним и интерним ограничењима.
Спори опоравак светске економије и рецесија евро зоне и ЕУ 28 условили су смањење извозне тражње и
капиталних прилива као главних покретача раста српске економије. Међутим, и у условима неповољног
међународног окружења, економска активност је порасла у 2013. години. Бржи раст привредне активности
ограничавала је и неповољна структура српске економије и њена ниска конкурентност, неликвидност
привреде и слаба кредитна подршка банака реалном сектору, недовољне инвестиције приватног и јавног
сектора.
У таквим екстерним и интерним околностима српска економија је захваљујући предузетим мерама
економске политике, након рецесије у 2012. години и реалног пада БДП од 1,5%, остварила реални раст БДП у
2013. години од 2,4% . Фискална политика са своје стране је значајно допринела и смањењу инфлације у 2013.
години на 2,2%, као и смањењу текућег дефицита платног биланса на око 5% БДП. Стопа незапослености је
према Анкети о радној снази из октобра 2013. године смањена на 20,1%. Консолидовани фискални дефицит у
2013. години је смањен на око 4,8% БДП, у односу на 2012. годину (6,5% БДП), а укупни јавни дуг Републике
на 61,7% у 2013. години у односу на 63,2% БДП у 2012. години. Доминантни извор финансирања фискалног
дефицита у 2013. години биле су емисије хартија од вредности на домаћем и еврообвезница на међународном
финансијском тржишту.
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Макроекономска кретања у 2013. години обележио је раст привредне активности и раст извоза, уз
значајно смањење спољнотрговинског дефицита и дефицита текућег рачуна, као и ниска инфлација којој је
значајно допринело спровођење мера фискалне консолидације.
Према процени Републичког завода за статистику, реални сектор је у 2013. години забележио
међугодишњи раст БДП од 2,4% у условима спровођења мера фискалне консолидације, уз међугодишњи раст
физичког обима индустријске производње од 5,5% и пољопривредне производње од 22,1%.
У 2013. години забележен је раст извоза робе израженог у еврима од 25,8% и раст увоза робе од 5,1%,
уз смањење спољнотрговинског дефицита за једну четвртину. Дефицит текућег рачуна је преполовљен, чему
је, поред пораста извоза, допринела и фискална консолидација. Порасту извоза у 2013. години, према
одсецима Стандардне међународне трговинске класификације, највише је допринео извоз друмских возила,
електричних машина и апарата, поврћа и воћа, житарица и обојених метала, што чини 36,1% укупног извоза.
Порасту увоза допринео је пораст увоза друмских возила, нафте и деривата нафте, гаса, електричних машина и
апарата и медицинских и фармацеутских производа, на које се односила једна трећина укупног увоза у 2013.
години.
На тржишту рада у 2013. години смањен је број формално запослених лица за 0,7%, уз повећање броја
активно незапослених лица за 1,1%, док су укупне просечне нето зараде реално смањене за 1,5%. Стопа
незапослености према Анкети о раној снази (АРС) из октобра 2013. године износила је 20,1%, а стопа
запослености 39,1%, што је одређено побољшање на бази опоравка и раста привредне активности и резултат
деловања сезонског фактора.
Међугодишњи раст потрошачких цена у децембру 2013. године износио је 2,2%, што је испод доње
границе дозвољеног одступања од циљане инфлације и резултат је, пре свега, ниске агрегатне тражње, пада
цена хране и релативно стабилног курса динара.
У оквиру Програма мера фискалне стабилизације и Фискалне стратегије за период 2014 – 2016. године
утврђен је средњорочни план структурних реформи. Међутим, у спровођењу планираних реформи у 2013.
години није остварен потребан напредак због кашњења у припреми и доношењу нових системских решења
која побољшавају пословни амбијент (Закон о раду, Закон о планирању и изградњи, Закон о приватизацији,
измене Закона о стечају и др.). Такође је спора динамика у припреми и спровођењу плана реформе јавног
сектора (државне администрације на централном и локалном нивоу, образовања, здравства, пензијског
осигурања, јавних предузећа и др). Спровођење планираних реформи пословног окружења и јавног сектора
обезбедиће оздрављење јавних финансија и убрзање раста привреде .
Основно опредељење економске и фискалне политике Владе у 2013. години и наредним годинама јесте
фискално прилагођавање потребно за стабилизацију јавног дуга. У том циљу предвиђено је повећање прихода
превасходно сузбијањем сиве економије, значајније смањење учешћа јавне потрошње у БДП, као и повећање
привредне активности на бази структурних реформи и промене модела финансирања капиталних инвестиција.
Кључну улогу са становишта фискалне одрживости и раста привреде у средњем року имају структурне
реформе јавног сектора, укључујући и предузећа са државним уделом.
Наведена опредељења економске политике Владе су уграђена у Фискалну стратегију за наредни
средњорочни период и у буџет Републике за 2014. годину. Влада Републике Србије је 1. новембра 2013.
године усвојила Фискалну стратегију за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину, а Народна
скупштина Републике Србије је 13. децембра 2013. године усвојила Закон о буџету Републике Србије за 2014.
годину и више пратећих закона: Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Закон о изменама
и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о изменама и допунама Закона о
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порезу на добит правних лица, Закон о изменама Закона о порезу на додату вредност, Закон о изменама и
допунама Закона о порезу на доходак грађана, Закон о изменама и допунама Закона о дувану, Закон о
умањењу нето прихода лица у јавном сектору, Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за
обавезно социјално осигурање, Закон о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о измени
Закона о платама државних службеника и намештеника.
Усвојеним законима из области јавних финансија предвиђено је спровођење мера фискалне
консолидације које обезбеђују смањење фискалног дефицита и последично јавног дуга.
На приходној страни предвиђено је додатно повећање прихода по основу: систематског сузбијања сиве
економије, повећања посебне стопе пореза на додату вредност са 8% на 10%, повећања наплате акциза на
дуван спречавањем нелегалног промета дувана и дуванских производа и укидања олакшица код пореза на
добит правних лица.
На расходној страни предвиђене су додатне кључне мере: увођење процентуалног умањења нето
примања запослених у јавном сектору преко одређених прагова (60.000 и 100.000 динара нето), рестриктивна
индексација плата запослених у јавном сектору и пензија, контрола и ограничавање додатака на зараде
запослених у јавном сектору за остварене резултате рада, рационализација и ефикаснија контрола набавки,
смањење расхода камата по основу рефинансирања скупог јавног дуга јефтинијим средствима, повећање
расхода за социјалну заштиту због повећања броја прималаца социјалне помоћи и износа материјалног
обезбеђења породице.
Предвиђене мере фискалне консолидације у наредном периоду даће значајне ефекте на смањење
фискалног дефицита, стабилизацију јавног дуга и на опоравак привреде, уз додатне мере фискалне
консолидације које ће бити донете у 2014. години. Ефекти тих мера огледају се већ у резултатима економске
политике у 2013. години и значајније ће се испољити у наредним годинама.
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.
1.

2.

3.

Назив акта

Опис

Статус

I

II

III

Закон о изменама и
допунама Закона о
порезима на имовину

Интегришу се накнаде за коришћење Народна
грађевинског земљишта у порез на скупштина
имовину; усаглашавају се одредбе које усвојила
уређују обвезника пореза на имовину са
Законом о јавној својини; прецизирају се
поједине одредбе (на пример, одредбе које
уређују подношење пореских пријава;
утврђивање и плаћање пореза на
имовину,...) и врши њихово међусобно
правнотехничко усаглашавање

Закон о изменама и
допунама Закона о
порезу
на
добит
правних лица

Проширују се постојећи подстицаји за Народна
инвестирање у основна средства и на скупштина
улагања у развој нових производа, усвојила
материјала и технологија; за финансирање
здравствених, образовних и хуманитарних
установа, установа социјалне заштите, као
и културе и спорта, повећава се проценат
признавања
расхода
за
потребе
опорезивања са 3,5% на 5% укупних
прихода обвезника; прецизира се и начин
признавања расхода по основу отписа
потраживања; врше се и друге измене које
су потребне за адекватнију и ефикаснију
примену Закона, као и одређена правна и
језичка,
односно
терминолошка
прецизирања у појединим одредбама
Закона

Закон о изменама и
допунама Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији

Обједињују се плаћања обавеза по основу Народна
пореза по одбитку чиме се све постојеће скупштина
пореске пријаве и други обрасци који се усвојила
подносе при плаћању пореза по одбитку
(35
образаца)
замењују
једном,
појединачном пореском пријавом почев
од 1. јануара 2014. године; утврђују се
правила за ојачавање јединственог
спровођења
прописа
и
доприносе
повећању правне сигурности у примени
прописа; прецизирају се овлашћења и
надлежности Пореске управе у погледу
послова контроле девизног пословања,
послова у порескопрекршајном поступку,
као и послова који се односе на процену
тржишне
вредности
непокретности;
прецизирају се овлашћења и надлежности
јединица
локалне
самоуправе
у
порескопрекршајном
поступку;
прецизирају се одредбе које уређују
достављање пореских аката како би се
достављање, а самим тим и наплата
пореза, учинили ефикаснијим

Број „Службеног
Референтни
гласника РС”,
документ
датум

IV

V

47/13

/

29. мај

47/13

/

29. мај

47/13

/

29. мај
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4.

5.

Закон о изменама и
допунама Закона о
доприносима
за
обавезно
социјално
осигурање

Повећава се стопа доприноса за обавезно Народна
пензијско и инвалидско осигурање са 22% скупштина
на 24%, односно, када се овај допринос усвојила
плаћа из основице са 11% на 13%;
утврђује
се
минимална
основица
доприноса као основица за плаћање
доприноса чланова привредног друштва;
као основица доприноса за предузетнике,
односно пољопривреднике који порез
плаћају на стварни приход уводи се лична
зарада предузетника, односно опорезива
добит уколико предузетник не исплаћује
личну зараду;
уводи се концепт
самоопорезивања за предузетнике и
пољопривреднике који су обвезници
пореза на приходе од самосталне
делатности код обрачуна и плаћања
доприноса; уводи се тзв. пријава
доприноса по службеној дужности

Закон о изменама и
допунама Закона о
порезу на доходак
грађана

Смањује се стопа пореза на зараде са 12% Народна
на 10% уз повећање неопорезивог износа скупштина
са садашњих 8.776 динара на 11.000 усвојила
динара месечно; уводи се лична зарада
предузетника који порез на доходак
грађана плаћају на стварно остварен
приход од самосталне делатности, као
основица за порез на зараду и доприносе
за
обавезно
социјално
осигурање;
приходи
од
издавања
сопствених
непокретности сврстају се у приходе од
капитала, а висина ефективне пореске
стопе износи 15%;
уводи се
самоопорезивање као начин утврђивања
пореске обавезе за већи круг обвезника;
уводе се јасна правила за укључивање
различитих облика исплате подстицајног
дела зараде запосленима (бонуси, акције,
опције на акције и други видови
награђивања запослених) независно од
тога да ли их исплаћује непосредно
послодавац или лице повезано са
послодавцем; повећава се дозвољена
вредност промета на који се може плаћати
порез од самосталне делатности на
паушално утврђен приход са 3.000.000 на
6.000.000 динара; сужава се обим
делатности којима се право на паушално
опорезивање може признати; премије
добровољног здравственог осигурања које
послодавац плаћа за запослене изузимају
се из основице за опорезивање зараде до
прописаног
месечног
неопорезивог
износа; уводи се пореско ослобођење по
основу капиталног добитка код исплата
акумулираних средстава из добровољних
пензијских фондова

Извештај о раду за 2013. годину
47/13
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6.

7.

Закон о
допунама
акцизама

изменама
Закона

и Акцизом се опорезују биогорива течног Народна
о или гасовитог порекла произведеног из скупштина
биомасе за погон моторних возила; усвојила
прописује се рефакција плаћене акцизе на
биогорива и биотечности која се користе
као моторно гориво у транспортне сврхе
од стране привредних субјеката који
обављају делатност превоза лица и ствари,
за грејање, односно као енергетско гориво
у производњи електричне и топлотне
енергије, а у циљу растерећења крајњих
корисника овог производа.

Закон о изменама и
допунама
Закона
о
буџету
Републике
Србије за 2013. годину

и Утврђују се нова правила за индексацију Народна
о плата
и
пензија;
успоставља
се скупштина
јединствени Регистар запослених код усвојила
корисника јавних средстава који садржи
податке о свим запосленим и ангажованим
лицима, као и податке о њиховим
примањима; уводи се централизовани
обрачун
примања
запослених
код
корисника јавних средстава, почев од 1.
јануара 2014. године. Утврђени су услови
за преузимање обавеза по уговорима који
због природе расхода захтевају плаћање у
више година. Такође, дефинисан је појам
капиталних пројеката, утврђен је начин
преузимања обавезе по уговорима за
капиталне пројекте и прописивања оцене
капиталних пројеката.

8.

Закон о изменама
допунама
Закона
буџетском систему

9.

Закон о преузимању
обавеза јавног предузећа
„Путеви Србије” према
привредним друштвима
по основу неизмирених
обавеза и претварању
тих обавеза у јавни дуг
Републике Србије

10.

Уређују се приходи и примања, расходи и Народна
издаци буџета Републике Србије за 2013. скупштина
годину,
његово
извршавање,
обим усвојила
задуживања за потребе финансирања
дефицита и конкретних пројеката и давање
гаранција, управљање јавним дугом,
коришћење донација, пројектних зајмова,
коришћење прихода од продаје добара и
услуга буџетских корисника и права и
обавезе корисника буџетских средстава.

Уређује се начин, поступак и динамика Народна
измиривања обавеза Јавног предузећа скупштина
„Путеви Србије” према путарским и усвојила
другим друштвима са којима Јавно
предузеће „Путеви Србије” има закључене
уговоре о одржавању државних путева, по
основу неизмирених обавеза, као и начин
обезбеђења средстава за ове намене.

Закон о измени Закона о Врше се измене у делу који се односи на Народна
преузимању
обавеза износ који Република Србија преузима као скупштина
усвојила
здравствених установа јавни дуг Републике Србије.
према веледрогеријама
по
основу
набавке
лекова и медицинског
материјала и претварању
тих обавеза у јавни дуг
Републике Србије

Извештај о раду за 2013. годину
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Закон о рачуноводству

Закон о ревизији

Закон о факторингу

Уређују се обвезници примене овог Народна
закона, разврставање правних лица, скупштина
организација
рачуноводства
и усвојила
рачуноводствене исправе, услови и начин
вођења пословних књига, признавање и
вредновање позиција у финансијским
извештајима, састављање, достављање и
јавно
објављивање
финансијских
извештаја и годишњег извештаја о
пословању,
Регистар
финансијских
извештаја, Национална комисија за
рачуноводство, као и надзор над
спровођењем одредби овог закона.
Уређују се услови и начин обављања Народна
ревизије
финансијских
извештаја, скупштина
обавезност
ревизије,
стручна усвојила
оспособљеност лица и лиценце за
обављање ревизије, давање и одузимање
дозволе за рад друштвима за ревизију и
самосталним ревизорима, надзор над
обављањем ревизије, Комора овлашћених
ревизора (у даљем тексту: Комора),
оснивање и надлежности Одбора за јавни
надзор
над
обављањем
ревизије,
међународна сарадња са надлежним
телима у области надзора, као и друга
питања у вези са ревизијом.
Уређују се појам и предмет факторинга, Народна
учесници у факторингу, услови и начин скупштина
обављања факторинга, врсте факторинга, усвојила
права и обавезе учесника у факторингу,
уговор о факторингу, обрнути факторинг
и надзор над обављањем факторинга.

Закон о измени
Закона
о
јавној
својини

Продужава се рок у којем јавна предузећа, Народна
друштва капитала и њихова зависна скупштина
друштва могу поднети захтев за упис усвојила
права својине тих предузећа, односно
друштава на непокретностима у државној
својини
на
којима
имају
право
коришћења.

Закон о изменама и
допунама Закона о
буџетском систему

Врше се измене Закона у делу који се Народна
односи на посебна фискална правила; скупштина
ограничава се запошљавање нових лица у усвојила
јавном
сектору
ради
попуњавања
слободних, односно упражњених радних
места, осим у изузетним околностима, уз
сагласност тела Владе.

Закон о изменама и
допунама Закона о
порезу на доходак
грађана

Прецизира се основица пореза на доходак Народна
грађана по основу зараде за физичка лица скупштина
- резиденте Републике Србије која су од усвојила
правног лица - резидента Републике
Србије упућена на рад у иностранство,
као и уређење пореског третмана прихода
од продаје пољопривредних и шумских
производа, односно плодова и лековитог
биља, које остваре одређене категорије
физичких лица; прецизирање начина

Извештај о раду за 2013. годину
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опредељења предузетника за утврђивање
пореске обавезе по систему исплате личне
зараде, као и прописивање могућности да
се у случају исплате прихода од капитала
по основу камате у моменту када платни
промет није радио, порез по одбитку може
платити првог наредног дана када ради
платни промет.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Закон о изменама и
допунама Закона о
дувану

Дефинише се за сваку категорију Народна
учесника у производњи и промету дувана, скупштина
обрађеног дувана и дуванских производа усвојила
са којим лицима могу да обављају промет
наведених производа; омогућава се
спровођење адекватне казнене политике
за сва лица – учеснике у производњи,
обради и промету дувана, обрађеног
дувана, односно дуванских производа;
усклађивање новчаних казни за учињене
прекршаје са Законом о прекршајима

Закон о изменама
Закона о порезу на
додату вредност

Повећава се посебна стопа ПДВ-а са 8% Народна
на 10%, као и пореска стопа по којој се скупштина
опорезује промет и увоз персоналних усвојила
рачунара и компоненти од којих се састоје
персонални рачунари са 8% на 20%; врши
се усклађивање са законом којим се
уређује опорезивање дохотка грађана

Закон о изменама и
допунама Закона о
порезу
на
добит
правних лица

Укида се порески подстицај из члана Народна
48. Закона о порезу на добит („Службени скупштина
гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. усвојила
закон, 43/03, 84/04, 18/10, 119/12 и 47/13)

Закон о изменама и
допунама Закона о
пореском поступку и
пореској
администрацији

Прецизирају се одредбе које се односе на Народна
подношење појединачне пореске пријаве скупштина
у систему обједињеног плаћања обавеза усвојила
по основу пореза по одбитку; прецизира
се временска примена прописа код
утврђивања пореске обавезе по основу
пореза на имовину.

Закон о изменама и
допунама Закона о
доприносима
за
обавезно
социјално
осигурање

Врше се измене које омогућавају да се Народна
плаћање доприноса за обавезно социјално скупштина
осигурање за осниваче, односно чланове усвојила
привредног друштва плаћају и на
основицу чији је износ виши од износа
најниже месечне основице доприноса, тј.
на основицу која је слободно опредељена;
одређује се рок у коме се обрачунавају и
плаћају доприноси за обавезно социјално
осигурање
за
одређене
категорије
обвезника доприноса.

Закон о измени Закона
о платама државних
службеника
и
намештеника

Врши
се
усаглашавање
положаја Народна
функционера по престанку функције са скупштина
положајем државног службеника, који је усвојила
остао нераспоређен.

108/13

/

6. децембар

108/13

/

6. децембар

108/13

/

6. децембар
108/13

/

6. децембар

108/13

/

6. децембар

108/13

/
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Закон о умањењу нето
прихода лица у јавном
сектору

Уређује се умањење нето зараде и нето Народна
других примања запослених, односно скупштина
ангажованих лица у јавном сектору усвојила
Републике Србије.

Закон о изменама
Закона о враћању
одузете имовине и
обештећењу

Врши се измена члана 37. Закона о Народна
враћању одузете имовине и обештећењу скупштина
(„Службени гласник РС”, број 72/11), тако усвојила
што се право на обештећење не утврђује
у износу од 10% од основице обештећења,
већ од утврђеног износа обештећења, у
истом проценту; прецизира се почетак
исплате аконтације обештећења, чиме се
стварају нормативне и друге реалне
претпоставке да се поменута аконтација
обештећења заиста и исплати.

Закон
о
буџету
Републике Србије за
2014. годину

Уређују се приходи и примања, расходи и Народна
издаци буџета Републике Србије за 2014. скупштина
годину, његово извршавање, обим усвојила
задуживања за потребе финансирања
дефицита и конкретних пројеката и
давање гаранција, управљање јавним
дугом, коришћење донација, пројектних
зајмова, коришћење прихода од продаје
добара и услуга буџетских корисника и
права и обавезе корисника буџетских
средстава.

Закон о измени
допуни
Закона
осигурању

Омогућава се реосигурање директно код Народна
страних реосигуравача; продужава се рок скупштина
за раздвајање пословања тзв. композитних усвојила
друштава за осигурање.

и
о
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116/13

/

26. децембар

Одлука
о
давању
сагласности на Одлуку
о
изменама
и
допунама
Финансијског
плана
Републичког фонда за
пензијско
и
инвалидско осигурање
за 2013. годину

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Народна
и
допунама
Финансијског
плана скупштина
Републичког фонда за пензијско и усвојила
инвалидско осигурање за 2013. годину,
коју је Управни одбор Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање
донео на седници одржаној 19. јуна 2013.
године.

59/13

Одлука
о
давању
сагласности на Одлуку
о
изменама
и
допунама
Финансијског
плана
Републичког фонда за
здравствено осигурање
за 2013. годину

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Народна
и
допунама
Финансијског
плана скупштина
Републичког фонда за здравствено усвојила
осигурање за 2013. годину, коју је
Управни одбор Републичког фонда за
здравствено осигурање донео на седници
одржаној 19. јуна 2013. године.

59/13

Одлука
о
давању
сагласности на Одлуку
о
изменама
и
допунама
Финансијског
плана
Фонда за социјално
осигурање
војних
осигураника за 2013.
годину

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Народна
и допунама Финансијског плана Фонда за скупштина
социјално осигурање војних осигураника усвојила
за 2013. годину, коју је Управни одбор
Фонда за социјално осигурање војних
осигураника донео на седници одржаној
24. јунa 2013. године.

59/13

/
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/

5. јул

/
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30. Одлука
о
давању
сагласности на Одлуку
о изменама и допунама
Финансијског
плана
Националне службе за
запошљавање за 2013.
годину

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Народна
и
допунама
Финансијског
плана скупштина
Националне службе за запошљавање за усвојила
2013. годину, коју је Управни одбор
Националне службе за запошљавање
донео на седници одржаној 24. јуна 2013.
године.

59/13

31. Одлукa
о
давању
сагласности
на
Финансијски
план
Републичког фонда за
пензијско и инвалидско
осигурање за 2014.
годину

Даје се сагласност на Финансијски план Народна
Републичког фонда за пензијско и скупштина
инвалидско осигурање за 2014. годину, усвојила
који је Управни одбор Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање
донео на седници одржаној 14. октобра
2013. године.

110/13

32. Одлука
о
давању
сагласности
на
Финансијски
план
Републичког фонда за
здравствено осигурање
за 2014. годину

Даје се сагласност на Финансијски план Народна
Републичког фонда за здравствено скупштина
осигурање за 2014. годину, који је усвојила
Управни одбор Републичког фонда за
здравствено осигурање донео на седници
одржаној 18. октобра 2013. године.

33. Одлука
о
давању Даје се сагласност на Финансијски план Народна
сагласности
на Фонда за социјално осигурање војних скупштина
Финансијски
план осигураника за 2014. годину, који је усвојила
Фонда за социјално Управни одбор Фонда за социјално
осигурање
војних осигурање војних осигураника донео на
осигураника за 2014. седници одржаној 14. октобра 2013.
године.
годину
34. Одлука
о
давању
сагласности
на
Финансијски
план
Националне службе за
запошљавање за 2014.
годину

Даје се сагласност на Финансијски план Народна
Националне службе за запошљавање за скупштина
2014. годину, који је Управни одбор усвојила
Националне службе за запошљавање
донео на седници одржаној 1. новембра
2013. године.

35. Одлука
о
давању
сагласности на Одлуку
о изменама и допунама
Финансијског
плана
Републичког фонда за
здравствено осигурање
за 2013. годину

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Народна
и
допунама
Финансијског
плана скупштина
Републичког фонда за здравствено усвојила
осигурање за 2013. годину, коју је
Управни одбор Републичког фонда за
здравствено
осигурање
донео
на
седници одржаној 8. октобра 2013.
године.

36. Одлука
о
давању
сагласности на Одлуку
о изменама и допунама
Финансијског
плана
Националне службе за
запошљавање за 2013.
годину

Даје се сагласност на Одлуку о Народна
изменама и допунама Финансијског скупштина
плана
Националне
службе
за усвојила
запошљавање за 2013. годину, коју је
Управни одбор Националне службе за
запошљавање донео
на
седници
одржаној 22. новембра 2013. године.

