
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
МИНИСТАРСТВИМА 

Члан 1. 

У Закону о министарствима („Службени гласник РС”, број 128/20), члан 2. 
мења се и гласи:  

„Члан 2. 

Министарства су: 

1) Министарство финансија; 

2) Министарство привреде; 

3) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде; 

4) Министарство заштите животне средине; 

5) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 

6) Министарство рударства и енергетике; 

7) Министарство унутрашње и спољне трговине; 

8) Министарство правде; 

9) Министарство државне управе и локалне самоуправе; 

10) Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог; 

11) Министарство унутрашњих послова; 

12) Министарство одбране; 

13) Министарство спољних послова; 

14) Министарство за европске интеграције; 

15) Министарство просвете; 

16) Министарство здравља; 

17) Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; 

18) Министарство за бригу о породици и демографију; 

19) Министарство спорта; 

20) Министарство културе; 

21) Министарство за бригу о селу; 

22) Министарство науке, технолошког развоја и иновација; 

23) Министарство туризма и омладине; 

24) Министарство информисања и телекомуникација; 

25) Министарство за јавна улагања.” 
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Члан 2. 

Назив члана 9. и члан 9. мењају се и гласе: 

„Министарство унутрашње и спољне трговине 

Члан 9. 

Министарство унутрашње и спољне трговине  обавља послове државне 
управе који се односе на: функционисање тржишта; стратегију и политику 
развоја трговине; унутрашњу трговину; промет робе и услуга; праћење укупних 
трговинских токова и предлагање одговарајућих мера; предлагање системских 
решења и прописа у области посебних дажбина при увозу пољопривредних и 
прехрамбених производа; иницирање мера прилагођавања прописа и мера 
економске политике из области царинског и ванцаринског пословања; контролу 
квалитета индустријско-непрехрамбених производа у производњи и промету и 
контролу услуга; контролу употребе робних и услужних жигова, знака квалитета 
и ознаке порекла производа; снабдевеност тржишта и цене; спречавање 
монополског деловања и нелојалне конкуренције; заштиту потрошача; 
оснивање и рад робних берзи и берзанских посредника; инспекцијски надзор у 
области трговине, као и друге послове одређене законом. 

Министарство унутрашње и спољне трговине  обавља послове државне 
управе који се односе на: унапређење економских односа са иностранством; 
предлагање и спровођење мера у области економских односа са 
иностранством; праћење међународних економских односа и мултилатералне, 
регионалне и билатералне сарадње са другим државама и организацијама и 
њихов развој; предлагање оснивања, усклађивање и руковођење радом 
мешовитих комисија и комитета за билатералну економску сарадњу, слободну 
трговину и координацију рада органа државне управе у вези с њиховим радом; 
креирање, спровођење, предлагање и унапређење режима спољнотрговинске 
политике укључујући мере заштите у спољној трговини; хармонизацију 
спољнотрговинских прописа са прописима Европске уније и Светске трговинске 
организације и других мултилатералних институција и организација и њихову 
имплементацију; промет роба, услуга и права индустријске својине; посебне 
облике спољнотрговинског пословања; спољну трговину и унапређење система 
извозно-увозне контроле наоружања, војне опреме и робе двоструке намене 
(контролисане робе), уз сагласност Министарства одбране; закључивање и 
праћење примене међународних трговинских уговора и споразума; 
унапређивање и праћење економске билатералне и регионалне сарадње; 
праћење сарадње органа Републике Србије с међународним економским 
организацијама и агенцијама Организације уједињених нација; стварање услова 
за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се 
финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и 
других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.” 

Члан 3. 

Назив члана 17. и члан 17. мењају се и гласе: 

„Министарство просвете 

Члан 17. 

