Одељење за правне послове

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Пореска
управа
Управа царина

Управа трезор

Управа за игре
на срећу

1) Сектор за
макроекономск
е и фискалне
анализе и
пројекције
Одељење за
макроекономс
ке анализе и
пројекције
-Одсек за
макроекономске
анализе и
политике
-Група за
макроекономске
пројекције

Одељење за
фискалне
анализе и
пројекције
-Група за
фискалне анализе
-Група за
фискалне
пројекције

Група за
координацију и
управљање
сопственим
средствима
Европске уније

2) Сектор буџета
Одељење буџета
Републике Србије
- Одсек за буџетске
анализе и програмски
буџет
-Група за праћење и
анализу капиталних
издатака
-Група за израду
прописа везаних за
извршење буџета
- Група за
информатичку
подршку буџету
- Група за систем
финансирања
организација за
обавезно соц.
осигурање и праћење
соц.давања из буџета

Одсек за буџетски
систем и систем
финансирања
локалне власти
- Група за систем
финансирања
локалне власти
- Група за буџетски
систем

Група за систем
финансирања
плата
Група за систем
финансирања
пол. активности и
спровођење
стратегије и
планова
интегритета

Државни
секретари

У
П
Р
А
В
Е

Управа за
слободне зоне
Управа за
дуван

Одсек за односе
Министарства са
јавношћу

Одсек за интерну
ревизију

Управа за
јавни дуг

Одељење за порез
на додату
вредност
- Одсек за
нормативне послове
- Одсек за студијскоаналитичке послове

Одељење за
акцизе, дуван и
фискалне касе
- Одсек за акцизе
- Одсек за дуван и
фискалне касе

Одсек за порез на
доходак грађана и
систем доприноса
за социјално
осигурање
Одсек за порезе
на имовину
Одсек за порез на
добит правних
лица
Одсек за таксе и
накнаде
Група за порески
поступак и
пореску
администрацију
Група за уговоре
о избегавању
двоструког
опорезивања

Група за послове имовине
Министарства и јавне набавке

М И Н И С Т АР

Управа за
спречавање
прања новца

3) Сектор за
фискални систем

Одељење за људске ресурсе

Кабинет
министра

Секретаријат

Одељење за контролу државне помоћи
-Група за норм.-правне и студ.-аналитичке послове
контроле државне помоћи
-Група за евидентирање и извештавање о
државној помоћи

Одељење за техничко-оперативне
послове
-Одсек за техничке послове - возни парк
-Група за припрему и штампање
материјала

Одељење за сузбијање неправилности и
превара у поступању са средствима ЕУ
(АФКОС)

Одељење за финансијске послове

-Група за анализу података и упр. ризицима
-Група за поступање по пријављеним
неправилностима и сумњама на превару
-Група за подршку

4) Сектор
за
царински
систем и
политику

5) Сектор за
финансијски
систем
Одсек за
рачуноводств
о и ревизију

Одељење
за
царински
систем
Одељење
за
царинску
политику

Група за
хартије од
вредности и
тржиште
капитала
Одељење за
банкарство

Група
осигурање и
непокретност
и

Група за
платни
систем и
небанкарске
финансијске
институције

6) Сектор
Централна
јединица за
хармонизац
ију
Група за
методологиј
у
успоставља
ња и развоја
система
финансијско
г
управљања
и контроле
Група за
сагледавање
квалитета
система
финансијско
г
управљања
и контроле
Група за
методологиј
у рада
интерне
ревизије
Група за
праћење
квалитета
рада
интерне
ревизије
Група за
обуке у
области
ФУК и
интерне
ревизије

7) Сектор за
управљање
средствима ЕУ
Одељење за надзор
и праћење
функционисања
система управљања
срењдствима
претприступне
помоћи Европске
уније
- Одсек за надзор и
праћење
функционисања
система управљања
средствима ЕУ из ИПА
I програма и ИПА II
националних акционих
програма и програма
прекограничне сарадње
-Група за надзор и
праћење
функционисања
система управљања
средствима
претприступне помоћи
ЕУ из ИПАРД
програма

9) Сектор за
имовинскоправне
послове

Одељење за припрему тендера и
управљање пројектима и уговорима

Група за
нормативне
и студијскоаналитичке
послове

Одељење за организацију поступка
оцењивања понуда и уговарање
- Одсек за орг. поступка оцењивања понуда и
уг. пројеката у области изградње
институција и друштвеног развоја
-Одсек за орг. поступка оцењивања понуда и
уговарање пројеката у области економског и
инфраструктурног развоја

Одељење за финансијско управљање,
фин. контролу и рачуноводство
- Одсек за финансијско управљање
- Одсек за финансијску контролу
- Група за рачуноводство

Одељење за контролу квалитета
Одељење за
национални фонд
за управљање
средствима
претприступне
помоћи ЕУ
- Група за
финансијско
управљање
- Одсек за
финансијску
контролу
- Група за
рачуноводство и
извештавање

Група за развој финансијског
управљања и контроле

8) Сектор за
уговарање и финансирање
програма из
средстава ЕУ

- Одсек за уговоре о услугама и уговоре о
набавци робе
- Одсек за радове финансиране од стране
ЕУ
- Одсек за грантове, твининг уговоре и уг.
прекограничне сарадње

Одељење за координацију
хоризонталних послова у оквиру
ИПА
Одељење за спровођење првостепене
контроле ИПА пројеката
- Одсек за првостепену контролу у оквиру
програма прекограничне сарадње
- Одсек за првостепену контролу у оквиру
програма транснационалне сарадње

Група за интерну контролу пројеката
у оквиру ИПА

Одељење за информатичке и
административно-техничке послове
- Одсек за информационе технологије
- Група за административно-техничке
послове

Одељење за
управне
послове
Група за
стамбене
послове
Група за
управнонадзорне
послове
Група за
заштиту
имовине и
остваривање
алиментацио
них захтева у
иностранств
у
Одсек за
реституцију

10) Сектор
за
међународ
ну
сарадњу и
европске
интеграциј
е

11) Сектор
за буџетску
инспекцију

Одсек за
координац
ију
послова
европских
интеграциј
а
Група за
програмир
ање
пројеката
финансира
них из
средстава
ЕУ и
развојне
помоћи

Одељење
за
нормативн
е,
студијскоаналитичк
е послове,
процену и
управљање
ризицима -

Одсек за
спровођењ
е пројеката
финансира
них из
средстава
ЕУ и
развојне
помоћи
Група за
координац
ију послова
међународ
не сарадње

Одељење
буџетске
инспекције

Група за
нормативне
и студијскоаналитичке
послове
-Група за
процену и
управљање
ризицима

12) Сектор
за
другостеп
ени
порески и
царински
поступак
Одељење
за
другостепе
ни порески
поступак –
Београд
Одељење
за
другостепе
ни порески
поступак –
Нови Сад
Одељење
за
другостепе
ни порески
поступак –
Крагујевац
Одељење
за
другостепе
ни порески
поступак –
Ниш
Одељење за
другостепе
ни
царински
поступак

13) Сектор
за
праћење
фискални
х ризика
Група за
праћење
фискалних
ризика
везаних за
пословање
јавног
сектора
Група за
праћење
осталих
фискалних
ризика
Група за
оцену и
праћење
капитални
х
пројеката