37. Предлог
закона
о
завршном
рачуну
буџета
Републике
Србије за 2012. годину

Законом су утврђени приходи
и Предлог
примања, расходи и издаци буџета закона у
Републике Србије за 2012. годину, процедури
његово извршење, обим задуживања за
потребе финансирања
дефицита
и
конкретних
пројеката и
коришћење
средстава
из
додатних прихода и
примања.
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38. Предлог
закона
о
изменама и допунама
Закона о осигурању
депозита

Усаглашавају се одредбе важећег закона Предлог
са Законом о рачуноводству („Службени закона у
гласник РС”, бр. 62/13), који је ступио процедури
на снагу 24. јула 2013. године

/

/

39. Предлог
закона
о
изменама и допунама
Закона
о
инвестиционим
фондовима

Врши се терминолошко прецизирање Предлог
постојећих, као и увођење нових појмова закона у
у циљу усклађивања са релевантном процедури
Директивом
2009/65/EС
Европског
парламента и Савета, од 13. јула 2009.
године, о координацији закона, прописа и
административних одредби које се односе
на подухвате везане за колективне
инвестиције у преносиве хартије од
вредности (UCITS)

/

/

40. Предлог
одлуке
о
давању сагласности на
Одлуку о изменама и
допунама Финансијског
плана
Националне
службе за запошљавање
за 2014. годину

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Предлог
и
допунама
Финансијског
плана одлуке у
Националне службе за запошљавање за процедури
2014. годину, коју је Управни одбор
Националне службе за запошљавање
донео на седници одржаној 20. децембра
2013. године.

/

/

одлуке
о
41. Предлог
давању сагласности на
Одлуку о изменама
Финансијског
плана
Републичког фонда за
пензијско и инвалидско
осигурање за 2014.
годину

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Предлог
Финансијског плана Републичког фонда одлуке у
за пензијско и инвалидско осигурање за процедури
2014. годину, коју је Управни одбор
Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање донео на седници
одржаној 23. децембра 2013. године.

/

/
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ЗАКОНИ О ПОТВРЂИВАЊУ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА

Ред.
бр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум

Референтни
документ
/

Назив акта

Опис

Статус

Закон
о
потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Руске
Федерације
о
одобрењу државног извозног
кредита Влади Републике
Србије

Потврђује се Споразум између Владе
Републике Србије и Владе Руске
Федерације о одобрењу државног
извозног кредита Влади Републике
Србије, који је потписан 11. јануара
2013. године у Москви

Народна
скупштина
усвојила

МУ 3/13

Закон
о
потврђивању
Уговора о гаранцији између
Републике
Србије
и
Кувајтског фонда за арапски
економски развој (Пројекат
железничка станица Београд
Центар – Фаза 1)

Потврђује се Уговор о гаранцији
између
Републике
Србије
и
Кувајтског
фонда
за
арапски
економски
развој
(Пројекат
железничка станица Београд Центар Фаза 1), закључен 10. децембра 2012.
године

Народна
скупштина
усвојила

МУ 3/13

Закон
о
потврђивању
Споразума о сарадњи између
Владе Републике Србије и
Владе Уједињених Арапских
Емирата

Потврђује се Споразум о сарадњи
између Владе Републике Србије и
Владе
Уједињених
Арапских
Емирата, потписан 17. фебруара
2013. године у Абу Дабију

Народна
скупштина
усвојила

МУ 3/13

Закон
о
потврђивању
Уговора
између
Владе
Републике Србије и Владе
Уједињених
Арапских
Емирата
о
избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак

Потврђује се Уговор између Владе
Републике
Србије
и
Владе
Уједињених Арапских Емирата о
избегавању двоструког опорезивања
у односу на порезе на доходак,
сачињен 13. јануара 2013. године у
Абу Дабију

Народна
скупштина
усвојила

МУ 3/13

Закон
о
потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Руске
Федерације
о
одобрењу
државног
финансијског кредита Влади
Републике Србије

Потврђује се Споразум између Владе
Републике Србије и Владе Руске
Федерације о одобрењу државног
финансијског
кредита
Влади
Републике Србије, закључен 10.
априла 2013. године у Москви

Народна
скупштина
усвојила

МУ 7/13

Закон
о
потврђивању
Уговора о зајму за Програм
водоснабдевања
и
пречишћавања
отпадних
вода у општинама средње
величине у Србији III у
износу до 46.000.000 евра
између KfW-a, Франкфурт на
Мајни и Републике Србије

Потврђује се Уговор о зајму за
Програм
водоснабдевања
и
пречишћавања отпадних вода у
општинама средње величине у
Србији III у износу до 46.000.000
евра између KfW-a, Франкфурт на
Мајни и Републике Србије, потписан
18. децембра 2012. године, у
Београду

Народна
скупштина
усвојила

МУ 7/13

Закон
о
потврђивању
Регионалне конвенције о
пан - евро - медитеранским
преференцијалним
правилима о пореклу

Потврђује се Регионална конвенција
о пан - евро - медитеранским
преференцијалним
правилима
о
пореклу, сачињена у Бриселу 15. јуна
2011. године

Народна
скупштина
усвојила

МУ 7/13

15. март

/

15. март

/

15. март

/

15. март

/

29. маj

/

29. маj

/

29. маj
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9.

10.

11.

12.
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Закон
о
потврђивању
Уговора
између
Владе
Републике Србије и Владе
Социјалистичке Републике
Вијетнам
о
избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак

Потврђује се Уговор између Владе
Републике
Србије
и
Владе
Социјалистичке Републике Вијетнам
о
избегавању
двоструког
опорезивања у односу на порезе на
доходак, сачињен 1. марта 2013.
године у Ханоју

Народна
скупштина
усвојила

МУ 7/13

Закон о потврђивању Анекса
бр.1 Споразума о економској
и техничкој сарадњи у
области
инфраструктуре
између Владе Републике
Србије и Владе Народне
Републике Кине

Потврђује се Анекс бр. 1 Споразума
о економској и техничкој сарадњи у
области инфраструктуре
између
Владе Републике Србије и Владе
Народне Републике Кине, сачињен у
Београду 8. маја 2012. године

Народна
скупштина
усвојила

МУ 9/13

Закон
о
потврђивању
Споразума о изменама и
допунама Споразума између
Републике
Србије
и
Републике Италије о кредиту
за реализацију програма
„Кредит за помоћ малим и
средњим предузећима преко
домаћег банкарског сектора
и подршку локалном развоју
кроз
јавна
комунална
предузећа”

Потврђује се Споразум о изменама и
допунама
Споразума
између
Републике Србије и Републике
Италије о кредиту за реализацију
програма „Кредит за помоћ малим и
средњим предузећима преко домаћег
банкарског сектора и подршку
локалном
развоју
кроз
јавна
комунална
предузећа”,
усвојен
разменом нота и писама од 1. марта
2012. године и 2. априла 2013. године

Народна
скупштина
усвојила

МУ 9/13

Закон
о
потврђивању
Уговора о зајму за кредит за
повлашћеног
купца
за
Пројекат изградње аутопута
Е763 (деоница ОбреновацЉиг)
између
Владе
Републике
Србије
коју
представља Министарство
финансија и привреде, као
Зајмопримца
и
кинеске
Export-Import банке, као
Зајмодавца

Потврђује се Уговор о зајму за
кредит за повлашћеног купца за
Пројекат изградње аутопута Е763
(деоница Обреновац-Љиг) између
Владе Републике Србије коју
представља Министарство финансија
и привреде, као Зајмопримца и
кинеске Export-Import банке, као
Зајмодавца, закључен 26. августа
2013. године

Народна
скупштина
усвојила

МУ 13/13

Закон
о
потврђивању
Уговора између Републике
Србије и Краљевине Мароко
о избегавању двоструког
опорезивања у односу на
порезе на доходак

Потврђује
се
Уговор
између
Републике Србије и Краљевине
Мароко о избегавању двоструког
опорезивања у односу на порезе на
доходак, потписан 6. јуна 2013.
године у Београду

Народна
скупштина
усвојила

/

29. маj

/

16. јул

/

16. јул

/

27. новембар

МУ 13/13

/

27. новембар
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Извештај о раду за 2013. годину

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ

Назив акта

Правни основ

I
Уредбa о изменама Уредбе
о критеријумима на основу
којих се утврђује шта се, у
смислу Закона о порезу на
додату вредност, сматра
претежним
прометом
добара у иностранство

II
Члан 52. став 4.
Закона о порезу на
додату
вредност
(„Службени гласник
РС”, бр. 84/04, 86/04 исправка, 61/05, 61/07
и 93/12)

2.

Уредбa о општим условима
за емисију и продају
дугорочних
државних
хартија од вредности на
међународном
финансијском тржишту

Члан 3. и 27. Закона о
јавном
дугу
(„Службени гласник
РС”, бр. 61/05, 107/09
и 78/11)

3.

Уредбa
о
издавању Члан 2. став 2. Закона
доплатне поштанске марке о издавању доплатне
поштанске
марке
„Кључ”
(„Службени гласник
РС”, број 61/05) и
члан 42. став 1.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Одлука
о
утврђивању Члан 43. став 1.
о
Влади
критеријума за избор банака Закона
које ће вршити услуге („Службени гласник
продаје и друге финансијске РС”, бр. 55/05, 71/05 101/07,
услуге
у
вези
са исправка,
емитовањем
дугорочних 65/08, 16/11, 68/12 државних
хартија
од УС и 72/12), a у
вредности на међународном складу са чл. 3. и 4.
Уредбе о општим
финансијском тржишту
условима за емисију и
продају дугорочних
државних хартија од
вредности
на
међународном
финансијском
тржишту („Службени
гласник РС”, број
4/13)

Ред.
бр.

1.

4.

Број
„Службеног
Опис
гласника РС”,
датум
III
IV
4/13
Претежним прометом добара
у иностранство сматра се
13. јануар
извоз добара обвезника ПДВ
чија је вредност у односу на
вредност укупног промета
добара и услуга већа од 50%,
односно најмање 10.000.000
евра,
исказаних
у
финансијском извештају за
претходну
календарску
годину састављеном у складу
са
прописима
о
рачуноводству
Уређују се општи услови за
4/13
емисију
и
продају
дугорочних државних хартија
13. јануар
од вредности које емитује
Република
Србија
на
међународном финансијском
тржишту
На поштанске пошиљке у
8/13
унутрашњем
поштанском
саобраћају, осим на пошиљке
25. јануар
новина и часописа, плаћа се
доплатна поштанска марка
„Кључ” од 30. јануара до 14.
фебруара 2013. године

Утврђују се критеријуми за
избор банака које ће вршити
услуге продаје и друге
финансијске услуге у вези са
емитовањем
дугорочних
државних
хартија
од
вредности на међународном
финансијском тржишту

8/13

Референтни
документ
V
/

/

/

/

25. јануар
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5.

6.

7.

8.

9.

Усклађени динарски износ
из члана 13. ст. 3. и 4.
Закона о доприносима за
обавезно
социјално
осигурање
годишњим
индексом
потрошачких
цена у 2012. години
Усклађени
динарски
неопорезиви износи пореза
на доходак грађана из члана
9. став 1. тач. 9), 12) и 13),
члана 15а став 2, члана 18.
став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и
7), члана 21а, члана 83. став
5. тачка 1) и члана 101а ст.
1, 3. и 4. Закона о порезу на
доходак грађана годишњим
индексом
потрошачких
цена у 2012. години
Усклађени динарски износи
акциза из чл. 12, 12а и 40г
Закона
о
акцизама
годишњим
индексом
потрошачких цена у 2012.
години

Усклађени износи накнаде
из члана 32. став 3, члана
40. став 3, члана 45. став 1.
тачка 4) и члана 54. став 3.
Закона о дувану

Одлука
о
износима
просечних
пондерисаних
малопродајних
цена
и
минималних
акциза
за
дуванске прерађевине

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 65а став 2.
Закона о доприносима
за обавезно социјално
осигурање
(„Службени гласник
РС”, бр. 84/04, 61/05,
62/06, 5/09, 52/11 и
101/11)
Члан 12а став 2.
Закона о порезу на
доходак
грађана
(„Службени гласник
РС”, бр. 24/01, 80/02,
80/02 - др. закон,
135/04, 62/06, 65/06 исправка,
31/09,
44/09, 18/10, 50/11,
91/11 - УС, 93/12 и
114/12 - УС)
Члан 17. ст. 1. и 5. и
члан 40в ст. 1. и 2.
Закона о акцизама
(„Службени гласник
РС”, бр. 22/01, 73/01,
80/02, 80/02 - др.
закон, 43/03, 72/03,
43/04, 55/04, 135/04,
46/05, 101/05 - др.
закон, 61/07, 5/09,
31/09, 101/10, 43/11,
101/11,
93/12
и
119/12) и члан 28.
Закона о изменама и
допунама Закона о
акцизама („Службени
гласник РС”, број
93/12)
Члан 32. ст. 4. и 5,
члан 40. ст. 4. и 5,
члан 45. ст. 2. и 3. и
члан 54. ст. 4. и 5.
Закона
о
дувану
(„Службени гласник
РС”, бр. 101/05, 90/07,
95/10, 36/11 и 93/12)
Члан 10. став 7.
Закона о акцизама
(„Службени гласник
РС”, 22/01, 73/01,
80/02, 80/02 - др.
закон, 43/03, 72/03,
43/04, 55/04, 135/04,
46/05, 101/05 - др.
закон, 61/07, 5/09,
31/09, 101/10, 43/11,
101/11,
93/12
и
119/12), члан 26. став
2. Закона о изменама
и допунама Закона о
акцизама („Службени

Усклађени динарски износ из
члана 13. ст. 3. и 4. Закона о
доприносима за обавезно
социјално осигурање износи
5.214 динара.

Утврђују
се
усклађени
динарски неопорезиви износи
пореза на доходак грађана из
члана 9. став 1. тач. 9), 12) и
13), члана 15а став 2, члана
18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6)
и 7), члана 21а, члана 83. став
5. тачка 1) и члана 101а ст. 1,
3. и 4. Закона о порезу на
доходак грађана годишњим
индексом потрошачких цена
у 2012. години
Утврђују
се
усклађени
динарски износи акциза из
чл. 12, 12а и 40г Закона о
акцизама
годишњим
индексом потрошачких цена
у 2012. години

Утврђују се усклађени износи
накнаде из члана 32. став 3,
члана 40. став 3, члана 45.
став 1. тачка 4) и члана 54.
став 3. Закона о дувану

Утврђују се износи просечне
пондерисане
малопродајне
цене цигарета, дувана за
пушење и осталих дуванских
прерађевина (резани дуван,
дуван за лулу, дуван за
жвакање
и
бурмут)
и
минималне
акцизе
на
цигарете, дуван за пушење и
остале дуванске прерађевине
(резани дуван, дуван за лулу,
дуван за жвакање и бурмут).

8/13

/

25. јануар

8/13

/

25. јануар

8/13

/

25. јануар

8/13

/

25. јануар

12/13

/

5. фебруар
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10.

Одлука о измени Одлуке о
оснивању
Одбора
за
управљање Апекс зајмом за
мала и средња предузећа и
предузећа средње тржишне
капитализације

Извештај о раду за 2013. годину
гласник РС”, број
93/12) и члан 6. став
1. Уредбе о начину и
поступку утврђивања
износа
просечне
пондерисане
малопродајне
цене
цигарета, дувана за
пушење и осталих
дуванских
прерађевина
(„Службени гласник
РС”, број 55/12)
Члан 6. став 6.03.
тачка Е Финансијског
уговора (Апекс зајам
за мала и средња
предузећа и предузећа
средње
тржишне
капитализације II/А)
између
Републике
Србије и Европске
инвестиционе банке и
Народне банке Србије
(„Службени гласник
РС - Међународни
уговори”, број 5/11),
члана 6. став 6.03
тачка Е Финансијског
уговора (Апекс зајам
за мала и средња
предузећа и предузећа
средње
тржишне
капитализације II/Б)
између
Републике
Србије и Европске
инвестиционе банке и
Народне банке Србије
(„Службени гласник
РС - Међународни
уговори”, број 5/11),
члана 6. став 6.03
тачка Е Финансијског
уговора (Апекс зајам
за мала и средња
предузећа и предузећа
средње
тржишне
капитализације II/Ц)
између
Републике
Србије и Европске
инвестиционе банке и
Народне банке Србије
(„Службени гласник
РС - Међународни
уговори”, број 1/12) и
члана 43. став 1.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

Врше се измене чланова
Одбора за управљање Апекс
зајмом за мала и средња
предузећа
и
предузећа
средње
тржишне
капитализације

13/13

/

8. фебруар
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11.

12.

13.

14.

15.

Уредбa о мерилима и
критеријумима
за
разврставање
јавних
предузећа

Одлука о престанку важења
Одлуке о образовању Радне
групе
за
праћење
реализације Програма мера
за очување финансијске
стабилности банака

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 11. став 4.
Закона о јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС”, број 119/12) 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 и 72/12)
Члан 33. ст. 2. и 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)

Одлука о измени Стратегије
развоја интерне финансијске
контроле у јавном сектору у
Републици Србији

Члан 43. став 1. и
члан 45. став 1.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

Уредбa о изменама и
допунама Уредбе о ближим
условима, критеријумима и
елементима за паушално
опорезивање
обвезника
пореза на приходе од
самосталне делатности

Члан 41. став 3.
Закона о порезу на
доходак
грађана
(„Службени гласник
РС”, бр. 24/01, 80/02,
80/02 - др. закон,
135/04, 62/06, 65/06 исправка,
31/09,
44/09, 18/10, 50/11,
91/11 - УС, 93/12 и
114/12 - УС)

Одлука о измени Одлуке о
условима и начину за
смањење
царинских
дажбина на одређену робу,
односно
за
изузимање
одређене робе од плаћања
царинских дажбина у 2013.
години

Члан 30. став 6.
Царинског
закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и
111/12) 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 и 72/12)

Утврђују
се
мерила
и
критеријуми за разврставање
јавних предузећа у јавна
предузећа са једнодомним
управљањем
и
јавна
предузећа са дводомним
управљањем

Даном ступања на снагу ове
одлуке престаје да важи
Одлука о образовању Радне
групе за праћење реализације
Програма мера за очување
финансијске
стабилности
банака („Службени гласник
РС”, брoj 7/12).
План активнoсти вeзаних за
развoj интeрнe финансиjскe
кoнтрoлe у jавнoм сeктoру,
који
је
саставни
део
Стратегије развоја интерне
финансијске
контроле
у
јавном сектору у Републици
Србији („Службени гласник
РС”, број 61/09), замењује се
новим Планом активнoсти
вeзаних за развoj интeрнe
финансиjскe
кoнтрoлe
у
jавнoм сeктoру
Ближе се уређују услови,
критеријуми и елементи за
паушално
опорезивање
обвезника пореза на приходе
од самосталне делатности

У Одлуци о условима и
начину
за
смањење
царинских
дажбина
на
одређену робу, односно за
изузимање одређене робе од
плаћања царинских дажбина
у 2013. години („Службени
гласник РС”, брoj 120/12), у
тачки 3. речи: „31. марта”
замењују се речима: "30.
априла”.

20/13

/

1. март

21/13

/

6. март

23/13

/

13. март

25/13

/

15. март

25/13

/

15. март
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16.

17.

18.

19.

Уредба о
допунама
усклађивању
Царинске
2013. годину

изменама и
Уредбе
о
номенклатуре
тарифе
за

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 3. став 8. Закона
о Царинској тарифи
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/05, 61/07 и
5/09)

Уредба
о
издавању Члан 2. став 2. Закона
доплатне поштанске марке о издавању доплатне
„Борба против рака”
поштанске
марке
(„Службени гласник
РС”, број 61/05) и
члан 42. став 1.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Одлука
о
висини члана 112. тачка 2.
о
раду
минималне
зараде
за Закона
период март – децембар („Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05 и
2013. године
54/09) и члана 43.
став 1. Закона о
Влади
(„Службени
гласник
РС”,
бр.
55/05,
71/05
исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Уредба
о
издавању Члан 2. став 2. Закона
доплатне поштанске марке о издавању доплатне
поштанске
марке
„Недеља црвеног крста”
(„Службени гласник
РС”, број 61/05) и
члан 42. став 1.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)

Усклађује се номенклатура
Царинске
тарифе
са
Комбинованом
номенклатуром
Европске
уније за 2013. годину, која ће
се
примењивати
на
сврставање
производа
у
Царинској тарифи. Уредба
обухвата и стопе, односно
износe
царине
утврђене
Царинском тарифом која
чини саставни део Закона о
Царинској
тарифи
(„Службени гласник РС”, бр.
62/05, 61/07 и 5/09), као и
стопе
царине
које
се
примењују у складу са
закљученим споразумима о
слободној
трговини,
примењене на усклађену
номенклатуру
На поштанске пошиљке у
унутрашњем
поштанском
саобраћају, осим на пошиљке
новина и часописа, плаћа се
доплатна поштанска марка
„Борба против рака” од 10. до
30. априла 2013. године

Минимална зарада без пореза
и доприноса за обавезно
социјално осигурање, за
период март - децембар 2013.
године, износи 115,00 динара
(„нето”), по радном часу.

На поштанске пошиљке у
унутрашњем
поштанском
саобраћају, осим на пошиљке
новина и часописа, плаћа се
доплатна поштанска марка
„Недеља црвеног крста” од 8.
до 15. маја 2013. године

29/13

/

29. март

29/13

/

29. март

31/13

/

5. април

34/13

/

12. април
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20.

21.

22.

Извештај о раду за 2013. годину

Члан 30. став 6.
Царинског
закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и
111/12)
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 и 72/12)
Уредбa о изменама и Члан 24. Законa о
државне
допуни Уредбе о правилима контроли
за доделу државне помоћи помоћи („Службени
гласник РС”, број
51/09) 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 и 72/12)
Одлука о измени и допуни
Одлуке о условима и
начину
за
смањење
царинских
дажбина
на
одређену робу, односно за
изузимање одређене робе од
плаћања
царинских
дажбина у 2013. години

Одлука о висини основице
за обрачун и исплату плата
државних
службеника,
намештеника, судија, јавних
тужилаца и заменика јавних
тужилаца, председника и
судија Уставног суда

Члан 8. став 11.
Закона о буџету
Републике Србије за
2013.
годину
(„Службени гласник
РС”, број 114/12) 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 и 72/12), а у вези
са чл. 8. и 41. Закона
о платама државних
службеника
и
намештеника
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 63/06 исправка, 115/06 исправка, 101/07 и
99/10), чланом 37.
став 4. Закона о
судијама („Службени
гласник РС”, бр.
116/08, 58/09 - УС,
104/09, 101/10, 8/12 УС, 121/12 и 124/12 УС), чланом 69. став
3. Закона о јавном
тужилаштву
(„Службени гласник
РС”,
бр.
116/08,
104/09, 101/10, 78/11
- др. закон, 101/11,
38/12 - УС и 121/12)
и чланом 20а став 4.

Одлуком се прописују услови
и
начин
за
смањење
царинских
дажбина
на
одређену робу, односно за
изузимање одређене робе од
плаћања царинских дажбина
у 2013. години

Ближе се уређују правила за
доделу државне помоћи,
односно
за
оцену
дозвољености
пријављене,
односно додељене државне
помоћи, и правни поредак
Републике Србије усклађује
са садржином инструмената
тумачења које су у вези са
државном помоћи усвојиле
институције
Европске
заједнице
Утврђује се основица за
обрачун и исплату плата за
државне
службенике
и
намештенике, почев од плате
за април 2013. године, у нето
износу од 18.812,84 динара са
припадајућим порезом и
доприносима за обавезно
социјално
осигурање;
Утврђује се основица за
обрачун и исплату плата
судија, јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца,
почев од плате за април 2013.
године, у нето износу од
32.821,93
динара
са
припадајућим порезом и
доприносима за обавезно
социјално
осигурање;
Утврђује се основица за
обрачун и исплату плата
председника
и
судија
Уставног суда, почев од плате
за април 2013. године, у нето
износу од 32.821,93 динара са
припадајућим порезом и
доприносима за обавезно
социјално осигурање.

34/13

/

12. април

37/13

/

24. април

37/13

/

24. април
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23.

24.

25.

26.

Извештај о раду за 2013. годину

Закона о Уставном
суду
(„Службени
гласник РС”, бр.
109/07, 99/11 и 18/13
- УС)
Уредбa
о
издавању Члан 2. став 2.
доплатне поштанске марке Закона о издавању
„Светско првенство у рвању доплатне поштанске
за кадете Србија 2013”
марке
(„Службени
гласник РС”, број
61/05) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Уредбa
о
издавању
доплатне поштанске марке
„Изградња
спомен-храма
Светог Саве”

Одлука о измени Одлуке о
условима и начину за
изузимање одређене робе
од плаћања царинских
дажбина

Одлука о врстама девиза у
којима
се
плаћају
републичке
административне таксе код
дипломатско-конзуларних
представништава
Републике Србије и о
висини курса динара за
прерачунавање динарских
износа такси у девизе

Члан 2. став 2.
Закона о издавању
доплатне поштанске
марке
(„Службени
гласник РС”, број
61/05) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 30. став 6.
Царинског
закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и
111/12) 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 и 72/12)
Члан 4. став 2.
Закона
о
републичким
административним
таксама („Службени
гласник РС”, бр.
43/03,
51/03
исправка,
53/04,
42/05, 61/05, 101/05 др. закон, 42/06,
47/07, 54/08, 5/09,
54/09, 35/10, 50/11,
70/11, 55/12 и 93/12)
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 и 72/12)

На поштанске пошиљке у
унутрашњем
поштанском
саобраћају, осим на пошиљке
новина и часописа, плаћа се
доплатна поштанска марка
„Светско првенство у рвању
за кадете Србија 2013” од 20.
до 26. маја 2013. године

На поштанске пошиљке у
унутрашњем
поштанском
саобраћају, осим на пошиљке
новина и часописа, плаћа се
доплатна поштанска марка
„Изградња
спомен-храма
Светог Саве” од
18.
јуна до 31. августа 2013.
године

У Одлуци о условима и
начину
за
изузимање
одређене робе од плаћања
царинских
дажбина
(„Службени гласник РС”, бр.
27/10, 51/10, 88/10 и 25/11), у
тачки
5.
број:
„2013”
замењује се бројем: „2014”.