Министарство просвете обавља послове државне управе који се односе 
на: истраживање, планирање и развој предшколског, основног, средњег и 
високог образовања и ученичког и студентског стандарда; допунско образовање 
деце домаћих држављана у иностранству; управни надзор у предшколском, 
основном, средњем и високом образовању и ученичком и студентском 
стандарду; учешће у изградњи, опремању и одржавању објеката предшколског, 
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основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда 
од интереса за Републику Србију; стручно-педагошки надзор у предшколском, 
основном и средњем образовању и ученичком стандарду; организацију, 
вредновање рада и надзор над стручним усавршавањем запослених у 
просвети; признавање јавних исправа стечених у иностранству; унапређење 
друштвене бриге о обдареним ученицима и студентима; унапређење 
друштвене бриге о ученицима и студентима са посебним потребама: стварање 
услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који 
се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација 
и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.” 

Члан 4. 

Назив члана 21. и члан 21. мењају се и гласе: 

„Министарство спорта 

Члан 21. 

Министарство спорта обавља послове државне управе који се односе и 
на: систем, развој и унапређење спорта и физичке културе у Републици Србији; 
спровођење националне политике у области спорта и националне стратегије 
развоја спорта; управни и стручни надзор у области спорта; реализацију и 
праћење спровођења акционих планова и програма који доприносе развоју 
спорта у Републици Србији; учешће у изградњи, опремању и одржавању 
спортских објеката и спортске инфраструктуре од интереса за Републику 
Србију; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог 
министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова 
Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; стварање услова за 
већу доступност спорта свим грађанима, као и на друге послове одређене 
законом.” 

Члан 5. 

Назив члана 22. и члан 22. мењају се и гласе: 

„Министарство културе 

Члан 22. 

Министарство културе обавља послове државне управе који се односе 
на: развој и унапређење културе и уметничког стваралаштва; праћење и 
истраживање у области културе; обезбеђивање материјалне основе за 
делатности културе; развој и унапређење књижевног, преводилачког, музичког 
и сценског стваралаштва, ликовних и примењених уметности и дизајна, 
филмског и стваралаштва у области других аудио-визуелних медија; заштиту 
непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа; библиотечку, 
издавачку, кинематографску и музичко-сценску делатност; успостављање 
дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности, 
задужбине и фондације; сарадњу у области заштите културне баштине, 
културног стваралаштва и информисања на језику и писму припадника српског 
народа у региону; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из 
делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних 
фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге 
послове одређене законом.” 
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Члан 6. 

После члана 23. додају се чл. 23а-23г, који гласе: 

„Министарство науке, технолошког развоја и иновација 

Члан 23а 

Министарство науке, технолошког развоја и иновација обавља послове 
државне управе који се односе на: систем, развој и унапређење 
научноистраживачке делатности у функцији научног, технолошког и привредног 
развоја; предлагање и реализацију политике и стратегије научног и 
технолошког развоја; утврђивање и реализацију програма научних, 
технолошких и развојних истраживања; подршку младим талентима; 
усавршавање кадрова за научноистраживачки рад; предлагање и реализацију 
иновационе политике; предлагање и реализацију политике и програма у 
области вештачке интелигенције; подстицање технопредузетништва, 
трансфера знања и технологија у привреди; развој и унапређење иновационог 
система у Републици Србији; развој функционисања система научно-
технолошких информација и програма развоја научно-технолошке 
инфраструктуре; истраживање у области нуклеарне енергије; сигурност 
нуклеарних објеката; производњу и привремено складиштење радиоактивних 
материјала, изузев у нуклеарним енергетским постројењима; стварање услова 
за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се 
финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и 
других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.  

Министарство туризма и омладине 

Члан 23б 

Министарство туризма и омладине обавља послове државне управе који 
се односе на: стратегију и политику развоја туризма; интегрално планирање 
развоја туризма и комплементарних делатности; развој, проглашење и одрживо 
коришћење туристичког простора и туристичких дестинација од значаја за 
туризам; послове од посебног значаја за развој туризма; категоризацију 
туристичких места; спровођење подстицајних мера и обезбеђивање 
материјалних и других услова за подстицање развоја туризма; промоцију 
туризма у земљи и иностранству; таксе, накнаде и пенале у туризму; 
имовинско-правне послове у туризму; унапређење система вредности и 
конкурентности туристичких производа; истраживање туристичког тржишта и 
развој туристичког информационог система; услове и начин обављања 
делатности туристичких агенција; угоститељску делатност; наутичку делатност; 
ловно-туристичку делатност, као и пружање услуга у туризму; уређење, 
одржавање и опремање јавног скијалишта и пружање услуга на скијалишту; 
уређење, одржавање, опремање и пружање услуга у бањама, тематским 
парковима и јавним купалиштима; инспекцијски надзор у области туризма. 

Министарство туризма и омладине обавља послове државне управе који 
се односе на: систем, развој и унапређење омладинске политике и спровођење 
националне политике и националне стратегије за младе и на акционе планове и 
програме; подстицање младих да се организују и удружују и да учествују у 
друштвеним токовима; заштиту интереса младих и помоћ младима да остваре 
те интересе; давање савета младима и подучавање младих везано за 
запошљавање и волонтерски рад; подстицање неформалног образовања 
младих; сарадњу са омладинским организацијама и удружењима при 
организовању међународних омладинских манифестација и скупова у 
Републици Србији; помоћ и сарадњу са омладинским организацијама и 
удружењима у њиховом раду и промовисање омладинске политике и 
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омладинских организација и удружења; омогућавање омладинским 
организацијама и удружењима из Републике Србије да учествују на скуповима 
и манифестацијама за младе у иностранству; праћење и процену места и улоге 
младих у Републици Србији, стварање услова за оснивање и рад националне и 
регионалних канцеларија за младе; подстицање развоја омладинске политике и 
рада канцеларија за младе на локалном нивоу; стварање услова за приступ и 
реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из 
средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика 
развојне помоћи, као и друге послове одређене законом. 

Министарство информисања и телекомуникација 

Члан 23в 

Министарство информисања и телекомуникација обавља послове 
државне управе који се односе на: систем јавног информисања; праћење 
спровођења закона у области јавног информисања; праћење делатности 
страних информативних установа, страних средстава јавног информисања, 
дописништава и дописника у Републици Србији; информисање националних 
мањина; регистрацију страних информативних установа и пружање помоћи у 
раду страним новинарима и дописницима; учешћа у регионалним пројектима, 
као и друге послове одређене законом. 

Министарство информисања и телекомуникација обавља послове 
државне управе који се односе на: област телекомуникација, односно 
електронских комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и безбедност у 
области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски 
надзор; утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и 
поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке контроле; 
међународне послове у области електронских комуникација и поштанског 
саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области 
електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога 
плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле 
радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола 
за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга 
електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже 
оператори, као и друге послове одређене законом. 

Министарство информисања и телекомуникација обавља послове 
државне управе у области информационог друштва који се односе на: 
предлагање политике и стратегије развоја информационог друштва; припрему 
закона, других прописа, стандарда и мера у области електронског пословања; 
мере за подстицање истраживања и развоја у области информационог 
друштва; припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области 
инфoрмaциoнoг друштвa и информационо-комуникационих технологија; 
примену информационо-комуникационих технологија; пружање информационих 
услуга; развој и функционисање информационо-комуникационе 
инфраструктуре; развој и унапређење академске, односно образовне и 
научноистраживачке рачунарске мреже; заштиту података и информациону 
безбедност; међународне послове у области информационог друштва; 
стварање услова за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из 
средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика 
развојне помоћи из надлежности тог министарства, као и друге послове 
одређене законом. 
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Министарство за јавна улагања 

Члан 23г 

Министарство за јавна улагања обавља послове државне управе који 
се односе на: координацију реализације пројеката обнове и унапређења 
објеката јавне намене у надлежности Републике Србије, аутономне покрајине 
или јединице локалне самоуправе у смислу прикупљања података о 
постојећим и планираним пројектима и потребама обнове јавних објеката, 
координацију поступака јавних набавки, извршења уговорних обавеза и 
плаћања; стварање услова за приступ и реализацију пројеката који се 
финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација 
и других облика развојне помоћи из надлежности тог министарства, као и 
друге послове одређене законом. 

Министарство за јавна улагања врши стручну оцену реализације 
пројеката обнове и унапређења објеката јавне намене у надлежности 
Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе у 
смислу прикупљања података о постојећим и планираним пројектима и 
потребама обнове јавних објеката, координацију поступака јавних набавки, 
извршења уговорних обавеза и плаћања.” 