Прописују се врсте девиза,
односно ефективни страни
новац у којима се за захтеве
надлежном
органу
у
Републици
Србији
код
дипломатско-конзуларних
представништава Републике
Србије
републичка
административна
такса
уплаћујe, односно плаћа у
девизама и висина званичног
средњег курса за један динар
на дан 30. априла 2013.
године, који служи за
прерачунавање прописаних
динарских износа такси у
девизе

39/13

/

30. април

44/13

/

21. мај

46/13

/

24. мај

47/13

/

29. мај
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Уредбa
о
поступку
привремене
обуставе
преноса припадајућег дела
пореза на зараде и пореза
на добит правних лица
Аутономној
покрајини,
припадајућег дела пореза на
зараде Граду Београду,
односно
преноса
трансферних средстава из
буџета Републике Србије
јединици
локалне
самоуправе

Члан 55. став 2.
Закона
о
јавним
предузећима
(„Службени гласник
РС”, број 119/12) 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 и 72/12)

Уредбa о престанку важења
Уредбе о условима и
начину пребијања дуговања
и потраживања по основу
кредитних
послова
са
иностранством у девизама

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 и 72/12)

Уредбa о начину пребијања
дуговања и потраживања по
основу
реализованог
спољнотрговинског
промета робе и услуга

Члан
6. став 2.
Закона о девизном
пословању
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 31/11
и 119/12) 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 и 72/12)

Уређује
се
поступак
привремене обуставе преноса
припадајућег дела пореза на
зараде и пореза на добит
правних лица аутономној
покрајини, припадајућег дела
пореза на зараде граду
Београду, односно преноса
трансферних средстава из
буџета Републике Србије
јединици
локалне
самоуправе,
начин
извештавања и садржина
извештаја
о
спровођењу
политике
зарада
и
запошљавања
у
јавном
сектору
у
складу
са
смерницама
економске
политике Владе дефинисаним
у усвојеним програмима
пословања јавних предузећа,
начин
извештавања
и
садржина
извештаја
о
кретању
зарада
и
запошљавања
у
јавном
сектору, као и поступак у
случају непоштовања рокова
измирења новчаних обавеза у
комерцијалним
трансакцијама од стране
јавних предузећа чији је
оснивач аутономна покрајина
односно јединица локалне
самоуправе као и зависних
друштава, чији је оснивач то
јавно предузеће
Даном ступања на снагу
уредбе престаје да важи
Уредба о условима и начину
пребијања
дуговања
и
потраживања
по
основу
кредитних
послова
са
иностранством у девизама
(„Службени гласник РС”,
број 99/11)
Уређујe се начин на који
резидент - правно лице,
огранак страног правног лица
и предузетник могу пребити
дуговања и потраживања по
основу
реализованог
спољнотрговинског промета
робе и услуга

49/13

/

5. јун

55/13

/

25. јун

59/13

/

5. јул
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30.

31.

32.

33.

Уредба о допуни Уредбе о
одређивању
делатности
код чијег обављања не
постоји
обавеза
евидентирања
промета
преко фискалне касе
У сарадњи са
Министарством спољне и
унутрашње
трговине
и
телекомуникација
Уредбa о допуни Уредбе о
посебним
условима
за
вршење промета робе са
Аутономном
покрајином
Косово и Метохија

Уредбa о допуни Уредбе о
врсти,
количини
и
вредности робе на коју се не
плаћају увозне дажбине,
роковима,
условима
и
поступку за остваривање
права на ослобођење од
плаћања увозних дажбина

Уредбa о изменама и
допунама
Уредбе
о
царински
дозвољеном
поступању с робом

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 3. став 4.
Закона
о
фискалним касама
(„Службени
гласник РС”, бр.
135/04 и 93/12)

Одређују се делатности код
чијег обављања, полазећи
од
техничких
и
функционалних
карактеристика фискалне
касе
и
специфичности
обављања тих делатности,
не
постоји
обавеза
евидентирања
промета
преко фискалне касе

Члан 309. став 3.
Царинског
закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и
111/12) 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 и 72/12)
Члан 219. Царинског
закона („Службени
гласник РС”, бр.
18/10 и 111/12) 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 и 72/12)
Чланови. 10. и 20,
члан 22. став 5, члан
28, члан 35. став 2,
члан 37. став 3, члан
57, члан 91. став 3,
члан 101. ст. 1, 4. и 7,
члан 107. став 3, члан
110. став 5, члан 114.
став 2, члан 115. став
2, члан 121. став 6,
члан 124. став 1, члан
126, члан 128. став 3,
члан 138. став 4, члан
144. став 4, члан 145.
став 2. тачка 3), члан
146. став 4, члан 148,
члан 150. став 1.
тачка 1) алинеја прва,
члан 156. став 2, члан
158, члан 160. став 1.
тачка 5), члан 168,
члан 169. став 2, члан
173. став 2, члан 174.
став 2, члан 175. став
2, члан 180. став 2,
члан 188. ст. 3. и 5,
члан 201. став 3, члан

Уређују се посебни услови за
вршење промета робе са
Аутономном
покрајином
Косово и Метохија у периоду
важења Резолуције Савета
безбедности број 1244

Утврђује се врста, количина и
вредност робе на коју се, у
складу
са
одредбама
Царинског закона, не плаћају
увозне дажбине, као и
рокови, услови и поступак за
остваривање
права
на
ослобођење
од
плаћања
увозних дажбина

Ближе се уређују услови за
одобравање
статуса
"овлашћеног
привредног
субјекта",
за
учесталост
преиспитивања
статуса
овлашћеног
привредног
субјекта,
за
давање
овлашћења за коришћење
поједностављеног поступка,
врста и обим олакшица које
се могу одобрити у вези са
царинском контролом које се
односе на сигурност и
безбедност,
узимајући
у
обзир мере за процену и
управљање ризиком, услови
под
којима
се
статус
овлашћеног
привредног
субјекта може укинути, као и
поступак
укидања
тог
статуса; услови за издавање
обавезујућих обавештења и
других
обавештења
о
примени царинских прописа;
критеријуми и приоритетне
области
контроле,
врсте
информација о ризику, као и

59/13

/

5. јул

61/13

/

12. јул

63/13

/

19. јул

63/13

/

19. јул
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34.

35.

Усклађени износи накнада
из члана 32. став 3, члана
40. став 3, члана 45. став 1.
тачка 4) и члана 54. став 3.
Закона о дувану

Одлука
о
износима
просечних
пондерисаних
малопродајних
цена
и
минималних
акциза
за
дуванске прерађевине

Извештај о раду за 2013. годину
203. став 3, члан 208.
став 4, члан 209. ст.
3. и 5, члан 210. став
2, члан 217. став 1.
тачка 6), члан 221.
став 4. тачка 2), члан
222, члан 225. став 6,
члан 227. став 2, члан
229. став 2, члан 236,
члан 251. став 4, члан
255. став 5, члан 260.
став 3, члан 268. став
2, члан 276. став 1,
члан 277, члан 288.
став 3. Царинског
закона („Службени
гласник РС”, бр.
18/10 и 111/12) 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 и 72/12)
Члан 32. ст. 4. и 5,
члан 40. ст. 4. и 5,
члан 45. ст. 2. и 3. и
члан 54. ст. 4. и 5.
Закона о дувану
(„Службени гласник
РС”,
бр.
101/05,
90/07, 95/10, 36/11 и
93/12)
Члан 10. став 7.
Закона о акцизама
(„Службени гласник
РС”, 22/01, 73/01,
80/02, 80/02 - др.
закон, 43/03, 72/03,
43/04, 55/04, 135/04,
46/05, 101/05 - др.
закон, 61/07, 5/09,
31/09, 101/10, 43/11,
101/11,
93/12
и
119/12), члан 26. став
2. Закона о изменама
и допунама Закона о
акцизама („Службени
гласник РС”, број
93/12) и члан 6. став
1. Уредбе о начину и
поступку утврђивања
износа
просечне
пондерисане
малопродајне
цене
цигарета, дувана за
пушење и осталих
дуванских
прерађевина
(„Службени гласник
РС”, број 55/12)

анализи ризика које ће
царински органи Републике
Србије
размењивати
са
царинским органима других
држава, односно територија и
др.

Утврђују се усклађени износи
накнада из члана 32. став 3,
члана 40. став 3, члана 45.
став 1. тачка 4) и члана 54.
став 3. Закона о дувану са
индексом потрошачких цена
у првом полугодишту 2013.
године
Утврђују се износи просечне
пондерисане
малопродајне
цене цигарета, дувана за
пушење и осталих дуванских
прерађевина (резани дуван,
дуван за лулу, дуван за
жвакање
и
бурмут)
и
минималне
акцизе
на
цигарете, дуван за пушење и
остале дуванске прерађевине
(резани дуван, дуван за лулу,
дуван за жвакање и бурмут).

64/13

/

24. јул

68/13

/

1. август
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36.

37.

38.

Извештај о раду за 2013. годину

Уредбa о издавању доплатне Члан 2. став 2. Закона
поштанске марке „Недеља о издавању доплатне
поштанске
марке
солидарности”
(„Службени гласник
РС”, број 61/05) и
члан 42. став 1.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Уредбa о изгледу, садржају Члан 93а став 5.
и
начину
попуњавања Закона о буџетском
образаца, као и начину систему („Службени
достављања
и
обраде гласник РС”, бр.
података, који се уносе у 54/09, 73/10, 101/10,
регистар
запослених, 101/11, 93/12, 62/13 и
изабраних, постављених и 63/13 - исправка)
ангажованих лица у јавном
сектору
Уредбa
о
управљању
програмима претприступне
помоћи Европске уније у
оквиру
компоненте
I
инструмента претприступне
помоћи (ИПА) – Помоћ у
транзицији
и
изградња
институција за период 20072013. године

Члан 68. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13 и 63/13 исправка), 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 и 72/12), а у вези
са чл. 6, 7. и 8.
Оквирног споразума
између
Владе
Републике Србије и
Комисије европских
заједница
о
правилима
за
сарадњу
која
се
односе
на
финансијску помоћ
Европске заједнице
Републици Србији у
оквиру спровођења
помоћи
према
правилима
инструмента
претприступне
помоћи
(ИПА)
(„Службени гласник
РС - Међународни
уговори”,
број
124/07)

На поштанске пошиљке у
унутрашњем
поштанском
саобраћају, осим на пошиљке
новина и часописа, плаћа се
доплатна поштанска марка
„Недеља солидарности” од
14. до 21. септембра 2013.
године

Уређују се изглед, садржај и
начин попуњавања образаца у
које се уносе подаци на
основу којих се формира
Регистар
запослених,
изабраних, постављених и
ангажованих лица у јавном
сектору,
као
и
начин
достављања и обраде тих
података
Ближе се утврђују начин
управљања
програмима
претприступне
помоћи
Европске уније (ЕУ) који се
финансирају кроз компоненту
I Инструмента претприступне
помоћи (ИПА) - Помоћ у
транзицији
и
изградња
институција за период 20072013. године, у Републици
Србији,
одговорност
одговорних лица и тела, као и
начин на који се уређују
њихови међусобни односи, а
у
вези
са
припремом,
координацијом,
спровођењем,
праћењем,
вредновањем
и
извештавањем о спровођењу
секторских програма и/или
пројеката
који
се
финансирају
из
ИПА
компоненте I, у систему
децентрализованог
управљања претприступном
помоћи ЕУ у Републици
Србији.

72/13

/

14. август

76/13

/

29. август

92/13

/

22. октобар
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39.

40.

Уредба
о
управљању
програмима претприступне
помоћи Европске уније у
оквиру
компоненте
IIб
инструмента претприступне
помоћи (ИПА) – Програми
прекограничне сарадње са
државама
корисницама
ИПА за период 2007-2013

Одлука о измени Одлуке о
оснивању
Одбора
за
управљање Апекс зајмом за
мала и средња предузећа и
предузећа средње тржишне
капитализације

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 68. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13 и 63/13 исправка), 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 и 72/12), а у вези
са чл. 6, 7. и 8.
Оквирног споразума
између
Владе
Републике Србије и
Комисије европских
заједница
о
правилима
за
сарадњу
која
се
односе
на
финансијску помоћ
Европске заједнице
Републици Србији у
оквиру спровођења
помоћи
према
правилима
инструмента
претприступне
помоћи
(ИПА)
(„Службени гласник
РС - Међународни
уговори”,
број
124/07)
Члан 6. став 6.03.
тачка
Е
Финансијског
уговора (Апекс зајам
за мала и средња
предузећа
и
предузећа
средње
тржишне
капитализације II/А)
између
Републике
Србије и Европске
инвестиционе банке
и Народне банке
Србије („Службени
гласник
РС
Међународни
уговори”, број 5/11),
члана 6. став 6.03
тачка
Е
Финансијског
уговора (Апекс зајам
за мала и средња
предузећа
и
предузећа
средње
тржишне

Ближе се утврђују начин
управљања
програмима
претприступне
помоћи
Европске уније (EУ) који се
финансирају кроз компоненту
IIб
Инструмента
претприступнe
помоћи
(ИПА)
Прекогранична
сарадња између Републике
Србије и држава корисница
ИПА у периоду 2007-2013.
године,
одговорност
одговорних лица и тела, као и
начин на који се уређују
њихови међусобни односи, а
у
вези
са
припремом,
програмирањем,
координацијом,
спровођењем,
праћењем,
вредновањем
и
извештавањем о спровођењу
програма и пројеката који се
финансирају
из
ИПА
компоненте IIб, у систему
децентрализованог
управљања
програмима
претприступне помоћи ЕУ у
Републици Србији

Врше се измене чланова
Одбора за управљање Апекс
зајмом за мала и средња
предузећа и предузећа средње
тржишне капитализације

92/13

/

22. октобар

92/13

/

22. октобар
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41.

42.

43.

Уредбa о издавању доплатне
поштанске марке „Светско
првенство у рукомету за
жене Србија 2013”

Одлука о оснивању Одбора
за
јавни
надзор
над
обављањем ревизије

Одлука о висини основице
за обрачун и исплату плата
државних
службеника,
намештеника, судија, јавних
тужилаца и заменика јавних
тужилаца, председника и
судија Уставног суда

Извештај о раду за 2013. годину
капитализације II/Б)
између
Републике
Србије и Европске
инвестиционе банке
и Народне банке
Србије („Службени
гласник
РС
Међународни
уговори”, број 5/11),
члана 6. став 6.03
тачка
Е
Финансијског
уговора (Апекс зајам
за мала и средња
предузећа
и
предузећа
средње
тржишне
капитализације II/Ц)
између
Републике
Србије и Европске
инвестиционе банке
и Народне банке
Србије („Службени
гласник
РС
Међународни
уговори”, број 1/12) и
члана 43. став 1.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 2. став 2. Закона
о издавању доплатне
поштанске
марке
(„Службени гласник
РС”, број 61/05) и
члан 42. став 1.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 89. Закона о
ревизији („Службени
гласник РС”, број
62/13) 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 и 72/12)
Члан 8. став 11.
Закона о
буџету
Републике Србије за
2013.
годину
(„Службени гласник
РС”, бр. 114/12 и
59/13) и члан 43. став

На поштанске пошиљке у
унутрашњем
поштанском
саобраћају, осим на пошиљке
новина и часописа, плаћа се
доплатна поштанска марка
„Светско
првенство
у
рукомету за жене Србија
2013” од 4. до 10. новембра
2013. године

Оснива се Одбор за јавни
надзор
над
обављањем
ревизије
ради
обављања
послова утврђених Законом о
ревизији („Службени гласник
РС”, број 62/13)

Утврђује се основица за
обрачун и исплату плата за
државне
службенике
и
намештенике, почев од плате
за октобар 2013. године, у
нето износу од 18.906,90
динара
са
припадајућим

93/13

/

25. октобар

93/13

/

25. октобар

93/13

/

25. октобар
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44.

45.

1. Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12), а у вези
са чл. 8. и 41. Закона
о платама државних
службеника
и
намештеника
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 63/06 исправка, 115/06 исправка, 101/07 и
99/10), чланом 37.
став 4. Закона о
судијама („Службени
гласник РС”, бр.
116/08, 58/09 - УС,
104/09, 101/10, 8/12 УС, 121/12 и 124/12 УС), чланом 69. став
3. Закона о јавном
тужилаштву
(„Службени гласник
РС”,
бр.
116/08,
104/09, 101/10, 78/11
- др. закон, 101/11,
38/12 - УС и 121/12)
и чланом 20а став 4.
Закона о Уставном
суду
(„Службени
гласник РС”, бр.
109/07, 99/11 и 18/13
-УС)
Уредбa о изменама и Члан 24. Законa о
допунама
Уредбе
о контроли
државне
правилима
за
доделу помоћи („Службени
државне помоћи
гласник РС”, број
51/09) 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 и 72/12)
Фискалнa стратегијa за Члан 31. став 1. тачка
2014.
годину,
са 1) подтачка (13)
пројекцијама за 2015. и Закона о буџетском
2016. годину
систему („Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13 и
63/13 - исправка)

Извештај о раду за 2013. годину
порезом и доприносима за
обавезно
социјално
осигурање;
Утврђује
се
основица за обрачун и
исплату плата судија, јавних
тужилаца и заменика јавних
тужилаца, почев од плате за
октобар 2013. године, у нето
износу од 32.986,04 динара са
припадајућим порезом и
доприносима за обавезно
социјално
осигурање;
Утврђује се основица за
обрачун и исплату плата
председника
и
судија
Уставног суда, почев од
плате за октобар 2013.
године, у нето износу од
32.986,04
динара
са
припадајућим порезом и
доприносима за обавезно
социјално осигурање.

Ближе се уређују правила за
доделу државне помоћи,
односно
за
оцену
дозвољености
пријављене,
односно додељене државне
помоћи, и правни поредак
Републике Србије усклађује
са садржином инструмената
тумачења које су у вези са
државном помоћи усвојиле
институције
Европске
заједнице
Фискалном
стратегијом
утврђују се краткорочни и
средњорочни
циљеви
фискалне политике Владе за
за
2014.
годину,
са
пројекцијама за 2015. и 2016.
годину;
пружа
детаљно
објашњење о усклађености
наведених
средњорочних
циљева
са
фискалним
принципима и правилима;
даје
оцена
одрживости
фискалне политике, који
Влада подноси Народној
скупштини

97/13

/

6. новембар

97/13

/

6. новембар
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46.

47.

48.

49.

Уредбa о издавању доплатне
поштанске марке „Народна
библиотека
Србије
на
врачарском платоу 1973 –
2013”

Одлука о условима и начину
за
смањење
царинских
дажбина на одређену робу,
односно
за
изузимање
одређене робе од плаћања
царинских дажбина у 2014.
години

Одлука о измени Одлуке о
одређивању робе на коју се
не плаћају увозне дажбине

Уредбa
о
усклађивању
номенклатуре
Царинске
тарифе за 2014. годину

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 2. став 2. Закона
о издавању доплатне
поштанске
марке
(„Службени гласник
РС”, број 61/05) и
члан 42. став 1.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 30. став 6.
Царинског
закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и
111/12) 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 и 72/12)
Члан 219. Царинског
закона („Службени
гласник РС”, бр.
18/10 и 111/12) 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 и 72/12)
Члан 3. став 8. Закона
о Царинској тарифи
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/05, 61/07
и 5/09)

На поштанске пошиљке у
унутрашњем
поштанском
саобраћају, осим на пошиљке
новина и часописа, плаћа се
доплатна поштанска марка
„Народна библиотека Србије
на Врачарском платоу 1973 –
2013” од 18. новембра до 12.
децембра 2013. године

Прoписуjу сe услoви и нaчин
зa
смaњeњe
цaринских
дaжбинa нa oдрeђeну рoбу,
oднoснo
зa
изузимaњe
oдрeђeнe рoбe oд плaћaњa
цaринских дaжбинa у 2014.
гoдини.

У Одлуци о одређивању робе
на коју се не плаћају увозне
дажбине („Службени гласник
РС”, број 124/12), у тачки 7.
број: „2013” замењује се
бројем: „2014”

Усклађује се номенклатура
Царинске
тарифе
са
Комбинованом
номенклатуром
Европске
уније за 2014. годину, која ће
се
примењивати
на
сврставање
производа
у
Царинској тарифи. Уредба
обухвата и стопе, односно
износe
царине
утврђене
Царинском тарифом која
чини саставни део Закона о
Царинској
тарифи
(„Службени гласник РС”, бр.
62/05, 61/07 и 5/09), као и
стопе
царине
које
се
примењују у складу са
закљученим споразумима о
слободној
трговини,
примењене на усклађену
номенклатуру

98/13

/

8. новембар
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Република Србија
Министарство финансија
50.

51.

52.

53.

Извештај о раду за 2013. годину

Уредбa
о
извршавању
Закона о акцизама на
територији
Аутономне
покрајине
Косово
и
Метохија за време важења
резолуције
Савета
безбедности ОУН број 1244

Члан 40e Закона о
акцизама („Службени
гласник РС”, бр.
22/01, 73/01, 80/02,
80/02 - др. закон,
43/03, 72/03, 43/04,
55/04, 135/04, 46/05,
101/05 - др. закон,
61/07, 5/09, 31/09,
101/10, 43/11, 101/11,
93/12, 119/12 и 47/13)

Уредбa
о
извршавању
Закона о порезу на додату
вредност на територији
Аутономне
покрајине
Косово и Метохија за време
важења резолуције Савета
безбедности ОУН број 1244

Члан 61. Закона о
порезу на додату
вредност („Службени
гласник РС”, бр.
84/04,
86/04
исправка,
61/05,
61/07, 93/12 и 108/13)

Уредбa о изменама Уредбе о
посебним
условима
за
вршење промета робе са
Аутономном
покрајином
Косово и Метохија

Члан 309. став 3.
Царинског
закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и
111/12) 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 и 72/12)
Члан 68. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13,
63/13
испрaвка и 108/13),
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 и 72/12), а у вези
са чл. 6. и 8. и тачком
7.
Анекса
А
Оквирног споразума
између
Владе
Републике Србије и
Комисије Eвропских
заједница
о
правилима
за
сарадњу
која
се
односе
на
финансијску помоћ
Европске заједнице

Уредбa о одређивању тела
за
ревизију
система
управљања
програмима
претприступне
помоћи
Европске уније у оквиру
инструмента претприступне
помоћи (ИПА)

Уређује
се
извршавање
Закона
о
акцизама
(„Службени гласник РС”, бр.
22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - др.
закон, 43/03, 72/03, 43/04,
55/04, 135/04, 46/05, 101/05 др. закон, 61/07, 5/09, 31/09,
101/10, 43/11, 101/11, 93/12
119/12 и 47/13), на територији
АП Косово и Метохија за
време важења Резолуције
Савета безбедности ОУН број
1244
Уређује
се
извршавање
Закона о порезу на додату
вредност („Службени гласник
РС”, бр. 84/04, 86/04 исправка, 61/05, 61/07, 93/12
и 108/13) на територији
Аутономне покрајине Косово
и Метохија за време важења
Резолуције
Савета
безбедности ОУН број 1244
Уређују се посебни услови за
вршење промета робе са
Аутономном
покрајином
Косово и Метохија у периоду
важења Резолуције Савета
безбедности број 1244

Одређује се Канцеларија за
ревизију система управљања
средствима Европске уније за
Ревизорско тело у складу са
тачком 7. Анекса А Оквирног
споразума између Владе
Републике Србије и Комисије
Eвропских
заједница
о
правилима за сарадњу која се
односе на финансијску помоћ
Европске
заједнице
Републици Србији у оквиру
спровођења помоћи према
правилима
инструмента
претприступне
помоћи
(ИПА)

111/13
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14. децембар
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Министарство финансија

54.

55.