Члан 7. 

У члан 28. после тачке 10), тачка се замењује тачком са запетом и додаје 
тачка 11), која гласи: 

„11) Канцеларија за информационе технологије и електронску управу.” 

Члан 8. 

У члану 30. став 2. речи: „Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација” замењују се речима: „Министарство унутрашње и спољне 
трговине”. 

Члан 9. 

После члана 38. додаје се назив члана и члан 38а који гласе: 

„Канцеларија за информационе технологије и електронску управу 

Члан 38а 

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обавља 
послове државне управе које се односе на: развој и примену стандарда и мера 
у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима државне 
управе и службама Владе; успостављање и вођење регистра који садржи 
генетичке, биомедицинске и друге податке од значаја за истраживања и развој 
у области биотехнологије, биоинформатике, биоекономије, генетике и 
медицине, као и друге послове одређене законом. 

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обавља 
стручне послове који се односе на: пројектовање, усклађивање, развој и 
функционисање система електронске управе; учешће у успостављању и 
вођењу информационих система у којима органи државне управе и имаоци 
јавних овлашћења воде податке у регистрима од значаја за пружање услуга 
електронске управе и регистрима од значаја за научна истраживања; 
повезивање података из регистара у надлежности других државних органа; 
употребу података и ресурса информационо-комуникационих технологија у 
циљу унапређења ефикасности рада органа државне управе, територијалне 
аутономије и локалне самоуправе развојем паметних градова и паметне 
Србије; припрему података за развој система вештачке интелигенције и обраду 
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од стране државних органа и организација, научноистраживачких организација 
и привреде, уз спровођење мера заштите података о личности, нарочито 
псеудонимизације и анонимизације; пројектовање, изградњу, повезивање, 
развој и одржавање ресурса информационо-комуникационих технологија и 
инфраструктуре потребних за пружање услуга електронске управе, као и 
подршку у примени наведених технологија; послове за потребе центра за 
безбедност информационо-комуникационих система републичких органа; 
пружање услуга пројектовањa, развојa и функционисањa интернет приступа, 
интернет сервиса и других централизованих електронских сервиса и 
планирање развоја и набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе 
органа државне управе и служби Владе, као и друге послове одређене законом. 

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обавља 
и послове координације пружања подршке за остваривање међународне 
сарадње на глобалном тржишту за дигиталне, иновативне и креативне 
делатности, као и праћења и промоције повезивања јавног и приватног сектора 
у областима дигиталне иновативне креативне економије, с циљем одрживог и 
интегрисаног економског раста Републике Србије.” 

Члан 10. 

Даном ступања на снагу овог закона Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација наставља рад, у складу са делокругом утврђеним овим 
законом, као Министарство унутрашње и спољне трговине. 

Даном ступања на снагу овог закона Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја наставља рад, у складу са делокругом утврђеним овим 
законом, као Министарство просвете. 

Даном ступања на снагу овог закона Министарство омладине и спорта 
наставља рад, у складу са делокругом утврђеним овим законом, као 
Министарство спорта. 

Даном ступања на снагу овог закона Министарство културе и 
информисања наставља рад, у складу са делокругом утврђеним овим законом, 
као Министарство културе. 

Даном ступања на снагу овог закона Канцеларија за управљање јавним 
улагањима, образована као служба Владе, наставља рад као Министарство за 
јавна улагања, у складу са делокругом утврђеним овим законом, а послове које 
према Закону о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени 
гласник РС”, број 112/15) обавља Канцеларија за управљање јавним 
улагањима, од дана ступања на снагу овог закона обавља Министарство за 
јавна улагања. 

Даном ступања на снагу овог закона Канцеларија за информационе 
технологије и електронску управу, образована као служба Владе, наставља рад 
као посебна организација, у складу са делокругом утврђеним овим законом. 

Даном ступања на снагу овог закона почињу да раде према положају и 
делокругу који је утврђен овим законом: 

1) Министарство науке, технолошког развоја и иновација; 

2) Министарство туризма и омладине; 

3) Министарство информисања и телекомуникација; 

4) Министарство за јавна улагања. 