Уредбa о изменама и
допунама Уредбе о начину и
поступку продаје акција
банака које су у власништву
Републике Србије или у
власништву банака у стечају
и ликвидацији у којима
функцију
стечајног
и
ликвидационог управника
врши Агенција за осигурање
депозита
Уредбa о поступку за
прибављање сагласности за
ново
запошљавање
и
додатно радно ангажовање
код
корисника
јавних
средстава

Извештај о раду за 2013. годину
Републици Србији у
оквиру спровођења
помоћи
према
правилима
инструмента
претприступне
помоћи
(ИПА)
(„Службени гласник
РС - Међународни
уговори”,
број
124/07)
Члан 48. став 4.
Закона о тржишту
капитала („Службени
гласник РС”, број
31/11) и члан 42.
став 1. Закона о
Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05,
71/05
исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 27е став 38.
Закона о буџетском
систему („Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 исправка и 108/13) 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 и 72/12)

Уређује се начин и поступак
продаје хартија од вредности
из члана 48. стaв 2. тaч. 2), 3),
4), 5) и 7) Зaкoнa o тржишту
кaпитaлa („Службени гласник
РС”, број 31/11)

Ближе се уређује поступак за
прибављање сагласности: 1)
за заснивање радног односа
са новим лицима ради
попуњавања
слободних,
односно упражњених радних
места код корисника јавних
средстава, у смислу члана 27е
став 35. Закона о буџетском
систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка и 108/13 - у даљем
тексту: Закон); 2) да укупан
број запослених на одређено
време због повећаног обима
посла, лица ангажованих по
основу уговора о делу,
уговора о привременим и
повременим
пословима,
преко
омладинске
и
студентске задруге и лица
ангажованих
по
другим
основама
код
одређеног
корисника јавних средстава, у
смислу члана 27е став 37.
Закона, буде већи од 10% од
укупног броја запослених код
тог
корисника;
3)
за
настављање поступака ради
попуњавања радних места
код
корисника
јавних
средстава који су започети, а
нису окончани до дана
ступања на снагу Закона о
изменама и допунама Закона
о
буџетском
систему
(„Службени гласник РС”,
број 108/13).

113/13
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56.

57.

58.

59.

60.

Одлука
о
образовању
Комисије
за
давање
сагласности
за
ново
запошљавање и додатно
радно
ангажовање
код
корисника јавних средстава

Одлука о врсти, висини и
начину плаћања накнада за
услуге царинског органа

Усклађени динарски износи
пореза на употребу, држање
и ношење добара

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 33. ст. 2. и 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), а у вези
са чланом 27е ст. 35.
и 37. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13,
63/13
исправка и 108/13)
Члан 21. став 3.
Царинског
закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и
111/12) 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 и 72/12)
Члан 27а став 4.
Закона о порезима на
употребу, држање и
ношење
добара
(„Службени гласник
РС”, бр. 26/01, 80/02,
43/04, 132/04, 112/05,
114/06,
118/07,
114/08, 31/09, 106/09,
95/10, 101/10, 24/11,
100/11 и 120/12)

Уредбa
о
јединственој
тарифи по којој се наплаћују
накнаде за услуге које врши
Управа за трезор

Члан 100. став 2.
Закона о буџетском
систему („Службени
гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка и
108/13)

Уредбa о изменама и
допунама
Уредбе
о
усклађивању номенклатуре
Царинске тарифе за 2014.
годину

Члан 3. став 8. Закона
о Царинској тарифи
(„Службени гласник
РС”, бр. 62/05, 61/07
и 5/09)

Образује се Комисија за
давање сагласности за ново
запошљавање
и
додатно
радно
ангажовање
код
корисника јавних средстава

Утврђује се врста, висина и
начин плаћања накнада за
услуге царинског органа

Динарски износи пореза на
употребу, држање и ношење
добара прописани Законом о
порезима
на
употребу,
држање и ношење добара за
плаћање пореза за 2014.
годину,
усклађују
се
индексом потрошачких цена
који је објавио Републички
завод за статистику, за
период од 1. децембра 2012.
године до 30. новембра 2013.
године
Уређује се наплата накнада за
извршене
услуге
јавних
плаћања преко подрачуна
консолидованих
рачуна
трезора Републике Србије,
трезора
локалне
власти,
организација за обавезно
социјално
осигурање
и
других корисника јавних
средстава, као и за обављање
других послова у складу са
уговором, по Тарифи, која
чини саставни део уредбе
Усклађује се номенклатура
Царинске
тарифе
са
Комбинованом
номенклатуром
Европске
уније за 2014. годину, која ће
се
примењивати
на
сврставање
производа
у
Царинској тарифи.

113/13

/

20. децембар

113/13

/

20. децембар

113/13

/

20. децембар

116/13

/

26. децембар

119/13

/

30. децембар

33

Република Србија
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

Уредбa о изменама и
допунама Уредбе о ближим
условима, критеријумима и
елементима за паушално
опорезивање
обвезника
пореза на приходе од
самосталне делатности

Одлука о изменама Одлуке
о седишту Управе царина,
оснивању,
почетку
и
престанку
рада
царинарница,
царинских
испостава,
одсека
и
реферата

Закључак
05 Број: 018-81/2013-1
од 9. јануара 2013. године

Закључак
05 Број: 018-34/2013
од 9. јануара 2013. године

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 41. став 3.
Закона о порезу на
доходак
грађана
(„Службени гласник
РС”, бр. 24/01, 80/02,
80/02 - др. закон,
135/04, 62/06, 65/06 исправка,
31/09,
44/09, 18/10, 50/11,
91/11 - УС, 93/12,
114/12 - УС, 47/13,
48/13 - исправка и
108/13)
Члан 254. став 3.
Царинског
закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 73/03, 61/05,
85/05 - др. закон,
62/06 - др. закон и
9/10 - УС), у вези са
чланом 310. став 1.
Царинског
закона
(„Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и
111/12) и члана 43.
став 1. Закона о
Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05,
71/05
исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Члан 43. став 3.
Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 018-189/2013
од 12. јануара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 320-134/2013
од 12. јануара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Ближе
се
уређују
услови,
критеријуми
и
елементи
за
паушално опорезивање обвезника
пореза на приходе од самосталне
делатности

Уређује се оснивање, почетак и
престанак
рада
царинарница,
царинских испостава, одсека и
реферата

Утврђена основа за закључење
споразума
о
вишегодишњој
економској сарадњи између Владе
Републике
Србије
и
Владе
Уједињених Арапских Емирата

Утврђена основа за вођење
преговора ради закључења уговора
између Владе Републике Србије и
Владе
Уједињених
Арапских
Емирата о избегавању двоструког
опорезивања у односу на порезе на
доходак и на имовину
Усвојен Нацрт уговора између
Владе Републике Србије и Владе
Уједињених Арапских Емирата о
избегавању
двоструког
опорезивања у односу на порезе на
доходак
Прихваћен
Извештај
о
активностима спроведеним у циљу
реализације дела потенцијалне
сарадње у области пољопривреде
између Републике Србије и
Уједињених Арапских Емирата

119/13

/

30. децембар

119/13

/

30. децембар
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Република Србија
Министарство финансија
67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Закључак
05 Број: 336-435/2013
од 24. јануара 2013. године

Закључак
05 Број: 401-453/2013
од 24. јануара 2013. године

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Закључак
05 Број: 401-431/2013
од 24. јануара 2013. године

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

Закључак
05 Број: 42-511/2013
од 24. јануара 2013. године

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

Закључак
05 Број: 48-553/2013
од 24. јануара 2013. године

Закључак
05 Број: 02-290/2013
од 24. јануара 2013. године

Закључак
05 Број: 42-368/2013-1
од 24. јануара 2013. године

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

Усвојен
Претприступни
економски програм за Србију
за 2013. годину са пројекцијама
за 2014. и 2015. годину

Закључак
се
односи
на
финансирање
изградње
постројења за пречишћавање
отпадних вода у индустријској
зони
–
Шимановци
за
реализацију
инвестиционог
пројекта друштва Robert Bosch
Gmbh СР Немачка
Влада се упознала са потребом
закључења уговора са банкама
ради обезбеђења додатних
средстава
за
реализацију
пројеката који су одобрени у
складу
са
Законом
о
подстицању
грађевинске
индустрије Републике Србије у
условима економске кризе
Дата препорука Фонду за
развој Републике Србије да
прихвати замену банкарске
гаранције Комерцијалне банке
а.д. Београд за хипотеку првог
реда
Дата сагласност да средства од
преосталог ванредног прихода
по основу продаје дела злата
Међународног
монетарног
фонда, која би припала
Републици Србији на име
учешћа у расподели, буду
директно пренета у посебан
фонд
Међународног
монетарног фонда намењен за
помоћ земљама са ниским
дохотком - Фонд за смањење
сиромаштва и подстицање
привредног раста
Образована је Радна група за
израду радне верзије Нацрта
закона
о
финансирању
Аутономне
покрајине
Војводинe

Усвојен Нацрт писма подршке
ЈП „Србијагас” Нови Сад, у
вези са обавезама према
Московској банци
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Република Србија
Министарство финансија
74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Закључак
05 Број: 48-274/2013
од 24. јануара 2013. године

Закључак
05 Број: 337-360/2013
од 24. јануара 2013. године

Закључак
05 Број: 023-706/2013
од 4. фебруара 2013. године

Закључак
05 Број: 422-704/2013
од 4. фебруара 2013. године

Закључак
05 Број: 40-736/2013
од 4. фебруара 2013. године

Закључак
05 Број: 02-272/2013
од 4. фебруара 2013. године

Закључак
05 Број: 424-754/2013
од 4. фебруара 2013. године

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

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

Усвојен текст Уговора између
Републике Србије и Moody`s
рејтинг агенције и Нацрта
писма о допуни уговора између
Републике Србије и Moody`s
рејтинг агенције
Усвојен Извештај о првој
верификационој
ревизији
Европске комисије у циљу
преноса
овлашћења
за
децентрализовано управљање
средствима ИПА (компоненте I
и II)
Закључак о отпису камата на
јавне приходе, осим камата на
доприносе за пензијско и
инвалидско осигурање, камата
на изворне и уступљене
приходе јединица локалне
самоуправе и камата на
приходе
који
припадају
Аутономној Покрајини, који су
доспели на наплату до 31.
децембра 2010. године и 31.
децембра 2011. године, за
привредне субјекте који се
продају
у
поступку
приватизације, односно који су
у поступку реструктурирања
Прихваћен је захтев акционара
Српске банке а.д. Београд да
Република
Србија,
као
контролни акционар, изврши
откуп акција

Усвојен Нацрт уговора између
Републике Србије и Народне
банке Србије којим се уређују
међусобна права и обавезе у
вези са динарским средствима
система
консолидованог
рачуна трезора која се воде код
Народне банке Србије
Усвојен Нацрт уговора о
оснивању Развојног фонда
Аутономне
Покрајине
Војводине

Усвојен Нацрт уговора о
ангажовању
–
емитовање
обвезница од стране Републике
Србије у 2013. години

/

/
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Република Србија
Министарство финансија
81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

Извештај о раду за 2013. годину

Закључак
05 Број: 424-890/2013
од 4. фебруара 2013. године

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

Закључак
05 Број: 420-688/2013
од 4. фебруара 2013. године

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

Закључак
05 Број: 420-673/2013
од 4. фебруара 2013. године

Закључак
05 Број: 420-890/2013
од 4. фебруара 2013. године

Закључак
05 Број: 018-920/2013
од 4. фебруара 2013. године

Закључак
05 Број: 018-693/2013
од 4. фебруара 2013. године

Закључак
05 Број: 021-572/2013
од 4. фебруара 2013. године

Закључак
05 Број: 035-657/2013
од 4. фебруара 2013. године

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

Изабране банке које ће вршити
услуге
продаје
и
друге
финансијске услуге у вези са
емитовањем
дугорочних
државних хартија од вредности
на
међународном
финансијском тржишту у 2013.
години
Дата сагласност да се из
приватизационих
примања
буџета
Републике
Србије
одобри
краткорочни
бескаматни
кредит
акционарском
друштву
„Политика” Београд
Дата сагласност да се из
приватизационих
примања
буџета
Републике
Србије
одобри
краткорочни
бескаматни
кредит
акционарском
друштву
„Тигар” Пирот
Дата сагласност да се из
приватизационих
примања
буџета
Републике
Србије
одобри
краткорочни
бескаматни
кредит
Радиодифузној установи Радио
Телевизија Србије
Усвојен Нацрт уговора између
Републике Србије и Републике
Кореје
о
избегавању
двоструког опорезивања у
односу на порезе на доходак

Прихваћен
Извештај
о
преговорима ради закључења
уговора између Владе Србије и
Владе Републике Казахстан о
избегавању
двоструког
опорезивања у односу на
порезе на доходак и на
имовину
Прихваћен Извештај о раду
Комисије
за
хартије
од
вредности Републике Србије и
кретањима
на
тржишту
капитала у Републици Србији у
периоду јануар – јун 2012.
године
Дато овлашћење за повлачење
и располагање средствима
зајма Банке за развој Савета
Европе
за
финансирање
пројекта
„Образовање
за
социјалну инклузију”
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Република Србија
Министарство финансија
89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

Извештај о раду за 2013. годину

Измењен
закључак
о
овлашћењу
за
повлачење
средстава кредита по основу
финансијских уговора између
Републике Србије и Европске
инвестиционе банке и Народне
банке Србије - Апекс зајам за
мала и средња предузећа и
предузећа средње тржишне
капитализације
Закључак
Члан 43. став 3. Усвојен Програм мера за
финансијске
05 Број: 422-775/2013
Закона
о
Влади очување
од 4. фебруара 2013. године („Службени гласник стабилности банака
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3. Усвојен Нацрт анекса I
Закључак
Закона
о
Влади Споразума о преносу имовине
05 Број: 46-815/2013
од 4. фебруара 2013. године („Службени гласник и обавеза Развојне банке
РС”, бр. 55/05, 71/05- Војводине између Републике
исправка,
101/07, Србије и Аутономне Покрајине
65/08, 16/11, 68/12- Војводине
УС и 72/12)
Члан 43. став 3. Усвојен Aнекс II Споразума о
Закључак
Закона
о
Влади утврђивању међусобних права
05 Број: 422-880/2013
од 4. фебруара 2013. године („Службени гласник и обавеза између Републике
и
Агенције
за
РС”, бр. 55/05, 71/05- Србије
исправка,
101/07, осигурање депозита, са једне
65/08, 16/11, 68/12- стране и Развојнe банке
Војводине, са друге стране
УС и 72/12)
Централно
Члан 43. став 3. Образовано
Закључак
Закона
о
Влади координационо тело и радне
05 Број: 02-988/2013
за
сарадњу
са
од 4. фебруара 2013. године („Службени гласник групе
Арапским
РС”, бр. 55/05, 71/05- Уједињеним
исправка,
101/07, Емиратима
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Закључак
Члан 43. став 3. Прихваћен захтев за исплату
05 Број: 401-1145/2013
Закона
о
Влади накнаде за експропријацију
од 12. фебруара 2013. године („Службени гласник непокретности, ради изградње
РС”, бр. 55/05, 71/05- деоница аутопутева Е-75, Е-80
исправка,
101/07, и Е-763 (05 Број: 401-0065/08, 16/11, 68/12- 1145/2013)
УС и 72/12)
Закључак
Члан 43. став 3. Прихваћен захтев за исплату
05 Број: 401-00-1146/2013
Закона
о
Влади накнаде за експропријацију
од 12. фебруара 2013. године („Службени гласник непокретности, ради изградње
РС”, бр. 55/05, 71/05- моста Земун – Борча, са
исправка,
101/07, припадајућим саобраћајницама
65/08, 16/11, 68/12- (саобраћајница
„Северна
УС и 72/12)
тангента”)
Члан 43. став 3. Прихваћен захтев за исплату
Закључак
Закона
о
Влади накнаде за експропријацију
05 Број: 401-1147/2013
од 12. фебруара 2013. године („Службени гласник непокретности, ради: решавања
РС”, бр. 55/05, 71/05- имовинско правних односа на
исправка,
101/07, Аутопуту Е-763, деоница Љиг
65/08, 16/11, 68/12- – Прељина
УС и 72/12)
Закључак
05 Број: 035-772/2013
од 4. фебруара 2013. године

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

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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97.

Члан 43. став 3.
Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 401-1060/2013-1
од 12. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

98.

Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 48-1213/2013
Закона
о
Влади
од 12. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
99. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 420-1195/2013
Закона
о
Влади
од 12. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
100. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 424-1191/2013
Закона
о
Влади
од 12. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
101. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 48-1152/2013
од 12. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
102. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 48-1091/2013
Закона
о
Влади
од 12. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
103. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 119-1141/2013
од 12. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
104. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 018-1196/2013
Закона
о
Влади
од 12. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Извештај о раду за 2013. годину
Дата
сагласност
да
Министарство
унутрашњих
послова преузме обавезе по
уговору који се односи на
капитални издатак и захтева
плаћање у више година за
капитални пројекат „Јачање
оперативно-техничких
капацитета”
Усвојен
Нацрт
уговора
о
ангажовању између Републике
Србије и Deutsche Bank AG, J.P.
Morgan и Barclays

Усвојен
анекс
уговора
о
дугорочном кредиту између
Републике Србије и VTB Capital
PLC

Закључак
се
односи
на
емитовање обвезница Републике
Србије
на
међународном
финансијском тржишту

Утврђена основа за вођење
преговора са Међународном
банком за обнову и развој у вези
са одобравањем зајма Републици
Србији
за
пројекат
рехабилитације
путева
и
унапређења
безбедности
саобраћаја
Усвојене измене и допуне
финансијског споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Италије за програм
„Подршка привреди Републике
Србије кроз набавку добара за
пет ресорних министарстава”
Дато овлашћење за потписивање
уговора између Владе Републике
Србије и Владе Социјалистичке
Републике
Вијетнам
о
избегавању
двоструког
опорезивања у односу на порезе
на доходак
Измењен закључак о овлашћењу
за потписивање споразума о
сарадњи
између
Републике
Србије и Уједињених Арапских
Емирата

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

Члан 43. став 3.
Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 023-1069/2013
од 12. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 02-1053/2013
Закона
о
Влади
од 12. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 424-1375/2013
од 18. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 340-1401/2013
Закона
о
Влади
од 22. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 48-1288/2013
од 22. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 420-1448/2013
Закона
о
Влади
од 22. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 48-1409/2013
Закона
о
Влади
од 22. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Извештај о раду за 2013. годину
Усвојена измена Закључка о
прихватању
захтева
акционара
привредног
друштва
Југоинспект
ад
Београд да Република Србија,
као контролни акционар,
изврши откуп акција
Усвојена измена Закључка о
образовању радне групе за
израду радне верзије нацрта
закона
о
финансирању
Аутономне
Покрајине
Војводине
Прихваћен
извештај
са
разговора са потенцијалним
инвеститорима у вези са
емисијом
обвезница
Републике
Србије
на
међународном финансијском
тржишту за финансирање
буџетског
дефицита
и
рефинансирање доспелог дуга
Усвојен Програм о условима
и
начину
подстицања
производње
и
ремонта
шинских возила у Републици
Србији за 2013. годину, за
потребе „Железнице Србије”
а.д. Београд
Усвојен
Нацрт
анекса
трилатералног
уговора
о
коришћењу средстава зајма
намењених
програму
„Рехабилитација
система
даљинског грејања у Србији –
фаза IV”
Усвојен Нацрт анекса уговора
о кредиту између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Српске, Босна и
Херцеговина и Нацрта анекса
споразума о имплементацији
између
Министарства
финансија
и
привреде
Републике
Србије
и
Министарства
финансија
Републике Српске, Босна и
Херцеговина
Усвојена измена Закључка о
усвајању Нацрта писма за
овлашћена лица за повлачење
средстава зајмова по основу
уговора о зајму за кредит за
повлашћеног
купца
за
пројекат мост Земун – Борча,
са
припадајућим
саобраћајницама

/

/

/

/

/
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Извештај о раду за 2013. годину

Члан 43. став 3.
112. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 48-1429/2013
од 22. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Усвојена измена Закључка о
усвајању
Нацрта
писма
за
овлашћена лица за повлачење
средстава зајмова по основу
уговора о зајму за кредит за
повлашћеног купца за прву фазу
пакет пројекта Кostolac – B power
plant projects

Члан 43. став 3.
113. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 018-1553/2013
од 22. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
114. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 112-1500/2013-1
Закона
о
Влади
од 28. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
115. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 48-1671/2013
од 28. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Прихваћен Извештај са преговора
у вези са закључивањем споразума
о сарадњи између Владе Републике
Србије и Владе Уједињених
Арапских Емирата

116. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 42-1736/2013
Закона
о
Влади
од 28. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
117. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 43-1688/2013
од 28. фебруара 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
118. Закључак
о
Влади
05 Број: 021-05-1836/2013 Закона
(„Службени гласник
од 7. марта 2013. године
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Дата
сагласност
за
пријем
запослених у радни однос на
неодређено време у 2013. години у
јединицама локалне самоуправе

Усвојена измена Закључка о
саставу
радног
тима
за
координацију
активности
неопходних
за
реализацију
пројекта и испуњење права и
обавеза наручиоца и корисника
утврђених
у
уговору
о
грађењу/пројектовање и извођење
радова на изградњи моста Земун –
Борча
са
припадајућим
саобраћајницама
Дата сагласност да се из
приватизационих примања буџета
Републике
Србије
одобри
краткорочни бескаматни кредит
радиодифузној установи Радио
телевизија Србије
Закључак се односи на продужење
рока из Закона о условном отпису
камата и мировању пореског дуга
до којег су порески обвезници
били у обавези да уплате текуће
обавезе доспеле за плаћање
Прихваћен Извештај надзорног
одбора Националне корпорације за
осигурање стамбених кредита о
резултатима извршеног надзора за
2012. годину

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Извештај о раду за 2013. годину
Дата
сагласност
Министарству
финансија и привреде – Управи за
трезор за преузимање обавеза по
уговорима који се односе на
капиталне издатке и захтевају
плаћање у више година, за капиталне
пројекте: „Проширење и технолошко
унапређење капацитета у циљу
ефикаснијег пословања”
Дата
сагласност
Министарству
финансија и привреде – Управи за
трезор за преузимање обавеза по
уговорима који се односе на
капиталне издатке и захтевају
плаћање у више година, за капиталне
пројекте:
„Унапређење
аутоматизације пословних процеса”

Закључак
05 Број: 401-1744/2013
од 7. марта 2013. године

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

120.

Закључак
05 Број: 401-1739/2013
од 7. марта 2013. године

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

121.

Закључак
05 Број: 401-1740/2013
од 7. марта 2013. године

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

Закључак
05 Број: 401-1743/2013
од 7. марта 2013. године

Члан 43. став 3. Дата
сагласност
Министарству
Закона
о
Влади финансија и привреде – Управи за
(„Службени гласник трезор за преузимање обавеза по
РС”, бр. 55/05, 71/05- уговорима који се односе на
исправка,
101/07, капиталне издатке и захтевају
65/08, 16/11, 68/12-УС плаћање у више година, за капиталне
и 72/12)
пројекте: „Јачање безбедносних
капацитета у транспорту новца”

Закључак
05 Број: 401-1738/2013
од 7. марта 2013. године

сагласност
Министарству
Члан 43. став 3. Дата
Закона
о
Влади финансија и привреде – Управи за
(„Службени гласник трезор за преузимање обавеза по
РС”, бр. 55/05, 71/05- уговорима који се односе на
исправка,
101/07, капиталне издатке и захтевају
65/08, 16/11, 68/12-УС плаћање у више година, за капиталне
пројекте: „Пројекат гасификације,
и 72/12)
топлификације и електрификације
унутрашњих јединица”

Закључак
05 Број: 48-1882/2013
од 7. марта 2013. године

Члан 43. став 3. Измењен Закључак о образовању
Закона
о
Влади Радне
групе
за
спровођење
(„Службени гласник активности на реализацији пројекта
РС”, бр. 55/05, 71/05- изградње деонице Појате – Прељина
исправка,
101/07, аутопута Е-761 у оквиру механизма
65/08, 16/11, 68/12-УС сарадње Кина – централна и источна
и 72/12)
Европа
Члан 43. став 3. Закључак у вези са изузимањем од
принудне
наплате
Закона
о
Влади извршења
опредељених
за
(„Службени гласник средстава
РС”, бр. 55/05, 71/05- финансирање обележавања јубилеја
исправка,
101/07, Милански едикт
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)

119.

122.

123.

124.

125.

Закључак
05 Број: 401-2160/2013
од 14. марта 2013. године

Дата
сагласност
Министарству
финансија и привреде – Управи за
трезор за преузимање обавеза по
уговорима који се односе на
капиталне издатке и захтевају
плаћање у више година, за капиталне
пројекте: „Пројекат интегрисаног
надзора новчаних токова у Управи за
трезор”

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

Закључак
05 Број: 424-2161/2013
од 14. марта 2013. године

Закључак
05 Број: 48-2162/2013
од 14. марта 2013. године

Закључак
05 Број: 424-2149/2013
од 14. марта 2013. године

Закључак
05 Број: 420-8076/2013
од 14. марта 2013. године

Закључак
05 Број: 48-2115/2013
од 14. марта 2013. године

Закључак
05 Број: 403-2190/2013
од 14. марта 2013. године

Закључак
05 Број: 401-2039/2013
од 14. марта 2013. године

Закључак
05 Број: 401-2201/2013
од 14. марта 2013. године

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Усвојено
Обавештење
о
превременом откупу обвезница
2024. године

/

/

/

/

Усвојен Нацрт уговора о пружању
услуга агента у вези са емисијом
дугорочних хартија од вредности
које ће емитовати Аутономна
покрајина Војводина

/

/

Прихваћен Анекс уговора о
дугорочним кредитима између
Грађевинске дирекције Србије доо
Београд и Hypo Alpe-Adria-Bank ad
Beograd

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Усвојен Анекс уговора између
Републике
Србије
и
Standard&Poors рејтинг агенције за
фреквентног емитента

Усвојен Нацрт писма којим се од
Европске инвестиционе банке
тражи
продужење
рокова
дефинисаних
финансијским
уговорима - зајам за општинску и
регионалну инфраструктуру
Усвојен Консолидовани извештај
Републике Србије за 2011. годину

Усвојена измена Закључка о
усвајању Програма за измиривање
обавеза локалних власти по основу
капиталних
инвестиционих
издатака према приватном сектору

Влада је упозната са потребом
закључења уговора са банкама
ради
обезбеђења
додатних
средстава за реализацију пројеката
који су одобрени у складу са
Законом о подстицању грађевинске
индустрије Републике Србије у
условима економске кризе
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Република Србија
Министарство финансија
134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

Закључак
05 Број: 023-2382/2013
од 21. марта 2013. године

Закључак
05 Број: 422-2360/2013
од 21. марта 2013. године

Закључак
05 Број: 48-2387/2013
од 21. марта 2013. године

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Закључак
05 Број: 423-2245/2013
од 21. марта 2013. године

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

Закључак
05 Број: 48-2285/2013
од 21. марта 2013. године

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

Закључак
05 Број: 420-2587/2013
од 28. марта 2013. године

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

Закључак
05 Број: 48-2478/2013
од 28. марта 2013. године

Регулисан отпис локалних јавних
прихода и споредних пореских
давања за привредно друштво
Хемијска индустрија „Невена” ад –
у реструктурирању, Лесковац

Усвојена измена Закључка о
прихватању захтева акционара
привредног друштва Југоинспект
ад Београд да Република Србија,
као контролни акционар, изврши
откуп акција
Усвојен Споразум о изменама и
допунама
Споразума
између
Републике Србије и Републике
Италије о кредиту за реализацију
програма „Кредит за помоћ малим
и средњим предузећима преко
домаћег банкарског сектора и
подршку локалном развоју кроз
јавна комунална предузећа”
Дата
сагласност
да
се
заинтересованим државама за
учествовање у Пројетку осигурања
ризика у случају елементарних
непогода за југоисточну Европу и
Кавказ, Црној Гори и Босни и
Херцеговини – Републици Српској,
дозволи
смањење
висине
оснивачког капитала у Europа
Reinsurance Facility Ltd.
Прихваћен Извештајса преговора
са Међународном банком за
обнову и развој у вези са
одобравањем зајма Републици
Србији за Пројекат рехабилитације
путева и унапређења безбедности
саобраћаја
Дата сагласност да се из
приватизационих примања буџета
Републике
Србије
одобри
краткорочни бескаматни кредит
Радиодифузној установи Радио
телевизија Србије
Усвојен Нацрт писма којим се од
Европске инвестиционе банке
захтева продужење рока за
повлачење последње транше зајма
и рока за отказ неискоришћених
износа средстава зајма по Анексу
бр. 1 уговора о финансирању
између Србије и Црне Горе и
Европске инвестиционе банке –
пројекат Градски водовод (Србија)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Република Србија
Министарство финансија
141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

Закључак
05 Број: 424-2982/2013
од 5. априла 2013. године

Закључак
05 Број: 422-3005/2013
од 5. априла 2013. године

Закључак
05 Број: 02-02-2997/2013
од 5. априла 2013. године

Закључак
05 Број: 422-3010/2013
од 5. априла 2013. године

Закључак
05 Број: 40-3007/2013
од 5. априла 2013. године

Закључак
05 Број: 424-3008/2013
од 5. априла 2013. године

Закључак
05 Број: 021-1575/2013
од 5. априла 2013. године

Закључак
05 Број: 48-2802/2013
од 5. априла 2013. године

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Усваја се Нацрт уговора о емисији
дугорочних хартија од вредности
између
Републике
Србије,
Аутономне покрајине Војводине и
Развојне банке Војводине ад Нови
Сад
Усвојен
Нацрт
уговора
о
преузимању дела имовине и дела
обавеза Развојне банке Војводине
ад Нови Сад, као преносиоца,
банке Поштанска штедионица ад
Београд, као преузимаоца и
Агенције за осигурање депозита
Усвојен Нацрт уговора о првим
изменама и допунама уговора о
оснивању
Развојног
фонда
Аутономне покрајине Војводине
(оснивачки акт)

Усвојен
Нацрт
уговора
о
преузимању дела имовине Развојне
банке Војводине ад Нови Сад, као
преносиоца,
Развојног
фонда
Аутономне покрајине Војводине
доо Нови Сад, као преузимаоца и
Агенције за осигурање депозита
Усвојен Нацрт уговора о уступању
потраживања
(цесији)
између
Републике Србије, као уступиоца,
и Развојног фонда Аутономне
покрајине Војводине доо Нови
Сад, као пријемника
Усвојен
Нацрт
уговора
о
купопродаји дугорочних државних
хартија од вредности између
Републике
Србије
и
банке
Поштанска
штедионица
а.д.
Београд
Прихваћен Годишњи извештај о
раду буџетске инспекције за 2012.
годину

Прихваћен Извештај са преговора
за закључивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Руске Федерације о одобрењу
државног финансијског кредита
Републици Србији

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Република Србија
Министарство финансија
149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

Закључак
05 Број: 037-3190/2013
од 12. априла 2013. године

Закључак
05 Број: 021-3158/2013
од 12. априла 2013. године

Закључак
05 Број: 018-3472/2013
од 22. априла 2013. године

Закључак
05 Број: 121-3366/2013
од 23. априла 2013. године

Закључак
05 Број: 121-3364/2013
од 23. априла 2013. године

Закључак
05 Број: 121-3363/2013
од 23. априла 2013. године

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Закључак
05 Број: 121-3367/2013
од 23. априла 2013. године

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

Закључак
05 Број: 121-3360/2013
од 23. априла 2013. године

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

Утврђена Платформа за учешће
делегације Републике Србије на
пролећном
заседању
Међународног монетарног фонда и
групације Светске банке

Прихваћен Извештај Удружења
осигуравача Србије о вршењу
јавних овлашћења за 2012. годину

Усвојен Предлог споразума о
измени уговора између Републике
Србије и одређених међународних
финансијских институција у вези
са Комерцијалном банком ад
Београд
Утврђена основицаза обрачун и
исплату плата професионалних
припадника Војске Србије

Утврђена основица за обрачун и
исплату плата запослених у
Министарству
унутрашњих
послова

Утврђена основица за обрачун и
исплату
плата
припадника
Безбедносно-информативне
агенције

Утврђена основица за обрачун и
исплату плата запослених у
области образовања, социјалне
заштите, здравственој делатности,
установама културе, стручним
службама организација обавезног
социјалног осигурања и осталим
јавним
службама
које
се
финансирају из буџета
Утврђена основица за обрачун и
исплату
платаизабраних
и
постављених лица и запослених у
органима
територијалне
аутономије и органима јединица
локалне самоуправе

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Република Србија
Министарство финансија
157.

158.

159.

160.

161.

162.

Извештај о раду за 2013. годину

Закључак
05 Број: 42-2518/2013-1
од 23. априла 2013. године

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

Закључак
05 Број: 42-3409/2013
од 23. априла 2013. године

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

Закључак
05 Број: 121-117/2013
од 23. априла 2013. године

Закључак
05 Број: 410-3216/2013
од 23. априла 2013. године

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

Закључак
05 Број: 401-3218/2013
од 23. априла 2013. године

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

Закључак
05 Број: 422-3535/2013
од 23. априла 2013. године

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

Усвојен Нацрт уговора о уступању
потраживања између Републике
Србије и Беобанке ад Београд у
стечају и нацрта уговора о
регулисању права и обавеза између
привредног друштва Иво Лола
Рибар Систем ад Београд у
реструктурирању и Републике
Србије
Дата сагласност да се из
приватизационих примања буџета
Републике
Србије
одобри
краткорочни бескаматни кредит
јавном водопривредном предузећу
„Србијаводе”, Београд (05 Број: 423409/2013)
Дата сагласност да се утврђивање
зараде запослених у јавном
сектору
на
начин
уређен
одредбама чл. 3 и 4. Закона о
утврђивању максималне зараде у
јавном сектору не односи на
утврђивање зараде запослених у
организацијама
за
обавезно
социјално осигурање
Дата сагласност да Министарство
унутрашњих послова преузме
обавезе по уговорима који се
односе на капиталне издатке и
захтевају плаћање у више година
за капитални пројекат „Набавка
потребне
опреме
(патролних
возила) у циљу проширења
материјално техничких капацитета
неопходних за рад полиције”
Дата сагласност да Министарство
унутрашњих послова преузме
обавезе по уговорима који се
односе на капиталне издатке и
захтевају плаћање у више година
за капитални пројекат„Заштита и
спасавање
грађана,
добара,
имовине и животне средине
Републике Србије од последица
ванредних ситуација”
Прихваћен Извештај Комисије за
преговоре у поступку повећања
основног капитала Привредне
банке Београд ад Београд од
стране
квалификованог
инвеститора, односно поступку
продаје акција Привредне банке
Београд ад Београд у власништву
Републике Србије

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/
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Република Србија
Министарство финансија
163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

Закључак
05 Број: 48-3657/2013
од 30. априла 2013. године

Закључак
05 Број: 424-3717/2013
од 30. априла 2013. године

Закључак
05 Број: 018-3835/2013
од 30. априла 2013. године

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 037-3683/2013-1
од 30. априла 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закључак
о
Влади
05 Број: 420-02-3627/2013-1 Закона
(„Службени гласник
од 30. априла 2013. године
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 02-02-3888/2013
Закона
о
Влади
од 20. маја 2013. године
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 110-3891/2013
Закона
о
Влади
од 20. маја 2013. године
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Закључак
05 Број: 018-3836/2013
од 30. априла 2013. године

Усвојен Нацрт пријаве за кредит
за повлашћеног купца кинеској
Export-Import
банци
за
финансирање друге фазе пакет
пројекта те Kостолац – Б

Закључак о избору банака за
вршење услуга продаје и других
финансијских услуга у вези са
емитовањем дугорочих државних
хартија
од
вредности
на
међународном
финансијском
тржишту у 2013. години
Утврђена Основа за вођење
преговора ради закључења уговора
између Владе Републике Србије и
Владе
Великог
Војводства
Луксембург
о
избегавању
двоструког опорезивања у односу
на порезе на доходак и на имовину
Утврђена Основа за вођење
преговора ради закључења уговора
између Владе Републике Србије и
Владе Републике Португалије о
избегавању
двоструког
опорезивања у односу на порезе на
доходак и на имовину
Утврђена Платформа за учешће
делегације Републике Србије на 22.
годишњем
састанку
одбора
гувернера Европске банке за
обнову и развој

Дата сагласност да се из
приватизационих примања буџета
Републике
Србије
одобри
краткорочни бескаматни кредит
Радиодифузној установи Радио
телевизија Србије
Дата сагласност на акте Credy
banke ад Крагујевац (измене и
допуне Уговора о оснивању)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Дата сагласност на акте Credy
banke а.д. Крагујевац (измене и
допуне Статута)
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Република Србија
Министарство финансија
171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

Закључак
05 Број: 48-4085/2013
од 20. маја 2013. године

Закључак
05 Број: 420-02-4524/2013
од 4. јуна 2013. године

Закључак
05 Број: 420-03-4281/2013
од 4. јуна 2013. године

Закључак
05 Број: 401-3415/2013
од 4. јуна 2013. године

Закључак
05 Број: 48-4328/2013
од 4. јуна 2013. године

Закључак
05 Број: 48-4321/2013
од 4. јуна 2013. године

Закључак
05 Број: 018-4552/2013
од 4. јуна 2013. године

Закључак
05 Број: 023-4311/2013
од 4. јуна 2013. године

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

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

Закључак о утврђивању Основе за
вођење преговора са Европском
банком за обнову и развој у вези са
одобравањем зајма Републици
Србији за пројекат рехабилитације
путева и унапређења безбедности
саобраћаја
Дата
сагласност
да
се
из
приватизационих примања буџета
Републике
Србије
одобри
краткорочни бескаматни кредит
Радиодифузној
установи
Радио
телевизија Србије
Усваја се Анексу говора о
дугорочном
кредиту
између
Републике Србије и Комерцијалне
банке а.д. Београд

Дата сагласност да Министарство
унутрашњих
послова
преузме
обавезе по уговору који се односи на
капитални издатак и захтева плаћање
у више година за капитални пројекат
„Јачање
оперативно-техничких
капацитета”
Усвојен Нацрт писма којим се од
Светске банке захтева продужење
рока за завршетак реализације
пројеката по споразуму о зајму
(„Додатно финансирање пројекта
рехабилитације
система
за
наводњавање и одводњавање”) и по
споразуму о кредиту за развој
(пројекат Ревитализације система за
наводњавање и одводњавање Србије)
Усвојен Нацрт писма којим се од
Европске банке за обнову и развој
тражи
преусмеравање
дела
неалоцираних
средстава
из
споразума о зајму (К10) између
Републике Србије и Европске банке
за обнову и развој
Прихваћен Извештај о преговорима
ради закључења Уговора између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Казахстан о избегавању
двоструког
опорезивања
и
спречавању пореске евазије у односу
на порезе на доходак и на имовину
Прихваћен Извештај о пословању
Националне
корпорације
за
осигурање стамбених кредита за
2012. годину

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Република Србија
Министарство финансија
179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

Закључак
05 Број: 018-4735/2013
од 10. јуна 2013. године

Закључак
05 Број: 401-4809/2013
од 10. јуна 2013. године

Закључак
05 Број: 424-4726/2013
од 10. јуна 2013. године

Закључак
05 Број: 424-4732/2013
од 10. јуна 2013. године

Закључак
05 Број: 424-4845/2013
од 18. јуна 2013. године

Закључак
05 Број: 422-5114/2013
од 18. јуна 2013. године

Закључак
05 Број: 401-4848/2013
од 18. јуна 2013. године

Закључак
05 Број: 48-5044/2013
од 18. јуна 2013. године

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

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

Усвојена измена Закључка о
утврђивању Основе за вођење
преговора
и
закључивање
Споразума
између
Републике
Србије и Републике Хрватске о
спровођењу Анекса Г Споразума о
питањима сукцесије
Закључак се односи на измиривање
обавеза Републике Србије сагласно
спроведеном
Програму
за
измиривање обавеза локалних
власти по основу капиталних
инвестиционих издатака према
приватном сектору
Усвојена измена Закључка о
избору банака за вршење услуга
продаје и других финансијских
услуга у вези са емитовањем
дугорочих државних хартија од
вредности
на
међународном
финансијском тржишту у 2013.
години
Усвојен
Нацрт
уговора
о
ангажовању између Републике
Србије и Citigroup Global Markets
Limited и Deutsche Bank AG

Дата сагласност да се за емитоване
обвезнице Републике Србије може
спровести обрачунски налог ради
реализације Закључка о усвајању
Нацрта
уговора
о
емисији
дугорочних хартија од вредности
између
Републике
Србије,
Аутономне покрајине Војводине и
Развојне банке Војводине ад Нови
Сад
Прихваћен
Захтев
акционара
привредног друштва Југоинспект
Београд ад, да Република Србија,
као контролни акционар, иврши
откуп акција

Усвојена измена Закључка о
усвајању Програма за измиривање
обавеза локалних власти по основу
капиталних
инвестиционих
издатака према приватном сектору

Усвојен Нацрт писма којим се од
Европске инвестиционе банке
тражи
продужење
рока
за
повлачење
последње
транше
кредита за пројекат Клинички
центри/А

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Република Србија
Министарство финансија
187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

Извештај о раду за 2013. годину

Закључак
05 Број: 018-4919/2013
од 18. јуна 2013. године

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

Прихваћен
Извештај
о
преговорима
ради
закључења
уговора између Републике Србије
и Великог Војводства Луксембург
о
избегавању
двоструког
опорезивања у односу на порезе на
доходак и на имовину

Закључак
05 Број: 021-4933/2013
од 18. јуна 2013. године

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

Прихваћен Извештај о раду
Комисије за хартије од вредности и
кретањима на тржишту капитала у
периоду јануар - децембар 2012.
године

Закључак
05 Број: 41-4819/2013
од 18. јуна 2013. године

Закључак
05 Број: 48-5150/2013
од 18. јуна 2013. године

Закључак
05 Број: 436-5348/2013
од 25. јуна 2013. године

Закључак
05 Број: 422-5318/2013
од 25. јуна 2013. године

Закључак
05 Број: 48-5374/2013
од 25. јуна 2013. године

Закључак
05 Број: 420-5299/2013
од 25. јуна 2013. године

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

Усваја се Нацрт уговора о уплати
дела добити у буџет Републике
Србије између јавних предузећа,
односно јавних агенција, односно
других облика организовања чији
је оснивач Република Србија,
односно у којима Република
Србија има учешће у власништву и
Републике Србије
Прихваћен Извештај са преговора
са Европском банком за обнову и
развој у вези са одобравањем зајма
Републици Србији за пројекат
рехабилитације
путева
и
унапређења
безбедности
саобраћаја
Дата сагласност Министарству
финансија и привреде – Пореској
управи да организује наградну
игру
у
роби
и
услугама
„Фискалним рачуном против сиве
економије и до аутомобила”
Дата сагласност за продају акција
„Тесла штедне банке” д.д. Загреб,
Република Хрватска, које су у
поседу Фонда за развој Републике
Србије

Усвојен Нацрт писма којим се од
Светске банке захтева продужење
рока за завршетак пројекта
„Пружање унапређених услуга на
локалном нивоу” по Споразуму о
зајму између Републике Србије и
Међународне банке за обнову и
развој
Прихваћен Извештај о реализацији
пројектних зајмова одобрених
Републици Србији од стране
Међународних
финансијских
организација и других страних
кредитора

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

51

Република Србија
Министарство финансија
195.

196.

Закључак
05 Број: 400-5240/2013
од 25. јуна 2013. године

Закључак
05 Број: 119-5280/2013
од 25. јуна 2013. године

197.

Закључак
05 Број: 119-5277/2013
од 25. јуна 2013. године

198.

Закључак
05 Број: 420-5447/2013
од 25. јуна 2013. године

199.

200.

201.

202.

Закључак
05 Број: 420-02-5289/2013
од 27. јуна 2013. године

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Прихваћен
Консолидовани
годишњи извештај за 2012. годину
о стању интерне финансијске
контроле у јавном сектору у
Републици Србији

Oвлашћена лица за потписивање
пратећих писама на основу којих
се повлаче кредитна средства из:
Оквирног споразума о зајму Ф/П
1711,
закљученог
између
Републике Србије и Банке за развој
Савета Европе
Oвлашћена лица за потписивање
пратећих писама на основу којих
се повлаче кредитна средства из:
Оквирног споразума о зајму Ф/П
1739,
закљученог
између
Републике Србије и Банке за развој
Савета Европе
Дата сагласност да се из
приватизационих примања буџета
Републике
Србије
одобри
краткорочни бескаматни кредит
Радиодифузној установи Радио
телевизија Србије
Дата
сагласност
да
се
Радиодифузној установи Радио
телевизија
Србија
одобри
продужење рока за повраћај
средстава која су тој установи
стављена на располагање у 2012.
години, по основу уговора о
краткорочном кредиту
Дата сагласност да се Железари
Смедерево доо Смедерево одобри
продужење рока за повраћај
средстава која су том друштву
стављена на располагање у 2012.
години, по основу уговора о
краткорочном кредиту

Закључак
05 Број: 420-5421/2013
од 27. јуна 2013. године

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

Закључак
05 Број: 420-5446/2013
од 27. јуна 2013. године

Дата
сагласност
да
се
Акционарском
друштву
за
новинско-издавачку и графичку
делатност
Политика,
Београд
одобри
продужење
рока
за
повраћај средстава која су том
друштву стављена на располагање
у 2012. години, по основу уговора
о краткорочном кредиту
Члан 43. став 3. Усвојен акциони план структурних
Закона
о
Влади реформи у сектору јавних предузећа
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Закључак
05 Број: 023-5315/2013-2
од 5. јула 2013. године

Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
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Република Србија
Министарство финансија
203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

Закључак
05 Број: 424-5671/2013
од 5. јула 2013. године

Закључак
05 Број: 422-5613/2013
од 5. јула 2013. године

Закључак
05 Број: 018-5669/2013-1
од 5. јула 2013. године

Закључак
05 Број: 48-5746/2013
од 5. јула 2013. године

Закључак
05 Број: 021-5641/2013
од 5. јула 2013. године

Закључак
05 Број: 43-5751/2013
од 5. јула 2013. године

Закључак
05 Број: 48-5758/2013
од 5. јула 2013. године

Закључак
05 Број: 48-5835/2013
од 9. јула 2013. године

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 43. став 3. Дата сагласност да се за емитоване
Закона
о
Влади обвезнице Aутономне покрајине
може
спровести
(„Службени гласник Војводине
РС”, бр. 55/05, 71/05- обрачунски налог
исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
мера достављених од
Члан 43. став 3. Предлог
Закона
о
Влади стране банке Поштанска штедионица
(„Службени гласник а.д. Београд, за превазилажење
у
пословању
те
РС”, бр. 55/05, 71/05- проблема
исправка,
101/07, финансијске институције насталих
65/08, 16/11, 68/12-УС после преузимања дела имовине и
дела обавеза Нове Агробанке
и 72/12)
а.д.Београд
Основа
за
вођење
Члан 43. став 3. Утврђена
Закона
о
Влади преговора и закључивање Анекса
о
успостављању
(„Службени гласник споразума
РС”, бр. 55/05, 71/05- специјалних паралелних односа
Републике
Србије
и
исправка,
101/07, између
65/08, 16/11, 68/12-УС Републике Српске
и 72/12)
Члан 43. став 3. Усвојен Нацрт писма о изменама и
Закона
о
Влади допунама Споразума о финансирању
Републике
Србије
и
(„Службени гласник између
РС”, бр. 55/05, 71/05- Међународног удружења за развој и
исправка,
101/07, Споразума о зајму између Републике
65/08, 16/11, 68/12-УС Србије и Међународне банке за
обнову и развој за пројекат
и 72/12)
„Регионални развој Бора”
Члан 43. став 3. Прихваћен Извештај о пословању
Закона
о
Влади слободних зона у Републици Србији
(„Службени гласник за 2012. годину
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Члан 43. став 3. Дата
сагласност
да,
јавним
Закона
о
Влади предузећима
која
обаваљају
(„Службени гласник комуналне делатности, а чији је
РС”, бр. 55/05, 71/05- оснивач
јединица
локалне
исправка,
101/07, самоуправе,
Министарство
65/08, 16/11, 68/12-УС финансија и привреде – Пореска
и 72/12)
управа, прекине поступак принудне
наплате обавеза по основу јавних
прихода
Члан 43. став 3. Усвојен Нацрт измене број 1. и
Закона
о
Влади одрицање од члана 1.04 б (IV)
(„Службени гласник Уговора
о
финансирању
РС”, бр. 55/05, 71/05- (Унапређење
Електромреже
ЈП
исправка,
101/07, „Електромрежа Србије”) закљученог
65/08, 16/11, 68/12-УС између ЈП „Електромрежа Србије” и
и 72/12)
Европске инвестиционе банке
Члан 43. став 3. Усвојен Нацрт измене број 1. и
Закона
о
Влади одрицање од члана 1.04 б (IV)
о
финансирању
(„Службени гласник Уговора
Електромреже
ЈП
РС”, бр. 55/05, 71/05- (Унапређење
исправка,
101/07, „Електромрежа Србије”) закљученог
65/08, 16/11, 68/12-УС између ЈП „Електромрежа Србије” и
Европске инвестиционе банке
и 72/12)
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Република Србија
Министарство финансија
211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

Закључак
05 Број: 401-5871/2013-1
од 12. јула 2013. године

Закључак
05 Број: 420-5971/2013
од 12. јула 2013. године

Закључак
05 Број: 43-6085/2013
од 16. јула 2013. године

Закључак
05 Број: 021-6065/2013-1
од 16. јула 2013. године

Закључак
05 Број: 48-6032/2013
од 16. јула 2013. године

Закључак
05 Број: 422-5735/2013-1
од 19. јула 2013. године

Закључак
05 Број: 422-5734/2013
од 19. јула 2013. године

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

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

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

Измењен Закључак о преузимању
обавеза здравствених установа
према веледрогеријама по основу
набавке лекова и медицинског
материјала и претварању тих
обавеза у јавни дуг Републике
Србије
Дата сагласност да се из
приватизационих примања буџета
Републике
Србије
одобри
краткорочни бескаматни кредит
акционарском
друштву
„Политика” Београд
Дата сагласност да се Јавном
предузећу
„Путеви
Србије”
отпише део потраживања насталих
по основу пореза на додату
вредност