Даном ступања на снагу овог закона Министарство науке, технолошког 
развоја и иновација преузима од Министарства просвете, науке и технолошког 
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развоја запослене, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и 
архиву за вршење својих надлежности у области науке, технолошког развоја и 
иновација, утврђених овим законом. 

Даном ступања на снагу овог закона Министарство туризма и омладине 
преузима од Министарства трговине, туризма и телекомуникација запослене, 
као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење 
својих надлежности у области туризма, утврђених овим законом. 

Даном ступања на снагу овог закона Министарство туризма и омладине 
преузима од Министарства омладине и спорта запослене, као и права, обавезе, 
предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење својих надлежности у 
области омладине, утврђених овим законом. 

Даном ступања на снагу овог закона Министарство информисања и 
телекомуникација преузима од Министарства културе и информисања 
запослене, као и права, обавезе средства за рад и архиву за вршење својих 
надлежности у области информисања, утврђених овим законом. 

Даном ступања на снагу овог закона Министарство информисања и 
телекомуникација преузима од Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација запослене, као и права, обавезе средства за рад и архиву за 
вршење својих надлежности у области телекомуникација и информационог 
друштва, утврђених овим законом. 

Даном ступања на снагу овог закона Министарство науке, технолошког 
развоја и иновација преузима од Министарства омладине и спорта права, 
обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење својих 
надлежности у области подршке младим талентима, утврђених овим законом.  

Члан 11. 

Министарства којима је овим законом промењен делокруг ускладиће 
правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места са 
одредбама овог закона у року од 30 дана од дана његовог ступања на снагу. 

Министарства која почињу да раде, служба Владе која наставља рад као 
министарство и служба Владе која наставља рад као посебна организација 
даном ступања на снагу овог закона донеће правилнике о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
овог закона. 

Члан 12. 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе члана 20. 
став 1. тачка 11) и став 2, члана 21.став 2. и члана 22. ст. 3. и 7. Закона о 
младима („Службени гласник РС”, број 50/11). 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Уредба о 
Канцеларији за информационе технологије и електронску управу („Службени 
гласник РС”, бр. 73/17 и 8/19). 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Уредба о 
Канцеларији за управљање јавним улагањима („Службени гласник РС”, број 
95/15). 

Члан 13. 

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

 

Уставни основ за доношење предложеног закона садржан је у одредби 
члана 97. тачка 16. Устава Републике Србије, којом је утврђено да Република 
Србија уређује и обезбеђује организацију, надлежност и рад републичких 
органа и у одредби члана 136. став 3. Устава Републике Србије, којом је 
утврђено да се послови државне управе и број министарстава одређују 
законом. 
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

 

Предложеним законом врши се делимична реорганизација постојеће 
структуре министарстава образованих важећим Законом о министарствима, 
тако што се предлаже образовање четири нова министарства. То су: 
Министарство науке, технолошког развоја и иновација, Министарство туризма и 
омладине, Министарство информисања и телекомуникација и Министарство за 
јавна улагања. Овај предлог заснован је на оцени да ће образовање наведених 
министарстава допринети јачању капацитета јавне администрације у датим 
областима, што би даље требало да резултира унапређењем стања у тим 
областима. Такође предложено је и оснивање посебне организације ‒ 
Канцеларије за информационе технологије и електронску управу. 

Уважавајући брз развој савремених технологија и утицај технолошких 
промена, предложеним решењима се организација државне управе 
прилагођава постојећим потребама друштва. Предложеном реорганизацијом 
постојеће структуре министарстава пажња се усмерава на области науке, 
технолошког развоја, иновација, телекомуникација и на даље унапређење 
развоја и коришћења информационих технологија, као и на даље унапређење 
вршења услуга грађанима и привреди од стране јавне управе електронским 
путем, уз истовремено унапређење и успостављање нових веродостојних 
електронских база података у научним и другим областима. У питању су 
области чији развој фундаментално утиче на свеукупни развој у савременом 
друштвеном окружењу, па се на томе и заснивају предложена решења. 