Прихваћен Извештај са разговора у
вези са закључивањем споразума о
сарадњи између Народне банке
Србије, Министарства финансија и
привреде, Агенције за привредне
регистре, Централног регистра,
Депоа и клиринга хартија од
вредности а.д.Београд и Комисије
за хартије од вредности
Прихваћен Извештај о потреби
закључења споразума о одрицању
од ауторских права на територији
Републике Србије са Фондацијом
за
међународне
стандарде
финансијског извештавања
Усвојен Нацрт анекса 1 Уговора о
преузимању дела имовине и дела
обавеза Развојне банке Војводине
а.д.Нови Сад, који се закључује
између Развојне банке Војводине
а.д.Нови Сад – у стечају, као
преносиоца,
Развојног
фонда
Аутономне покрајине Војводине
д.о.о.Нови Сад, као преузимаоца и
Агенције за осигурање депозита
Усвојен Нацрт анекса 1 Уговора о
преузимању дела имовине и дела
обавеза Развојне банке Војводине
а.д.Нови Сад, који се закључује
између Развојне банке Војводине
а.д.Нови Сад – у стечају, као
преносиоца, банке Поштанска
штедионица
а.д.Београд,
као
преузимаоца и Агенције за
осигурање депозита
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Република Србија
Министарство финансија
218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 401-6465/2013-1
Закона
о
Влади
од 31. јула 2013. године
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 400-6425/2013
(„Службени гласник
од 31. јула 2013. године
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 48-6468/2013
(„Службени гласник
од 31. јула 2013. године
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 43-6627/2013
(„Службени гласник
од 31. јула 2013. године
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 401-6874/2013
Закона
о
Влади
од 9. августа 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 422-6756/2013
од 9. августа 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 021-7065/2013
од 16. августа 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Закључак
05 Број: 420-6372/2013
од 31. јула 2013. године

Извештај о раду за 2013. годину
Дата сагласност да се из
приватизационих примања буџета
Републике
Србије
одобри
краткорочни бескаматни кредит
Радиодифузној установи Радио
телевизија Србије, Београд
Прихваћен захтев Министарства
финансија и привреде за исплату
накнаде
за
експропријацију
непокретности ради изградње
деоница аутопутева Е-75 и Е-80

Усвојен Извештај о извршењу
буџета Републике Србије за период
од 1. јануара до 30. јуна 2013.
године

Утврђена основа за вођење
преговора
са
Европском
инвестиционом банком у вези са
одобравањем зајма Републици
Србији за пројекат рехабилитације
путева и унапређења безбедности
саобраћаја
Дата сагласност да се предузећима
која
обављају
комуналне
делатности „Борјак” и „Бели
извор” из Врњачке бање прекине
поступак принудне наплате по
основу јавних прихода
Усвојен
Нацрт
уговора
о
регулисању међусобних односа по
основу решења о извршењу
Привредног суда у Београду

Прихваћен
захтев
акционара
привредног друштва Југоинспект
Београд а.д. да, Република Србија
као контролни акционар, изврши
откуп акција

Закључак у вези са потребом
очувања
управних
и
административних
капацитета
одговорних тела и лица у
последњој
фази
акредитације
система
за
децентрализовано
управљање
средствима
претприступне помоћи Европске
уније у Републици Србији
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Република Србија
Министарство финансија
226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

Извештај о раду за 2013. годину

Закључак
Члан 43. став 3. Измењен Закључак о овлашћењу за
и
располагање
05 Број: 119-7076/2013
Закона
о
Влади повлачење
за
финансирање
од 16. августа 2013. године („Службени гласник средствима
РС”, бр. 55/05, 71/05- Пројекта „Регионални развој Бора”
исправка,
101/07, (зајам IBRD 7464YF),
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Закључак
Члан 43. став 3. Измењен Закључак о овлашћењу за
и
располагање
05 Број: 119-7077/2013
Закона
о
Влади повлачење
за
финансирање
од 16. августа 2013. године („Службени гласник средствима
РС”, бр. 55/05, 71/05- Пројекта „Регионални развој Бора”
исправка,
101/07, (ИДА кредит 4326YF),
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Закључак
Члан 43. став 3. Утврђена основаза вођење преговора
05 Број: 48-7174/2013-1
Закона
о
Влади са Кинеском Еxport – import банком
од 25. августа 2013. године („Службени гласник у вези са одобравањем кредита за
РС”, бр. 55/05, 71/05- повлашћеног купца за пројекат
исправка,
101/07, изградње аутопута Е763 (Обреновац
65/08, 16/11, 68/12-УС – Љиг),
и 72/12)
Закључак
Члан 43. став 3. Прихваћен захтев Министарства
05 Број: 401-7175/2013
Закона
о
Влади финансија и привреде за исплату
за
експропријацију
од 25. августа 2013. године („Службени гласник накнаде
РС”, бр. 55/05, 71/05- непокретности, ради окончавања
експропријације
и
исправка,
101/07, поступка
имовинско-правних
65/08, 16/11, 68/12-УС решавања
односа на аутопуту Е-763, деоница
и 72/12)
Београд – Љиг – Пожега, сектор II:
Љиг – Пожега
Закључак
Члан 43. став 3. Прихваћен Извештај Агенције за
05 Број: 021-7172/2013
Закона
о
Влади осигурање депозита за 2012. годину од 28. августа 2013. године („Службени гласник Извештај о раду
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Закључак
Члан 43. став 3. Прихваћен Извештај Агенције за
05 Број: 400-7171/2013
Закона
о
Влади осигурање депозита за 2012. годину од 28. августа 2013. године („Службени гласник Финансијски извештај са Извештајем
РС”, бр. 55/05, 71/05- о обављеној ревизији
исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Закључак
Члан 43. став 3. Прихваћен Извештај о потреби
05 Број: 337-7233/2013
Закона
о
Влади упућивања представника Републике
од 28. августа 2013. године („Службени гласник Србије у SELEC центар у Букурешту
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС
и 72/12)
Протокол
између
Закључак
Члан 43. став 3. Закључен
05 Број: 420-7378/2013
Закона
о
Влади Министарства финансија и привреде
од 28. августа 2013. године („Службени гласник Републике Србије и Симпо а.д.
РС”, бр. 55/05, 71/05- Врање, којим се дефинишу мере и
исправка,
101/07, активности у поступку решавања
65/08, 16/11, 68/12-УС дуговања Симпо а.д. Врање према
државним повериоцима, као и
и 72/12)
међусобна права и обавезе у
поступку њихове реализације
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Република Србија
Министарство финансија
234.

235.

Извештај о раду за 2013. годину

Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 420-7377/2013
Закона
о
Влади
од 28. августа 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 48-7379/2013
Закона
о
Влади
од 28. августа 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Члан 43. став 3.
236. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 420-7831/2013
од 19. септембра 2013. („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05године
исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
237. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 422-8136/2013
од 30. септембра 2013. („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05године
исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

238. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 48-8163/2013
Закона
о
Влади
од 30. септембра 2013. („Службени гласник
године
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

239. Закључак
05 Број: 48-7949/2013-1
од 30. септембра 2013.
године

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

Дата сагласност да се из
приватизационих примања буџета
Републике
Србије
одобри
краткорочни бескаматни кредит
Симпо а.д.Врање

Усвојен Нацрт измене и допуне бр.
2 Споразума о зајму („Додатно
финансирање
пројекта
рехабилитације
система
за
наводњавање и одводњавање”)
између Републике Србије и
Међународне банке за обнову и
развој и Споразума о кредиту за
развој („Пројекат ревитализације
система
за
наводњавање
и
одводњавање србије”)
Измењен Закључак о давању
сагласности
да
се
из
приватизационих примања буџета
Републике
Србије
одобри
краткорочни бескаматни кредит
Радиодифузној установи Радио
телевизија Србије
Усвојен Предлог споразума бр. 2 о
измени уговора између Републике
Србије и IFC capitalization (equity)
fund, l.p. и deg – Deutsche
investitions
–
und
Entwicklungsgesellschaft mbh
и
Европске банке за обнову и развој
и Swedfund International ab у вези
са
Комерцијалном
банком
а.д.Београд
Усвојен Нацрт писма којим се
потврђује да зајам за Sberbank
Srbija a.d. Београд за мала и средња
предузећа и приоритетне пројекте,
спада
у
делокруг
оквирног
споразума
између
Републике
Србије и Европске инвестиционе
банке, потписаног 11. маја 2009.
године
Усвојен Нацрт писма за овлашћена
лица за повлачења средстава зајма
одобреног по основу уговора о
зајму за кредит за повлашћеног
купца за пројекат мост Земун –
Борча
са
припадајућим
саобраћајницима, између Владе
Републике Србије као зајмопримца
и Кинеске Еxport – Iмport банке
као зајмодавца
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Република Србија
Министарство финансија

Извештај о раду за 2013. годину

Члан 43. став 3.
240. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 48-8043/2013
од 30. септембра 2013. („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05године
исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

241.

242.

243.

244.

245.

Закључак
05 Број: 037-8396/2013
од 3. октобра 2013. године

Закључак
05 Број: 424-8395/2013
од 3. октобра 2013. године

Закључак
05 Број: 422-8391/2013
од 3. октобра 2013. године

Закључак
05 Број: 422-8415/2013
од 3. октобра 2013. године

Закључак
05 Број: 48-8266/2013
од 3. октобра 2013. године

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

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

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

Усвојен
план
краткорочних
активности
за
стварање
неопходних предуслова за пренос
надлежности
за
самостално
управљање
средствима
претприступне помоћи Европске
Уније са Европске комисије на
Владу и одговорна лица и тела у
систему
за
децентрализовано
управљање у Републици Србији у
децембру 2013. године
Прихваћена Платформа за учешће
делегације Републике Србије на
годишњој
скупштини
одбора
гувернера
Међународног
монетарног фонда и групације
Светске банке
Емитовање обвезница Републике
Србије у последњем кварталу 2013.
године
на
међународном
финансијском
тржишту
инвеститорима изван Сједињених
Америчких
Држава
и
инвеститорима у Сједињеним
Америчким
Државама,
који
представљају
квалификоване
институционалне купце
Прихваћен
захтев
акционара
Српске банке а.д. Београд да
Република Србија као контролни
акционар изврши откуп акција

Продаја акција издаваоца КБМ
банке
а.д.
Крагујевац
у
власништву Републике Србије,
сходно опцији обавезне куповине
из уговора између акционара
потписаног од стране и између
Републике Србије и Нове кредитне
банке Марибор д.д., а у вези са
регулисањем односа акционара у
КБМ банци а.д. Крагујевац
Измењен Закључак о усвајању
ревидираног Нацрта писма за
овлашћена лица за повлачење
средстава зајма одобреног по
основу уговора о зајму за кредит за
повлашћеног купца за прву фазу
пакет пројекта Кostolac–b power
plant projects, између Владе
Републике Србије као зајмопримца
и кинеске Еxport–import банке као
зајмодавца
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Република Србија
Министарство финансија
246.

247.

248.

249.

Закључак
05 Број: 119-8258/2013
од 3. октобра 2013. године

Закључак
05 Број: 119-8262/2013
од 3. октобра 2013. године

Закључак
05 Број: 48-8417/2013
од 3. октобра 2013. године

Закључак
05 Број: 037-8574/2013
од 8. октобра 2013. године

250. Закључак
05 Број: 48-8547/2013-1
од 14. октобра 2013. године

251. Закључак
05 Број: 40-8432/2013
од 14. октобра 2013. године

252. Закључак
05 Број: 48-8433/2013
од 14. октобра 2013. године

253. Закључак
05 Број: 119-8477/2013
од 14. октобра 2013. године

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Измењен Закључак о овлашћењу
лица за потписивање потврда и
захтева за исплату, као и
располагање средствима зајмова за
финансирање
пројеката
„Обилазница око Београда”
Измењен Закључак о овлашћењу
лица за потписивање потврда и
захтева за исплату, као и
располагање средствима зајмова за
финансирање
пројеката
„Обилазница око Београда/Б”
Утврђена основа за вођење
преговора са Фондом за развој Абу
Дабија у вези са одобравањем
зајма Влади Републике Србије за
финансирање прве фазе пројекта
унапређења
система
за
наводњавање у пољопривреди
Измењен Закључак о прихватању
платформе за учешће делегације
Републике Србије на годишњој
скупштини
одбора
гувернера
Међународног монетарног фонда и
групације Светске банке
Усвојен Нацрт писма којим се
Министарство одбране Народне
демократске Републике Алжир
обавештава о давању гаранције
Републике Србије за обавезе јавног
предузећа „Југоимпорт-СДПР” у
корист Српске банке а.д.Београд
Измењен Закључак о овлашћењима
за повлачење и располагање
средствима зајмова за - Програм
модернизације школа

Измењен Закључак о овлашћењима
за повлачење и располагање
средствима зајмова за - Пројекат за
побољшање стања школа

Измењен Закључак о овлашћењима
за повлачење и располагање
средствима зајмова за - Пројекат
аутопут Коридор 10
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Република Србија
Министарство финансија
254. Закључак
05 Број: 40-8576/2013
од 14. октобра 2013. године

255. Закључак
05 Број: 48-8573/2013
од 14. октобра 2013. године

256. Закључак
05 Број: 48-8572/2013
од 14. октобра 2013. године

257. Закључак
05 Број: 405-8616/2013
од 14. октобра 2013. године

258. Закључак
05 Број: 405-8614/2013
од 14. октобра 2013. године

259. Закључак
05 Број: 48-8618/2013
од 14. октобра 2013. године

260. Закључак
05 Број: 48-8813/2013
од 21. октобра 2013. године

261. Закључак
05 Број: 48-8799/2013
од 21. октобра 2013. године

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Измењен Закључак о овлашћењима
за повлачење и располагање
средствима зајмова за - Пројекат
„Истраживање и развој у јавном
сектору”

/

/

Измењен Закључак о овлашћењима
за повлачење и располагање
средствима зајмова за - Пројекат
„Зајам за општинску и регионалну
инфраструктуру”

/

/

Измењен Закључак о овлашћењима
за повлачење и располагање
средствима зајмова за - Пројекат
„Зајам за општинску и регионалну
инфраструктуру/Б”

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Измењен Закључак о овлашћењима
за повлачење и располагање
средствима зајмова за - Пројекат
аутопут Коридор 10 – Е75

Измењен Закључак о овлашћењима
за повлачење и располагање
средствима зајмова за - Пројекат
Коридор 10 аутопут Е-80 фаза 1

Измењен Закључак о овлашћењима
за повлачење и располагање
средствима зајмова за - Пројекат
„Град Београд мост на Сави/Б и
прилазни путеви”

Прихваћен Извештајса преговора
са кинеском Еxport-import банком
у вези са одобравањем кредита за
повлашћеног купца за пројекат
изградње аутопута Е763 (деоница
Обреновац – Љиг)
Усвојен предлог измена Споразума
о зајму за пројекат рехабилитације
путева и унапређења безбедности
саобраћаја, између Републике
Србије и Међународне банке за
обнову и развој
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Република Србија
Министарство финансија
262. Закључак
05 Број: 48-8798/2013
од 21. октобра 2013. године

263. Закључак
05 Број: 424-8621/2013-1
од 21. октобра 2013. године

264. Закључак
05 Број: 035-8660/2013
од 21. октобра 2013. године

265. Закључак
05 Број: 119-8856/2013
од 21. октобра 2013. године

266. Закључак
05 Број: 119-8859/2013
од 21. октобра 2013. године

267. Закључак
05 Број: 121-9023/2013
од 25. октобра 2013. године

268. Закључак
05 Број: 121-9015/2013
од 25. октобра 2013. године

269. Закључак
05 Број: 121-9020/2013
од 25. октобра 2013. године

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Усвојен предлог измена Споразума
о зајму за пројекат рехабилитације
путева и унапређења безбедности
саобраћаја, између Републике
Србије и Европске банке за обнову
и развој
Измењен Закључак о образовању
делегације Републике Србије за
презентације, разговоре и састанке
са потенцијалним инвеститорима у
вези са емисијом обвезница на
међународном
финансијском
тржишту
Измењен Закључак о овлашћењу за
повлачење, односно располагање
средствима зајмова за пројекат Апекс зајам за мала и средња
предузећа и предузећа средње
тржишне капитализације II/A, II/Б
и II/Ц
Измењен Закључак о овлашћењу за
повлачење, односно располагање
средствима зајмова за пројекат Регионални развој Бора (IDA 4326
YF)

Измењен Закључак о овлашћењу за
повлачење, односно располагање
средствима зајмова за пројекат Регионални развој Бора (IBRD
7464 YF)

Утврђивање основице за обрачун и
исплату плата професионалних
припадника Војске Србије

Утврђивање основице за обрачун и
исплату платаза послених у
Министарству
унутрашњих
послова

Утврђивање основице за обрачун и
исплату плата запослених у
Безбедносно-информативној
агенцији

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Република Србија
Министарство финансија

Извештај о раду за 2013. годину

270. Закључак
05 Број: 121-9024/2013
од 25. октобра 2013. године

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

271. Закључак
05 Број: 121-9017/2013
од 25. октобра 2013. године

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

272. Закључак
05 Број: 48-8814/2013-1
од 25. октобра 2013. године

273. Закључак
05 Број: 48-8929/2013-1
од 25. октобра 2013. године

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

274. Закључак
05 Број: 48-8944/2013
од 25. октобра 2013. године

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

275. Закључак
05 Број: 420-8903/2013
од 25. октобра 2013. године

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

Утврђивање основице за обрачун и
исплату плата запослених у
области образовања, социјалне
заштите, здравственој делатности,
установама културе, стручним
службама организација обавезног
социјалног осигурања и осталим
јавним
службама
које
се
финансирају из буџета
Утврђивање основице за обрачун и
исплату
плата
изабраних
и
постављених лица и запослених у
органима аутономних покрајина и
органима
јединица
локалне
самоуправе
Измењен Закључак о утврђивању
основе за вођење преговора са
Фондом за развој Абу Дабија у
вези са одобравањем зајма Влади
Републике Србије за финансирање
прве фазе пројекта унапређења
система
за
наводњавање
у
пољопривреди
Усвојен Предлог уговора бр. 1 о
измени
уговора
акционара
закљученог између Републике
Србије и Европске банке за обнову
и
развој
и
међународне
финансијске корпорације, ради
докапитализације Чачанске банке
а.д. Чачак
Усвојен Нацрт писма o давању
сагласности
Међународној
финансијској корпорацији (IFC) за
издавање динарских обвезница у
Републици
Србији,
као
и
дужничких хартија од вредности
индексираних у динарима које би
се
продавале
на
тржишту
еврообвезница
Дата сагласност да предузеће за
телекомуникације
„Телеком
Србија” а.д. Београд, као кредитни
дужник, изврши плаћање другом
нерезиденту – Raiffeisen Bank
International AG, као новом
кредитору
и
примаоцу
потраживања, уместо нерезиденту
коме дугује – Nokia Solution
Networks b.v, као старом кредитору
и преносиоцу потраживања, ради
измирења обавеза по основу
уговора о кредитима за испоруку

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Република Србија
Министарство финансија
Члан 43. став 3.
276. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 119-9123/2013
од 1. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
277. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 119-9287/2013
Закона
о
Влади
од 1. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
278. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 401-9035/2013
од 8. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
279. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 401-9036/2013
од 8. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
280. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 037-9677/2013
Закона
о
Влади
од 14. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
281. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 436-9746/2013
Закона
о
Влади
од 18. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
282. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 422-9826/2013-2
од 22. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

283. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 337-9968/2013
Закона
о
Влади
од 22. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Извештај о раду за 2013. годину
Измењен Закључак о овлашћењима
за повлачење и располагање
средствима зајмова за реализацију
пројекта - „Пружање унапређених
услуга на локалном нивоу”

/

/

Измењен Закључак о овлашћењима
за повлачење и располагање
средствима зајмова за реализацију
пројекта - „Унапређење објеката
правосудних органа”

/

/

Дата сагласност Безбедносноинформативној
агенцији
да
преузме обавезе по уговорима који
се односе на капиталне издатке и
захтевају плаћање у више година
за капиталне пројекте - „Набавка
специјалне опреме”
Дата сагласност Безбедносноинформативној
агенцији
да
преузме обавезе по уговорима који
се односе на капиталне издатке и
захтевају плаћање у више година
за
капиталне
пројекте
„Адаптација балистичког тунела”
Прихвата се основа за учешће
делегације Републике Србије на
састанку билатералног скрининга
за преговарачку групу финансијски
надзор

/

/

/

/

/

/

Дата сагласност о утврђивању
критеријума
за
организовање
наградне игре у роби и услугама
„Фискалним рачуном против сиве
економије и до аутомобила”

/

/

/

/

/

/

Усвојен Нацрт уговора између
Агенције за осигурање депозита и
Републике Србије и Међународне
финансијске
корпорације
и
Европске банке за обнову и развој
и
прихватању
предлога
заједничког плана приватизације,
продаје већинског учешћа у
Чачанској банци а.д.Чачак
Прихваћен
Извештај
о
отпочињању размене података
између царинских служби Србије и
привремених
институција
самоуправе на територији Косова и
Метохије у оквиру пројекта SEED
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Република Србија
Министарство финансија
284. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 400-9842/2013
Закона
о
Влади
од 22. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
285. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 48-9816/2013
Закона
о
Влади
од 22. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
286. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 485-9814/2013
од 22. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
287. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 424-10035/2013
од 25. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
288. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 420-9996/2013
Закона
о
Влади
од 25. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
289. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 48-9993/2013
Закона
о
Влади
од 25. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
290. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 422-10044/2013
од 25. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
291. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 48-9979/2013-1
од 25. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Извештај о раду за 2013. годину
Усвојен Извештај о извршењу
буџета Републике Србије за период
од 1. јануара до 30. септембра
2013. године

Измењен Закључак о овлашћењу за
повлачење
и
располагање
средствима за реализацију пројекта
- „Додатно финансирање Пројекта
рехабилитације
система
за
наводњавање и одводњавање”
Измењен Закључак о овлашћењу за
повлачење
и
располагање
средствима за реализацију пројекта
- „Ревитализација система за
наводњавање
и
одводњавање
Србије”
Прихваћен Извештај са разговора
са потенцијалним инвеститорима у
вези са емисијом обвезница
Републике
Србије
на
међународном
финансијском
тржишту
за
финансирање
буџетског
дефицита
и
рефинансирање доспелог дуга
Дата сагласност да предузеће за
телекомуникације
„Телеком
Србија” а.д.Београд, као кредитни
дужник, изврши плаћање другом
нерезиденту као новом кредитору
и примаоцу потраживања, уместо
нерезиденту коме дугује
Дата сагласност да НИС а.д. Нови
Сад, као поверилац, изврши
наплату од другог нерезидента, а
не од нерезидента од кога
потражује

Усвојен Нацрт споразума о
комитету
за
финансијску
стабилност
између
Владе
Републике Србије, Народне банке
Србије, Агенције за осигурање
депозита и Комисије за хартије од
вредности
Прихваћен Извештај са преговора
са
Европском инвестиционом
банком у вези са одобравањем
зајма
Републици
Србији
за
пројекат рехабилитације путева и
унапређења
безбедности
саобраћаја
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292. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 018-10043/2013
Закона
о
Влади
од 25. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

293. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 021-9891/2013
Закона
о
Влади
од 25. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
294. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 337-10164/2013
Закона
о
Влади
од 28. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
295. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 48-10165/2013
од 28. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
296. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 482-10189/2013
од 28. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

297. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 48-10231/2013
Закона
о
Влади
од 28. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Извештај о раду за 2013. годину
Прихваћен Извештај са преговора
са представницима Републике
Српске у вези са закључивањем
анекса 1 Споразума између
Републике Србије и Републике
Српске
о
успостављању
специјалних паралелних односа
између Републике Србије и
Републике Српске
Стављен ван снаге Закључак о
одређивању
оперативних
структура
за
управљање
и
спровођење оперативних програма
у оквиру ИПА компоненти
регионални
развој
и
развој
људских ресурса
Усвојен Нацрт анекса бр. 2
Споразума
о
имплементацији
између Министарства финансија
Републике Србије и Министарства
финансија Републике Српске,
Босна и Херцеговина
Усвојен Нацрт пријаве за кредит за
повлашћеног
купца
Kинеској
Export
Import
банци
за
финансирање друге фазе пакет
пројекта те Kостолац Б

Усвојен Нацрт писма којим се
доказује
власништво
над
блокираним девизним средствима
бивше СФРЈ која се налазе на
рачуну код The bank of Tokyo –
Mitsubishi UFJ, LTD, New York
branch и потврђује овлашћење за
заступање Републике Србије, као
државе сукцесора, у предмету
наплате
припадајућег
дела
девизних средстава
Усвојен Нацрт писма којим се од
Европске инвестиционе банке
тражи
продужење
рокова
дефинисаних изменама и допунама
бр. 2 финансијског уговора „Зајам
за општинску и регионалну
инфраструктуру”
између
Републике Србије и Европске
инвестиционе банке и изменама и
допунама бр. 2 финансијског
уговора „Зајам за општинску и
регионалну
инфраструктуру/б”
између Републике Србије и
Европске инвестиционе банке
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298. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 48-10167/2013
Закона
о
Влади
од 28. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
299. Закључак
Члан 43. став 3.
Закона
о
Влади
05 Број: 48-10045/2013-1
од 28. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Члан 43. став 3.
300. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 48-10258/2013
од 28. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
301. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 119-10166/2013
од 28. новембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
302. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 48-10240/2013
Закона
о
Влади
од 4. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

303. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 40-10604/2013
Закона
о
Влади
од 9. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
304. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 40-10605/2013
Закона
о
Влади
од 9. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Извештај о раду за 2013. годину
Усвајање писма којим се тражи
продужење рока за регистрацију
уговора
између
француских
добављача и српских наручиоца,
дефинисаног
финансијским
протоколом
између
Владе
Републике
Србије
и
Владе
Републике Француске
Утврђена основа за вођење
преговора
са
Европском
инвестиционом банком у вези са
одобравањем АПЕКС 5 кредитне
линије за финансирање пројеката
малих и средњих предузећа и
предузећа
средње
тржишне
капитализације и приоритетних
пројеката које спроводе крајњи
корисници било које величине,
преко пословних банака
Измењен Закључак о овлашћењу за
потписивање потврда и захтева за
исплату за финансирање пројекта „Град Београд мост на Сави/Б и
прилазни путеви”

Измењен Закључак о овлашћењу за
потписивање потврда и захтева за
исплату за финансирање пројекта Пројекат обнове Железница II

Усвојен
Нацрт
писма
о
ангажовању
адвокатске
канцеларије Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton LLP из Њујорка, ради
заступања Републике Србије у вези
с поступцима који се односе на
ликвидацију агенција Београдске
банке и Југобанке у Њујорку, а код
којих се налазе средства Народне
банке бивше СФРЈ
Дата сагласност да НИС а.д. Нови
Сад, као дужник изврши плаћање
другом
нерезиденту,
а
не
нерезиденту коме се дугује, ради
измирења финансијских обавеза по
основу уговора о куповини сирове
нафте које доспевају на наплату 10.
децембра 2013. године
Дата сагласност да НИС а.д. Нови
Сад, као дужник изврши плаћање
другом
нерезиденту,
а
не
нерезиденту коме се дугује, ради
измирења финансијских обавеза по
основу уговора о куповини сирове
нафте које доспевају на наплату 6.
јануара 2014. године
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Извештај о раду за 2013. годину
Дата
сагласност
да
јавним
предузећима
која
обављају
комуналне делатности, а чији је
оснивач
јединица
локалне
самоуправе,
Министарство
финансија – Пореска управа
прекине
поступак
принудне
наплате обавеза по основу јавних
прихода
Члан 43. став 3. Дата сагласност да се за емитоване
Закона
о
Влади обвезнице Републике Србије може
(„Службени гласник спровести обрачунски налог
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3. Дата сагласност да предузеће за
„Телеком
Закона
о
Влади телекомуникације
(„Службени гласник Србија” а.д. Београд, као кредитни
РС”, бр. 55/05, 71/05- дужник, по основу преноса
исправка,
101/07, потраживања, изврши плаћање
65/08, 16/11, 68/12- резиденту, као новом кредитору и
примаоцу потраживања, уместо
УС и 72/12)
нерезиденту коме дугује
Члан 43. став 3. Утврђена Основа за давање
Закона
о
Влади гаранцијеза измиривање обавеза
(„Службени гласник јавног предузећа „Србијагас” Нови
РС”, бр. 55/05, 71/05- Сад по основу уговора о кредиту за
исправка,
101/07, реализацију пројекта Јужни ток
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3. Усвојен Нацрт писма којим се од
Закона
о
Влади Eвропске инвестиционе банке
продужење
рока
за
(„Службени гласник тражи
РС”, бр. 55/05, 71/05- одобрење трећег кредита ради
исправка,
101/07, завршетка финансирања пројекта:
65/08, 16/11, 68/12- Mодернизација, унапређење и
проширење четири терцијарне
УС и 72/12)
болнице у Србији -у Београду,
Крагујевцу, Нишу и Новом Саду
Члан 43. став 3. Усвојен
Нацрт
уговора
о
Закона
о
Влади ангажовању између Републике
(„Службени гласник Србије и Unicredit Bank AG и
РС”, бр. 55/05, 71/05- Societe Generale Corporate &
исправка,
101/07, Investment Banking
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3. Измењен Закључак о одређивању
Закона
о
Влади састава делегације за вођење
(„Службени гласник преговора са Чешком експортном
РС”, бр. 55/05, 71/05- банком у вези са одобравањем
исправка,
101/07, кредита за спровођење пројекта
65/08, 16/11, 68/12- реконструкције и модернизације
УС и 72/12)
железничке
пруге
Ниш
–
Димитровград

Члан 43. став 3.
305. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 43-10725/2013
од 14. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

306. Закључак
05 Број: 424-10921/2013
од 18. децембра 2013. године

307. Закључак
05 Број: 48-10781/2013
од 18. децембра 2013. године

308. Закључак
05 Број: 42-10693/2013
од 18. децембра 2013. године

309. Закључак
05 Број: 48-10899/2013
од 18. децембра 2013. године

310. Закључак
05 Број: 422-10949/2013
од 18. децембра 2013. године

311. Закључак
05 Број: 48-10684/2013
од 18. децембра 2013. године
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Члан 43. став 3.
312. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 02-11056/2013-1
од 20. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
313. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 422-11072/2013
Закона
о
Влади
од 20. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
314. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 420-11105/2013
Закона
о
Влади
од 20. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Члан 43. став 3.
315. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 401-9636/2013
од 20. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Члан 43. став 3.
316. Закључак
Закона
о
Влади
05 Број: 48-11015/2013
од 20. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
317. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 420-11198/2013
Закона
о
Влади
од 25. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
318. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 48-11358/2013
Закона
о
Влади
од 30. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

319. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 48-11258/2013
Закона
о
Влади
од 30. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Извештај о раду за 2013. годину
Образована Радна група за израду
радне верзије Нацрта закона о
финансирању
Аутономне
покрајине Војводине

Прихваћен захтев акционара
Српске банке а.д. Београд да
Република Србија, као контролни
акционар, изврши откуп акција

Дата сагласност да се из
приватизационих примања буџета
Републике
Србије
одобри
краткорочни бескаматни кредит
Радиодифузној
установи
Војводине
„Радио-телевизија
Војводине”, Нови Сад
Дата сагласност да Министарство
привреде преузме обавезе по
уговорима, који се односе на
капиталне издатке и захтевају
плаћања у више година за
капитални пројекат „Изградња
туристичке инфраструктуре и
супраструктуре у туристичким
центрима”
Усвојен Нацрт писма за овлашћена
лица за повлачење средстава зајма
одобреног по основу уговора о
зајму за кредит за повлашћеног
купца за пројекат изградње
аутопута
Е-763
(деоница
Обреновац- Љиг)
Дата сагласност за повећање обима
обавеза
које
произилазе
из
обављања делатности Националне
корпорације
за
осигурање
стамбених кредита за 2014. годину

Усвојен Нацрт уговора о преносу
зајма по уговору о зајму за кредит
за повлашћеног купца за пројекат
изградње аутопута Е-763 (деоница:
Обреновац - Љиг) између Владе
Републике Србије, коју представља
Министарство финансија, као
зајмопримца и Кинеске Еxport Import банке, као зајмодавца
Утврђена Основа за вођење
преговора са Немачком развојном
банком Кfw, Франкфурт на Мајни
у вези са одобравањем зајма
Републици Србији за пројекат
енергетске ефикасности у јавним
зградама/школама
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320. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 48-11202/2013
Закона
о
Влади
од 30. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
321. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 48-11315/2013
Закона
о
Влади
од 30. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
322. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 02-11239/2013
Закона
о
Влади
од 30. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
323. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 336-11321/2013-2
Закона
о
Влади
од 30. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
324. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 420-11411/2013
Закона
о
Влади
од 30. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

325. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 420-11409/2013
Закона
о
Влади
од 30. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

326. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 420-11407/2013
Закона
о
Влади
од 30. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Извештај о раду за 2013. годину
Прихваћен Извештај са преговора са
Европском инвестиционом банком у
вези са одобравањем АПЕКС 5
кредитне линије за финансирање
малих и средњих предузећа и
приоритетних
пројеката
преко
пословних банака
Усвојен Нацрт писма којим се од
Европске банке за обнову и развој
тражи продужетак рока за повлачење
последње транше зајма и завршетак
пројекта по споразуму о зајму
између Републике Србије и Европске
банке за обнову и развој (К10)
Допуњен Закључак о образовању
Радне групе за израду радне верзије
Нацрта закона о финансирању
Аутономне покрајине Војводине

Усвојен Претприступни економски
програм за Србију за 2014. годину са
пројекцијама за 2015. и 2016. годину

Дата сагласност да се Радиодифузној
установи Радио телевизија Србије
одобри продужење рока за повраћај
средстава по основу коришћења
краткорочних бескаматних кредита и
усвајању текстова анекса уговора о
краткорочном
кредиту,
између
Републике Србије и Радиодифузне
установе Радио телевизија Србије
Дата сагласност да се Акционарском
друштву Политика Београд одобри
продужење
рока
за
повраћај
средстава која су том друштву
стављена на располагање у 2012. и
2013. години, и усвајању анекса
уговора о краткорочном кредиту
између
Републике
Србије
и
Акционарског друштва Политика
Београд
Дата сагласност да се Радиодифузној
установи
Војводине
„Радиотелевизија Војводине”, Нови Сад
одобри продужење рока за повраћај
средстава која су том друштву
стављена на располагање у 2013.
години, и усвајању анекса уговора о
краткорочном
кредиту,
између
Републике Србије и Радиодифузне
установе
Војводине
„Радиотелевизија Војводине” Нови Сад

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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327. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 420-11404/2013
Закона
о
Влади
од 30. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
328. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 420-11405/2013
Закона
о
Влади
од 30. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
329. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 420-11410/2013
Закона
о
Влади
од 30. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

330. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 420-11408/2013
Закона
о
Влади
од 30. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
331. Закључак
Члан 43. став 3.
05 Број: 400-11449/2013
Закона
о
Влади
од 30. децембра 2013. године („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)

Извештај о раду за 2013. годину
Дата сагласност да се јавном
водопривредном
предузећу
„Србијаводе” одобри продужење
рока за повраћај средстава која су
том
друштву
стављена
на
располагање у 2013. години, по
основу уговора о краткорочном
кредиту
Дата сагласност да се Симпо а.д.
Врање одобри продужење рока за
повраћај средстава која су том
друштву стављена на располагање
у 2013. години, по основу уговора
о краткорочном кредиту
Дата сагласност да се Железари
Смедерево
д.о.о
Смедерево,
одобри
продужење
рока
за
повраћај средстава која су том
друштву стављена на располагање
у 2012. и 2013. години и усвајању
анекса III уговора о краткорочном
кредиту, између Републике Србије
и Железаре Смедерево д.о.о.
Дата
сагласност
да
се
Акционарском друштву „Тигар”,
Пирот одобри продужење рока за
повраћај средстава краткорочног
кредита и усвајању анекса уговора
о краткорочном кредиту, између
Републике Србије и Акционарског
друштва „Тигар”, Пирот
Усвојен
консолидовани
извештајРепублике Србије за 2012.
годину

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Извештај о раду за 2013. годину

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ред.
бр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Назив акта

Правни основ

Референтни
документ

Број „Службеног
гласника РС”,
датум

I

II

III

IV

Правилник о начину добијања
сагласности за заснивање новог
радног односа и ангажовање нових
лица

Члан 41. став 3. и члана 42. став 2. Закона
о буџету Републике Србије за 2013.
годину („Службени гласник РС”, број
114/12)

/

2/13

Правилник о изменама и допунама
Правилника о садржају пореског
биланса и другим питањима од
значаја за начин утврђивања пореза
на добит правних лица

Члан 25. став 2, члана 25а став 2, члана 45.
став 5, члана 50е став 1, члана 50ж, члана
54, члана 56. став 5, члана 61. став 3,
члана 62. став 4. и члана 63. став 4. Закона
о порезу на добит правних лица
(„Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02,
80/02 - др. закон, 43/03, 84/04, 18/10,
101/11 и 119/12)

/

Правилник о изменама и допунама
Правилника о садржају пореског
биланса за друга правна лица
(недобитне
организације)
–
обвезнике пореза на добит правних
лица

Члан 44. став 5. Закона о порезу на добит
правних лица („Службени гласник РС”,
бр. 25/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03,
84/04, 18/10, 101/11 и 119/12)

/

Правилник о изменама и допунама
Правилника о садржају пореске
пријаве за обрачун пореза на добит
правних лица

Члан 38. став 2. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02
- исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка и 93/12) и члана 5.
став 3. и члана 63. став 4. Закона о порезу
на добит правних лица („Службени
гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 - др.
закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 и 119/12)

/

Износ најниже месечне основице Члан 37. став 2. Закона о доприносима за
социјално
осигурање
доприноса за обавезно социјално обавезно
(„Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05,
осигурање
62/06, 5/09, 52/11 и 101/11)

/

Износ највише годишње основице Члан 43. став 2. Закона о доприносима за
социјално
осигурање
доприноса за обавезно социјално обавезно
(„Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05,
осигурање за 2012. годину
62/06, 5/09, 52/11 и 101/11)

/

Износ процењене највише годишње
основице доприноса за обавезно
социјално осигурање за 2013.
годину

Члан 67. став 3. Закона о доприносима за
обавезно
социјално
осигурање
(„Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05,
62/06, 5/09, 52/11 и 101/11)

/

Износ најниже месечне основице
доприноса за обавезно социјално
осигурање за осигуранике из чл. 25,
26. и 27. Закона о доприносима за
обавезно социјално осигурање за
2013. годину

Члан 38. став 2. Закона о доприносима за
обавезно
социјално
осигурање
(„Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05,
62/06, 5/09, 52/11 и 101/11)

/

9. јануар
8/13
25. јануар

8/13
25. јануар

8/13
25. јануар

10/13
30. јануар
10/13
30. јануар
10/13
30. јануар
10/13
30. јануар
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Извештај о раду за 2013. годину
Члан 35б став 2. Закона о доприносима за
обавезно
социјално
осигурање
(„Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05,
62/06, 5/09, 52/11 и 101/11)

/

Правилник о измени и допунама Члан 87. став 2. Царинског закона
Правилника о облику, садржини, („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и
начину подношења и попуњавања 111/12)
декларације и других образаца у
царинском поступку

/

Правилник о изменама и допунама Члан 85. Царинског закона („Службени
Правилника
о
одређивању гласник РС”, бр. 18/10 и 111/12)
царинских органа за царињење
одређених
врста
робе
или
спровођење одређених поступака

/

Члан 50. став 2. Закона о порезу на
доходак грађана („Службени гласник РС”,
бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04,
62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09,
18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12 и 114/12 УС)

/

Правилник о методологији и Члан 17. став 5. Закона о буџетском
начину
утврђивања
трошкова систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12)
пружања јавне услуге

/

Правилник о изменама и допунама Члан 42. став 2. Закона о пореском
Правилника
о
информативној поступку и пореској администрацији
пореској пријави
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02
- исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка и 93/12)

/

Правилник о измени Правилника о Члан 85. Царинског закона („Службени
одређивању царинских органа за гласник РС”, бр. 18/10 и 111/12)
царињење одређених врста робе
или
спровођење
одређених
поступака

/

Правилник о начину и поступку
вршења надзора над спровођењем
Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама између привредних
субјеката

Члан 9. став 2. Закона о роковима
измирења
новчаних
обавеза
у
комерцијалним
трансакцијама
(„Службени гласник РС”, број 119/12)

/

Правилник о начину и поступку
вршења надзора над спровођењем
Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама између корисника
јавних средстава и привредних
субјеката када су корисници јавних
средстава дужници

Члан 8. став 4. Закона о роковима
измирења
новчаних
обавеза
у
комерцијалним
трансакцијама
(„Службени гласник РС”, број 119/12)

/

Правилник о изменама и допунама члана 29. став 4. Закона о буџетском
Правилника
о
стандардном систему („Службени гласник РС”, бр.
класификационом
оквиру
и 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12)
Контном плану за буџетски систем

/

Износ месечне основице доприноса
за обавезно здравствено осигурање
за лица за која се средства за уплату
доприноса обезбеђују у буџету
Републике за 2013. годину

Правилник о изменама и допунама
Правилника о садржају пореског
биланса и другим питањима од
значаја за начин утврђивања пореза
на доходак грађана на приходе од
самосталне делатности

10/13
30. јануар

12/13
5. фебруар

12/13
5. фебруар

12/13
5. фебруар

14/13
13. фебруар
16/13
20. фебруар

18/13
26. фебруар

21/13
6. март

21/13
6. март

22/13
8. март
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Извештај о раду за 2013. годину

Правилник о изменама и допунама Члан 96. Закона о буџетском систему
Правилника o условима и начину („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
вођења рачуна за уплату јавних 101/10, 101/11 и 93/12)
прихода и распоред средстава са
тих рачуна

/

Правилник о изменама и допунама Члан 42. став 2. Закона о пореском
Правилника
о
информативној поступку и пореској администрацији
пореској пријави
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02
- исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка и 93/12)

/

Правилник о начину и садржају Члан 39. став 3. Закона о буџету
извештавања о планираним и Републике Србије за 2013. годину
извршеним расходима за плате у („Службени гласник РС”, број 114/12)
буџетима јединица локалне власти
у 2013. години

/

Правилник о форми и садржини Члан 61. став 6. Закона о јавним
кредитног захтева и форми и набавкама ("Службени гласник PC", број
садржини
документације
о 124/12)
кредитној способности наручиоца

/

Правилник о садржини Регистра Члан 44. Закона о поступку регистрације у
за
привредне
регистре
финансијског
лизинга
и Агенцији
документацији
потребној
за („Службени гласник РС”, број 99/11)
регистрацију

/

Правилник о садржини Регистра Члан 44. Закона о поступку регистрације у
за
привредне
регистре
заложног права на покретним Агенцији
стварима
и
правима
и („Службени гласник РС”, брoj 99/11)
документацији
потребној
за
регистрацију

/

Списак међународних организација Члан 7. став 4. Закона о јавним набавкама
и међународних финансијских („Службени гласник РС”, број 124/12)
институција чији се посебни
поступци јавних набавки могу
примењивати уместо одредаба
Закона о јавним набавкама

/

Правилник о oбрасцу мeсeчних Члан 53. став 2. Закона о јавним
извeштaja o рoкoвимa измирeњa предузећима („Службени гласник РС”,
oбaвeзa
јавних
предузећа
и број 119/12)
њихових
зависних
друштава
капитала, утврђeних зaкoнoм кojим
сe oдрeђуjу рoкoви измирeњa
нoвчaних oбaвeзa у кoмeрциjaлним
трaнсaкциjaмa

/

Правилник
о
oбрасцима Члан 52. став 3. Закона о јавним
тромесечних
извештаја
о предузећима („Службени гласник РС”,
реализацији годишњег програма број 119/12)
пословања јавних предузећа и
зависних друштава капитала чији је
оснивач то предузеће

/

22/13
8. март

28/13
26. март

30/13
2. април

31/13
5. април
31/13
5. април
31/13
5. април

33/13
10. април

36/13
19. април

36/13
19. април
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Правилник о ближим условима,
начину и поступку за остваривање
права на рефакцију плаћене акцизе
на деривате нафте из члана 9. став
1. тач. 3), 4), 5) и 6) Закона о
акцизама, који се користе као
енергетска горива у производњи
електричне и топлотне енергије или
у индустријске сврхе

Члан 39б став 4. Закона о акцизама
(„Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01,
80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03,
43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др.
закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11,
101/11, 93/12 и 119/12)

/

Правилник о изменама и допунама
Правилника о ближим условима,
начину и поступку за остваривање
права на рефакцију плаћене акцизе
на деривате нафте из члана 9. став
1. тач. 3), 5) и 6) Закона о акцизама,
који се користе за транспортне
сврхе,
за
превоз терета у
унутрашњем речном саобраћају, за
пољопривредне сврхе, за грејање и
у индустријске сврхе

Члан 39а став 8. Закона о акцизама
(„Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01,
80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03,
43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др.
закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11,
101/11, 93/12 и 119/12)

/

Износ најниже месечне основице Члан 37. став 2. Закона о доприносима за
социјално
осигурање
доприноса за обавезно социјално обавезно
(„Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05,
осигурање
62/06, 5/09, 52/11 и 101/11)

/

Правилник о измени и допуни Члан 87. став 2. Царинског закона
Правилника о облику, садржини, („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и
начину подношења и попуњавања 111/12)
декларације и других образаца у
царинском поступку

/

Члан 167. став 4. тачка 2), члан 169п став
7, члан 169с став 3. и члан 169т став 3.
Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник РС”,
бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др.
закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09
- др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка и
93/12) и члан 15. Закона о државној
управи („Службени гласник РС”, бр.
79/05, 101/07 и 95/10)

/

Правилник о изменама и допунама Члан 29. став 4. Закона о буџетском
Правилника
о
стандардном систему („Службени гласник РС”, бр.
класификационом
оквиру
и 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12)
контном плану за буџетски систем

/

Правилник о изменама и допунама Члан 96. Закона о буџетском систему
Правилника o условима и начину („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
вођења рачуна за уплату јавних 101/10, 101/11 и 93/12)
прихода и распоред средстава са
тих рачуна

/

Правилник о изменама и допунама Члан 42. став 3. Закона о пореском
Правилника
о
информативној поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02
пореској пријави
- исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12 и 47/13)

/

Правилник o изменама и допунама
Правилника о платама и другим
примањима
запослених
у
Министарству финансија – Пореска
управа

38/13
26. април

38/13
26. април

38/13
26. април
39/13
30. април

43/13
17. мај

48/13
31. мај

48/13
31. мај

52/13
14. јун
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Правилник о садржају пореске
пријаве за обрачун пореза на добит
на приходе које по основу
капиталних добитака и по основу
закупа и подзакупа непокретности
и покретних ствари остварује
нерезидентни обвезник

Члан 38. став 2. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02
- исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12 и 47/13) и
члан 40. став 8. Закона о порезу на добит
правних лица („Службени гласник РС”,
бр. 25/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03,
84/04, 18/10, 101/11, 119/12 и 47/13)

/

Правилник о изменама и допунама
Правилника о начину обрачунавања
и плаћања акцизе, врсти, садржини
и начину вођења евиденција,
достављања података и састављања
обрачуна акцизе

Члан 34. Закона о акцизама („Службени
гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02
- др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04,
135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07,
5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12,
119/12 и 47/13)

/

Правилник о изменама и допунама
Правилника о ближим условима,
начину и поступку остваривања
ослобођења од плаћања акцизе на
производе које произвођач, односно
увозник продаје дипломатским и
конзуларним представништвима и
међународним организацијама, као
и на деривате нафте који се продају
на основу међународног уговора

Члан 19. став 4. Законa о акцизама
(„Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01,
80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03,
43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др.
закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11,
101/11, 93/12, 119/12 и 47/13)

/

Правилник о допунама Правилника Члан 85. Царинског закона („Службени
о одређивању царинских органа за гласник РС”, бр. 18/10 и 111/12)
царињење одређених врста робе
или
спровођење
одређених
поступака

/

Правилник о изменама и допунама Члан 87. став 2. Царинског закона
Правилника о облику, садржини, („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и
начину подношења и попуњавања 111/12)
декларације и других образаца у
царинском поступку

/

Правилник о изменама Правилника Члан 38. став 2. Закона о пореском
о обрасцима пореских пријава за поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02
утврђивање пореза на имовину
- исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12 и 47/13)

/

Тарифа o изменама и допунама
Тарифе о награди и надокнади
трошкова заступника по службеној
дужности – адвоката у пореском
поступку

Члан 16. став 5. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02
- исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12 и 47/13)

/

Правилник о трансферним ценама и
методама које се по принципу „ван
дохвата руке” примењују код
утврђивања цене трансакција међу
повезаним лицима

Члан 61а Закона о порезу на добит
правних лица („Службени гласник РС”,
бр. 25/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03,
84/04, 18/10, 101/11, 119/12 и 47/13)

/

56/13
28. јун

56/13
28. јун

56/13
28. јун

56/13
28. јун

56/13
28. јун

59/13
5. јул

59/13
5. јул

61/13
12. јул
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Члан 40. став 15. Закона о порезу на добит
правних лица („Службени гласник РС”,
бр. 25/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03,
84/04, 18/10, 101/11, 119/12 и 47/13)

/

Правилник о изменама и допунама Члан 29. став 4. Закона о буџетском
Правилника
о
стандардном систему („Службени гласник РС”, бр.
класификационом
оквиру
и 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12)
контном плану за буџетски систем

/

Правилник о изменама и допунама Члан 96. Закона о буџетском систему
Правилника o условима и начину („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
вођења рачуна за уплату јавних 101/10, 101/11 и 93/12)
прихода и распоред средстава са
тих рачуна

/

Правилник о изменама и допунама
Правилника о обрасцу збирне
пореске пријаве о обрачунатим и
плаћеним доприносима за обавезно
социјално осигурање по одбитку

Члан 41. став 7, а у вези са чланом 2. став
1. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник РС”,
бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др.
закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09
- др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка и
93/12) и члан 47. Закона о изменама и
допунама Закона о пореском поступку и
пореској администрацији („Службени
гласник РС”, број 47/13)