С друге стране, посматрано са економског аспекта, додатни акценат се 
ставља на област трговине (спољне и унутрашње), чији додатни значај у овом 
тренутку произлази из постојеће ситуације у међународној заједници, на област 
туризма, који има неспорни потенцијал за даљи развој, као и на област јавних 
улагања, с обзиром на велики значај пројеката обнове и унапређења објеката 
јавне намене. 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

У члану 1. Предлога закона наводе се министарства која постоје у 
систему државне управе, у складу са предложеном реорганизацијом постојеће 
структуре министарстава. 

Чланом 2. Предлога закона утврђује се нови назив и делокруг 
Министарства унутрашње и спољне трговине (из делокруга се изостављају 
области телекомуникација, туризма и информационог друштва). 

Чланом 3. Предлога закона утврђује се нови назив и делокруг 
Министарства просвете (из делокруга се изостављају области науке, 
технолошког развоја и иновација). 
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Чланом 4. Предлога закона утврђује се нови назив и делокруг 
Министарства спорта (из делокруга се изоставља област омладине). 

Чланом 5. Предлога закона утврђује се нови назив и делокруг 
Министарства културе (из делокруга се изоставља област информисања). 

Чланом 6. Предлога закона (нови члан 23а) предвиђа се да 
Министарства науке, технолошког развоја и иновација обавља послове 
државне управе који се односе на: систем, развој и унапређење 
научноистраживачке делатности у функцији научног, технолошког и привредног 
развоја; предлагање и реализацију политике и стратегије научног и 
технолошког развоја; утврђивање и реализацију програма научних, 
технолошких и развојних истраживања; подршку младим талентима; 
усавршавање кадрова за научноистраживачки рад; предлагање и реализацију 
иновационе политике; предлагање и реализацију политике и програма у 
области вештачке интелигенције; подстицање технопредузетништва, 
трансфера знања и технологија у привреди; развој и унапређење иновационог 
система у Републици Србији; развој функционисања система научно-
технолошких информација и програма развоја научно-технолошке 
инфраструктуре; истраживање у области нуклеарне енергије; сигурност 
нуклеарних објеката; производњу и привремено складиштење радиоактивних 
материјала, изузев у нуклеарним енергетским постројењима, стварање услова 
за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се 
финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и 
других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом. 

Чланом 6. Предлога закона (нови члан 23б) предвиђа се да 
Министарство туризма и омладине обавља послове државне управе који се 
односе на: стратегију и политику развоја туризма; интегрално планирање 
развоја туризма и комплементарних делатности; развој, проглашење и одрживо 
коришћење туристичког простора и туристичких дестинација од значаја за 
туризам; послове од посебног значаја за развој туризма; категоризацију 
туристичких места; спровођење подстицајних мера и обезбеђивање 
материјалних и других услова за подстицање развоја туризма; промоцију 
туризма у земљи и иностранству; таксе, накнаде и пенале у туризму; 
имовинско-правне послове у туризму; унапређење система вредности и 
конкурентности туристичких производа; истраживање туристичког тржишта и 
развој туристичког информационог система; услове и начин обављања 
делатности туристичких агенција; угоститељску делатност; наутичку делатност; 
ловно-туристичку делатност, као и пружање услуга у туризму; уређење, 
одржавање и опремање јавног скијалишта и пружање услуга на скијалишту; 
уређење, одржавање, опремање и пружање услуга у бањама, тематским 
парковима и јавним купалиштима; инспекцијски надзор у области туризма (став 
1) и систем, развој и унапређење омладинске политике и спровођење 
националне политике и националне стратегије за младе и на акционе планове и 
програме; подстицање младих да се организују и удружују и да учествују у 
друштвеним токовима; заштиту интереса младих и помоћ младима да остваре 
те интересе; давање савета младима и подучавање младих везано за 
запошљавање и волонтерски рад; подстицање неформалног образовања 
младих; сарадњу са омладинским организацијама и удружењима при 
организовању међународних омладинских манифестација и скупова у 
Републици Србији; помоћ и сарадњу са омладинским организацијама и 
удружењима у њиховом раду и промовисање омладинске политике и 
омладинских организација и удружења; омогућавање омладинским 
организацијама и удружењима из Републике Србије да учествују на скуповима 
и манифестацијама за младе у иностранству; праћење и процену места и улоге 
младих у Републици Србији, стварање услова за оснивање и рад националне и 
регионалних канцеларија за младе; подстицање развоја омладинске политике и 
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рада канцеларија за младе на локалном нивоу, стварање услова за приступ и 
реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из 
средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика 
развојне помоћи, као и друге послове одређене законом (став 2). 