/

Правилник о изменама и допунама
Правилника о начину утврђивања,
плаћања и евидентирања пореза по
одбитку и о садржини збирне
пореске пријаве о обрачунатом и
плаћеном порезу по одбитку

Члан 108. Закона о порезу на доходак
грађана („Службени гласник РС”, бр.
24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04,
62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09,
18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 УС, 47/13 и 48/13 - исправка) и члан 41.
став 7. Закона о пореском поступку и
пореској администрацији („Службени
гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 - исправка,
23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05
- др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09,
72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 исправка и 93/12), а у вези са чланом 47.
Закона о изменама и допунама Закона о
пореском
поступку
и
пореској
администрацији („Службени гласник РС”,
број 47/13)

/

Правилник о изменама и допунама
Правилника о условима и поступку
за
добијање,
обнављање
и
одузимање акцизне дозволе, начину
и контроли отпремања и допремања
производа у акцизно складиште и о
вођењу евиденције у акцизном
складишту

Члан 20б став 7. Закона о акцизама
(„Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01,
80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03,
43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др.
закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11,
101/11, 93/12, 119/12 и 47/13)

/

Износ најниже месечне основице Члан 37. став 2. Закона о доприносима за
доприноса за обавезно социјално обавезно
социјално
осигурање
осигурање
(„Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05,
62/06, 5/09, 52/11, 101/11 и 47/13)

/

Правилник о садржају пореске
пријаве о обрачунатом и плаћеном
порезу на добит по одбитку на
накнаде које по основу промета
секундарних сировина и отпада
остварују
резидентна
и
нерезидентна правна лица

61/13
12. јул

61/13
12. јул
61/13
12. јул

61/13
12. јул

61/13
12. јул

64/13
24. јул

66/13
26. јул
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дисциплинској Члан 308. став 3. Царинског закона
царинских ("Службени гласник РС"‚ бр. 73/03, 61/05,
85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 63/06 исправка др. закона, 9/10 - УС и 18/10 др. закон)

/

Правилник о пореској пријави за Члан 41. став 12. Закона о пореском
порез по одбитку
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02
- исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12 и 47/13)

/

Правилник о изменама Правилника
о обрасцима пореских пријава за
утврђивање пореза на приходе
грађана

Члан 38. став 2. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02
- исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12 и 47/13)

/

Правилник о изменама Правилника
о поступку остваривања права на
повраћај ПДВ и о начину и поступку
рефакције и рефундације ПДВ

Члан 52. став 6. и члана 57. Закона о
порезу на додату вредност („Службени
гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 - исправка,
61/05, 61/07 и 93/12)

/

Правилник о изменама Правилника
о утврђивању секундарних сировина
и услуга које су непосредно
повезане
са
секундарним
сировинама, у смислу Закона о
порезу на додату вредност

Члан 10. став 4. Закона о порезу на додату
вредност („Службени гласник РС”, бр.
84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07 и
93/12)

/

Правилник о престанку важења
Правилника о начину и поступку
остваривања пореске олакшице за
запошљавање нових радника из
члана 21б Закона о порезу на
доходак грађана

Члан 15. став 1. и члана 23. став 2. Закона
о државној управи („Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), а у вези са
чланом 15. Закона о изменама и допунама
Закона о порезу на доходак грађана
(„Службени гласник РС”, бр. 47/13 и 48/13
- исправка)

/

Правилник о садржини Регистра
понуђача и документацији која се
подноси уз пријаву за регистрацију
понуђача

Члан 78. став 10. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, број
124/12) и члан 44. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне
регистре („Службени гласник РС”, број
99/11)

/

Правилник о врстама игара на срећу Члан 12. тачка 1) Закона о играма на срећу
(каталог игара на срећу)
(„Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 93/12
- др. закон)

/

Правилник о начину утврђивања Члан 101. став 4. Закона о играма на срећу
услова за добијање одобрења за („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 93/12
приређивање игара на срећу преко - др. закон)
средстава електронске комуникације

/

Правилник
о
информатичким Члан 100. став 8. Закона о играма на срећу
карактеристикама
опреме
за („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 93/12
приређивање игара на срећу преко - др. закон)
средстава
електронске
комуникације,
условима
задовољавања и начину њиховог
испитивања

/

69/13
2. август

74/13
21. август

74/13
21. август

74/13
21. август
74/13
21. август

74/13
21. август

75/13
25. август

75/13
25. август
75/13
25. август
75/13
25. август
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Правилник о допунама Правилника Члан 85. Царинског закона („Службени
о одређивању царинских органа за гласник РС”, бр. 18/10 и 111/12)
царињење одређених врста робе или
спровођење одређених поступака

/

Правилник о обрасцу пореске
пријаве о обрачунатом и плаћеном
порезу
самоопорезивањем
и
припадајућим
доприносима
од
стране физичког лица као пореског
обвезника

Члан 38. ст. 1. и 2. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02
- исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12 и 47/13)

/

Правилник о изменама и допунама
Правилника о ближим условима,
начину и поступку за остваривање
права на рефакцију плаћене акцизе
на деривате нафте из члана 9. став
1. тач. 3), 4), 5) и 6) Закона о
акцизама, који се користе као
енергетска горива у производњи
електричне и топлотне енергије или
у индустријске сврхе

Члан 39б став 4. Законa о акцизама
(„Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01,
80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03,
43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др.
закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11,
101/11, 93/12, 119/12 и 47/13)

/

Правилник о изменама и допунама
Правилника о ближим условима,
начину и поступку за остваривање
права на рефакцију плаћене акцизе
на деривате нафте из члана 9. став
1. тач. 3) и 5) Закона о акцизама,
који се користе за транспортне
сврхе,
за
превоз
терета
у
унутрашњем речном саобраћају и за
грејање

Члан 39а став 8. Закона о акцизама
(„Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01,
80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03,
43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др.
закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11,
101/11, 93/12, 119/12 и 47/13)

/

Правилник о престанку важења
Правилника о начину утврђивања
основице пореза на имовину на
права на непокретностима

Члан 15. став 1. и члан 23. став 2. Закона о
државној управи („Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), а у вези са
чланом 9. Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС”, бр. 26/01, 45/02
- УС, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10,
24/11, 78/11, 57/12 - УС и 47/13)

/

Правилник о садржини Регистра Члан 10. став 5. Закона о факторингу
факторинга
(„Службени гласник РС”, број 62/13)

/

76/13
29. август
77/13
2. септембар

93/13
25. октобар

93/13
25. октобар

93/13
25. октобар

93/13
25. октобар

67.

68.

69.

70.

Правилник о ближим условима и Члан 7. став 9. Закона о факторингу
начину издавања одобрења за („Службени гласник РС”, број 62/13)
обављање посла факторинга

/

Износ најниже месечне основице Члан 37. став 2. Закона о доприносима за
социјално
осигурање
доприноса за обавезно социјално обавезно
(„Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05,
осигурање
62/06, 5/09, 52/11, 101/11 и 47/13)

/

Правилник о допуни Правилника о Члан 17. став 5. Закона о буџетском
методологији и начину утврђивања систему („Службени гласник РС”, бр.
трошкова пружања јавне услуге
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и
63/13 - исправка)

/

Правилник о допуни Правилника о Члан 85. Царинског закона („Службени
одређивању царинских органа за гласник РС”, бр. 18/10 и 111/12)
царињење одређених врста робе или
спровођење одређених поступака

/

93/13
25. октобар
95/13
31. октобар
99/13
15. новембар
104/13
27. новембар
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Правилник o изменама Правилника
о платама и другим примањима
запослених
у
Министарству
финансија и привреде – Пореска
управа

Члан 167. став 4. тачка 2), члан 169п став
7, члан 169с став 3. и члан 169т став 3.
Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник РС”,
бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др.
закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09
- др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка,
93/12 и 47/13) и члан 15. Закона о
државној управи („Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10)

/

Правилник о изменама и допунама
Правилника
о
стандардном
класификационом
оквиру
и
контном плану за буџетски систем

Члан 29. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и
63/13 - исправка)

/

Правилник о изменама и допунама
Правилника o условима и начину
вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са
тих рачуна

Члан 96. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13 исправка)

/

Правилник о изменама и допунама
Правилника
о
заједничким
критеријумима за организовање и
стандардима
и
методолошким
упутствима
за
поступање
и
извештавање интерне ревизије у
јавном сектору

Члан 82. став 11. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и
63/13 - исправка)

/

Правилник о изменама Правилника
о заједничким критеријумима и
стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о
систему финансијског управљања и
контроле у јавном сектору

Члан 81. став 6. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и
63/13 - исправка)

/

Правилник о изменама Правилника
о утврђивању радних места,
односно послова на којима се стаж
осигурања рачуна са увећаним
трајањем
у
Министарству
финансија – Пореска управа

Члан 56. став 1. Закона о пензијском и
инвалидском осигурању („Службени
гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 - УС, 84/04 др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 УС, 5/09, 107/09, 101/10 и 93/12)

/

Правилник о обрасцима пореских Члан 38. став 2. Закона о пореском
пријава за утврђивање пореза на поступку и пореској администрацији
имовину
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02
- исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12 и 47/13),

/

Правилник о допуни Правилника о Члан 87. став 2. Царинског закона
облику,
садржини,
начину („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и
подношења
и
попуњавања 111/12)
декларације и других образаца у
царинском поступку

/

Правилник о измени Правилника о Члан 74. став 3. Закона о јавно-приватном
начину
вођења
и
садржини партнерству и концесијама („Службени
регистра јавних уговора
гласник РС”, број 88/11)

/

104/13
27. новембар

106/13
5. децембар
106/13
5. децембар

106/13
5. децембар

106/13
5. децембар

106/13
5. децембар

108/13
6. децембар

109/13
11. децембар

110/13
13. децембар
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Члан 8. став 2. и члана 96. Закона о
буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 - испрaвка и 108/13)

/

Правилник о подношењу пореске Члан 38. став 7. Закона о пореском
пријаве електронским путем
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02
- исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13 и
108/13)

/

Правилник о изменама и допуни
Правилника о начину подношења
пореске
пријаве
електронским
путем

Члан 38. став 7. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02
- исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13 и
108/13)

/

Правилник о изменама Правилника
о утврђивању добара и услуга чији
се промет опорезује по посебној
стопи ПДВ

Члан 23. став 3. Закона о порезу на додату
вредност („Службени гласник РС”, бр.
84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12
и 108/13)

/

Правилник о начину и поступку Члан 15а став 6. Закона о порезу на
обрачунавања пореза на зараде у доходак грађана („Службени гласник РС”,
случају умањења пореске основице бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04,
62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09,
18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 УС, 47/13, 48/13 - исправка и 108/13)

/

Правилник о начину умањивања Члан 6. став 1. Закона о умањењу нето
лица
у
јавном
сектору
нето прихода запосленог у јавном прихода
(„Службени гласник РС”, број 108/13)
сектору

/

Члан 41. Закона о порезу на додату
вредност („Службени гласник РС”, бр.
84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12
и 108/13) и члан 38. став 2. Закона о
пореском
поступку
и
пореској
администрацији („Службени гласник РС”,
бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др.
закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09
- др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка,
93/12, 47/13 и 108/13)

/

Правилник о изменама и допунама Члан 87. став 2. Царинског закона
Правилника о облику, садржини, („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и
начину подношења и попуњавања 111/12)
декларације и других образаца у
царинском поступку

/

Правилник о начину и роковима Члан 16. став 5. Закона о рачуноводству
вршења пописа и усклађивања („Службени гласник РС”, број 62/13)
књиговодственог стања са стварним
стањем

/

Правилник о начину утврђивања и
евидентирања корисника јавних
средстава и о условима и начину за
отварање и укидање подрачуна код
Управе за трезор

Правилник о изменама Правилника
о облику и садржини пријаве за
евидентирање обвезника ПДВ,
поступку евидентирања и брисања
из евиденције и о облику и
садржини пореске пријаве ПДВ

113/13
20. децембар

113/13
20. децембар

113/13
20. децембар

113/13
20. децембар
115/13
26. децембар

115/13
26. децембар
115/13
26. децембар

115/13
26. децембар

118/13
30. децембар
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Правилник о садржини и форми Члан 26. став 1. Закона о рачуноводству
образаца финансијских извештаја за („Службени гласник РС”, брoj 62/13)
привредна друштва, задруге и
предузетнике

/

Правилник о начину признавања, Члан 22. став 1. Закона о рачуноводству
вредновања,
презентације
и („Службени гласник РС”, број 62/13)
обелодањивања
позиција
у
појединачним
финансијским
извештајима микро и других
правних лица

/

Правилник о Контном оквиру и Члан 13. став 2. тачка 1) Закона о
садржини рачуна у Контном оквиру рачуноводству („Службени гласник РС”,
за привредна друштва, задруге и број 62/13)
предузетнике

/

Правилник о начину утврђивања,
плаћања и подношења пореске
пријаве за порез по одбитку на
друге приходе физичких лица по
основу продаје добара када се
исплата прихода врши у готовом
новцу у моменту предаје добара

Члан 41а став 2. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02
- исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13 и
108/13)

/

Правилник о измени Правилника о
обрасцу збирне пореске пријаве о
обрачунатим
и
плаћеним
доприносима за обавезно социјално
осигурање по одбитку

Члан 41. став 7, а у вези са чланом 2. став
1. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник РС”,
бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др.
закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09
- др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка и
93/12), члан 10. и члан 11. став 3. Закона о
изменама и допунама Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, број 108/13)

/

Правилник o изменама и допунама Члан 41. став 12. Закона о пореском
Правилника о пореској пријави за поступку и пореској администрацији
порез по одбитку
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02
- исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13 и
108/13)

/

Правилник о изменама и допунама
Правилника о обрасцима пореских
пријава за утврђивање пореза на
имовину

Члан 38. став 2. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02
- исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04,
61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13 и
108/13)

/

Правилник о садржини позиција у Члан 35. став 4. Закона о рачуноводству
обрасцу Статистички извештај за („Службени гласник РС”, брoj 62/13)
привредна друштва, задруге и
предузетнике

/

Правилник о Списку корисника Члан 8. став 1. Закона о буџетском
јавних средстава
систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - испрaвка и 108/13)

/

118/13
30. децембар
118/13
30. децембар

118/13
30. децембар
118/13
30. децембар

118/13
30. децембар

118/13
30. децембар

118/13
30. децембар

118/13
30. децембар
120/13
31. децембар
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98.

99.

Извештај о раду за 2013. годину

Правилник о изменама и допунама
Правилника o условима и начину
вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са
тих рачуна

Члан 96. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка и 108/13)

/

Правилник о изменама и допунама
Правилника
о
стандардном
класификационом
оквиру
и
Контном плану за буџетски систем

Члан 29. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - исправка и 108/13)

/

120/13
31. децембар

120/13
31. децембар
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Извештај о раду за 2013. годину

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.

1.

2.

2.1.

3.

Назив

Резултат

I

II

Пројекат:
ГИЗ – Реформа јавних
финансија
Програм:
Контрола
државне
помоћи

Набављена
информатичка
опрема за потребе буџетске
инспекције
Израђени
предлози
за
усклађивање свих пописаних
шема државне помоћи, како би
надлежна
министарства
започела процедуру доношења
усклађених шема државне
помоћи и на тај начин
Република Србија испунила
обавезу утврђену чланом 73.
тачка
6.
Споразумa
о
стабилизацији и придруживању
између Европских заједница и
њихових држава чланица, са
једне стране, и Републике
Србије, са друге стране
Израђени
предлози
за
Пројекат:
усклађивање свих пописаних
“Support to State Aid
шема државне помоћи, како би
Authorities in Republic
надлежна
министарства
of Serbia for the
започела процедуру доношења
alignment of State Aid
schemes with EU acquis“ усклађених шема државне
помоћи и на тај начин
(IPA- Framework
Република Србија испунила
project)
обавезу утврђену чланом 73.
тачка 6. ССП-а. Пружена
подршка Одељењу за контролу
државне помоћи и Комисији за
контролу државне помоћи у
вези са анализом комплексних
пријава државне помоћи и
припремом решења Комисије
којима се одлучује о поднетим
пријавама. Утврђене потребе и
приоритети
Одељења
и
Комисије за будућу подршку
кроз ИПА пројекте.
Унапређени пословни процеси
Програм:
на начин да су оријентисани на
Унапређење
пружање услуга пореским
институционалних
обвезницима, као и на подршку
капацитета Пореске
интерним
пословним
управе
процесима;
Унапређено
функционисање
информационог система са
аспекта бржег и стабилнијег
рада.
Адаптиран пословни
простор у објектима Пореске
управе
на
територији
Републике Србије

Финансирање
Шифра
Износ
извора
остварења/
финансирања
извршења

III

Референтни
документ

IV

05

1.298.220
RSD

Уговор о сарадњи
на имплементацији
пројекта
Споразум о
стабилизацији и
придруживању
између Европских
заједница и
њихових држава
чланица, са једне
стране, и
Републике Србије,
са друге стране

06

79.440
EUR

06

79.440
EUR

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

01

1.319.909.244,98
RSD

Закон о буџету
Републике Србије
за 2013. годину,
Закон о буџетском
систему,
Финансијски план
Пореске управе за
2013. годину и
План набавке
Пореске управе за
2013. годину
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3.1.

Пројекат:
Модернизација
информационог
система Пореске
Управе

3.2.

Пројекат :
Одржавање и
адаптација пословног
простора у објектима
Пореске управе на
територији Републике
Србије
Програм:
Унапређење система
управљања јавним
финансијама

4.

4.1.

Пројекат:
Проширење система
управљања јавним
финансијама

4.2.

Пројекат:
Измирење обавеза
локалних власти по
основу капиталних
инвестиционих
издатака према
приватном сектору

Извештај о раду за 2013. годину

Информациони систем Пореске
управе
модернизован
и
интегрисан;
набављена
рачунарска и пратећа опрема и
уређаји ради замене застареле
опреме;
Унапређени пословни процеси
на начин да су оријентисани на
пружање услуга пореским
обвезницима
у
законски
утврђеним оквирима, као и на
подршку интерним пословним
процесима.
Унапређено
функционисање
информационог система са
аспекта бржег и стабилнијег
рада
Адаптиран пословни простор у
објектима Пореске управе на
територији Републике Србије

01

1.311.632.261,20
RSD

Финансијски план
Пореске управе за
2013. годину и План
набавке Пореске
управе за 2013.
годину

01

8.276.983,78
RSD

Финансијски план
Пореске управе за
2013. годину и План
набавке Пореске
управе за 2013.
годину

Функционално
проширење
постојећег система у складу са
европским
стандардима.
Имплементирани
нови
софтверски модули којима је
постигнут
виши
ниво
аутоматизације.
Надоградња
девизног модула у оквиру
ФМИС-а. Закључени уговори
између Републике Србије и 7
градова, односно општина, као
и 14 уговора између Републике
Србије и поверилаца тих
градова, односно општина
Функционално
проширење
постојећег система ФМИС у
складу
са
европским
стандардима. Имплементирани
нови
софтверски
модули
којима је постигнут виши ниво
аутоматизације.
Надоградња
девизног модула у оквиру
ФМИС-а.
Закључени уговори између
Републике Србије и 7 градова,
односно општина, као и 14
уговора између Републике
Србије и поверилаца тих
градова, односно општина

01

770.400.000
RSD

01

245.000.000
RSD

01

525.400.000
RSD
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5.

5.1.

Програм :
Јачање
институционалних
капацитета Управе
царина

Пројекат:
Твининг пројекат из
области система
наплате пореза и
буџетских прихода –
Усклађивање рада
Сектора за контролу
применe царинских

Побољшана
ефикасност
и
ефективност
рада
Управе
царина путем размене знања и
искустава са колегама из
других
царинских
администрација, пре свега
земаља чланица ЕУ, кроз
учествовање у састанцима,
радним групама, обукама и
радним посетама; Унапређена
сарадња између Управе царина,
Пореске
управе,
јавне
администрације и пословног
сектора на пољу пореске
политике;
Развој ефикасне
политике Управе царина и
Пореске управе у борби против
избегавања
пореза
и
злоупотреба, укључујући и
преваре
у
међународним
оквирима;
Повећана
компетентност
службеника
Управе царина и Пореске
управе
ради
успешног
спровођења
законских
одредаба и откривања и
спречавања
потенцијалних
фискалних
превара;
Усклађивање
законских
и
подзаконских
прописа
из
области
индиректног
опорезивања, заснованог на
резултатима
анализе
неусклађености;
Остварење
већег
степена
поверења
пословне заједнице и креирање
позитивне слике у јавности,
кроз повећање мотивисаности
запослених за подизање нивоа
услуга
које
царински
службеници пружају екстерним
корисницима, као и унутар
службе; Рад на хармонизовању
система управљања ризиком са
ЕУ
стандардима
и
имплементирању ИТ система
управљања ризиком; Рад на
увођењу заједничког транзита
према систему ЕУ (NCTS);
Ефикаснија
и
поузданија
пословна комуникација, како у
оквиру Управе царина, тако и
са привредном заједницом.
Унапређена сарадња између
Управе
царина,
Пореске
управе, јавне администрације и
пословног сектора на пољу
пореске
политике;
Усклађивање
законских
и
подзаконских
прописа
из
области
индиректног

Извештај о раду за 2013. годину
01
06

06

286.453.900
RSD
267.904.000
RSD
(2.240.000
EUR)

Финансијски план
УЦ за 2013.
годину;
Пословни план УЦ
за 2013. годину;
Једна од
компоненти
пројекта ИПА 2008
- „Усклађивање
рада Сектора за
контролу примене
царинских прописа
Управе царина
Србије са
стандардима,
организацијом и
оперативном
методологијом
органа за контролу
примене прописа
ЕУ“; Пројекат
ИПА 2011 „Модернизација
царинског
система“

167.440.000
RSD
(1.400.000
EUR)

Једна од
компоненти
пројекта ИПА 2008
- „Усклађивање
рада Сектора за
контролу примене
царинских прописа
Управе царина
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прописа Управе царина
Србије са стандардима,
организацијом и
оперативном
методологијом органа
за контролу примене
прописа ЕУ - ИПА 2008

5.2.

Пројекат:
Европске уније –
„Царина 2013“

5.3.

Пројекат:
Модернизација
царинског система –
ИПА 2011

5.4.

Пројекат:
Модернизација
информационог и
комуникационог
система царинске
службе

опорезивања, заснованог на
резултатима
анализе
неусклађености;
Развој
ефикасне политике Управе
царина и Пореске управе у
борби
против
избегавања
пореза
и
злоупотреба,
укључујући и преваре у
међународним
оквирима;
Повећање
компетентности
службеника Управе царина и
Пореске управе ради успешног
спровођења
законских
одредаба и откривања и
спречавања
потенцијалних
фискалних превара
Побољшање ефикасности и
ефективности рада Управе
Царина путем размене знања и
искустава са колегама из
других
царинских
администрација, пре свега
земаља чланица ЕУ, кроз
учествовање у састанцима,
радним групама, обукама и
радним посетама
Увођење заједничког транзита
према систему ЕУ (NCTS);
Хармонизовање
система
управљања ризиком са ЕУ
стандардима
и
имплементирање ИТ система
управљања ризиком;
Увођење система овлашћених
економских оператера - АЕО;
Припрема
студије
изводљивости
усаглашавања
националне технологије рада у
железничком, ваздушном и
речном
саобраћају
са
технологијама земаља ЕУ у
овим видовима саобраћаја
Ефикасно
и
поузданo
функционисање
интегралног
инфомационог система;
Стварање услова за лакшу
реализацију
нових
информатичких
пројеката;
Стварање предуслова за даље
унапређење
интегралног
информационог система у
техничко
–
технолошком
смислу;
Ефикаснија
и
поузданија
пословна комуникација, како у
оквиру УЦС тако и са
привредном заједницом;
Унапређени административни
капацитети царинске службе

Извештај о раду за 2013. годину
Србије са
стандардима,
организацијом и
оперативном
методологијом
органа за контролу
примене прописа
ЕУ“

01

11.152.500
RSD
(100.000
EUR)

Финансијски план
УЦ за 2013.
годину;
Пословни план УЦ
за 2013. годину

06

100.464.000
RSD
(840.000 EUR)

Пројекат ИПА
2011 „Модернизација
царинског
система“

01

204.376.000
RSD

Финансијски план
УЦ за 2013.
годину;
Пословни план УЦ
за 2013. годину
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5.5.

Пројекат:
Модернизација
граничних прелаза и
изградња и
реконструкција
царинских објеката

6.

Пројекат:
Спречавање прања
новца и финансирања
тероризма

Спроведене
активности
неопходне за покретање јавне
набавке радова на изградњи;
Завршени планирани радови на
изградњи
и
адаптацији
граничних прелаза и царинских
објеката
Унапређење капацитета Управе
за спречавање прања новца за
обављање дужности ускладу са
законом о спречавању прања
новца
и
финансирања
тероризма

Извештај о раду за 2013. годину
01

70.925.400
RSD

Финансијски план
УЦ за 2013.
годину;
Пословни план УЦ
за 2013. годину

01

428.400
RSD

"Moli Serbia Workplan of
Activities"

87