Чланом 6. Предлога закона (нови члан 23в) предвиђа се да 
Министарство информисања и телекомуникација обавља послове државне 
управе који се односе на: систем јавног информисања; праћење спровођења 
закона у области јавног информисања; праћење делатности страних 
информативних установа, страних средстава јавног информисања, 
дописништава и дописника у Републици Србији; информисање националних 
мањина; регистрацију страних информативних установа и пружање помоћи у 
раду страним новинарима и дописницима; учешћа у регионалним пројектима, 
као и друге послове одређене законом (став 1); област телекомуникација, 
односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и 
безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; 
инспекцијски надзор; утврђивање стратегије и политике развоја електронских 
комуникација и поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке 
контроле; међународне послове у области електронских комуникација и 
поштанског саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области 
електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога 
плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле 
радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола 
за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга 
електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже 
оператори, као и друге послове одређене законом (став 2) и предлагање 
политике и стратегије развоја информационог друштва; припрему закона, 
других прописа, стандарда и мера у области електронског пословања; мере за 
подстицање истраживања и развоја у области информационог друштва; 
припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области инфoрмaциoнoг 
друштвa и информационо-комуникационих технологија; примену 
информационо-комуникационих технологија; пружање информационих услуга; 
развој и функционисање информационо-комуникационе инфраструктуре; развој 
и унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске 
мреже; заштиту података и информациону безбедност; међународне послове у 
области информационог друштва; стварање услова за приступ и реализацију 
пројеката који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске 
уније, донација и других облика развојне помоћи из надлежности тог 
министарства, као и друге послове одређене законом (став 3). 

Чланом 6. Предлога закона (нови члан 23г) предвиђа се да 
Министарство за јавна улагања обавља послове државне управе који се 
односе на: координацију реализације пројеката обнове и унапређења објеката 
јавне намене у надлежности Републике Србије, аутономне покрајине или 
јединице локалне самоуправе у смислу прикупљања података о постојећим и 
планираним пројектима и потребама обнове јавних објеката, координацију 
поступака јавних набавки, извршења уговорних обавеза и плаћања; стварање 
услова за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из средстава 
претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне 
помоћи из надлежности тог министарства, као и друге послове одређене 
законом. Министарство за јавна улагања, такође, врши стручну оцену 
реализације пројеката обнове и унапређења објеката јавне  намене у 
надлежности Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе у смислу прикупљања података о постојећим и планираним 
пројектима и потребама обнове јавних објеката, координацију поступака 
јавних набавки, извршења уговорних обавеза и плаћања. 
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Чланом 9. Предлога закона (нови члан 38а) предложено је и оснивање 
посебне организације - Канцеларије за информационе технологије и 
електронску управу која обавља послове државне управе које се односе на: 
развој и примену стандарда и мера у увођењу информационо-комуникационих 
технологија у органима државне управе и службама Владе; успостављање и 
вођење регистра који садржи генетичке, биомедицинске и друге податке од 
значаја за истраживања и развој у области биотехнологије, биоинформатике, 
биоекономије, генетике и медицине, као и друге послове одређене законом; 
пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске 
управе; учешће у успостављању и вођењу информационих система у којима 
органи државне управе и имаоци јавних овлашћења воде податке у регистрима 
од значаја за пружање услуга електронске управе и регистрима од значаја за 
научна истраживања; повезивање података из регистара у надлежности других 
државних органа; употребу података и ресурса информационо-комуникационих 
технологија у циљу унапређења ефикасности рада органа државне управе, 
територијалне аутономије и локалне самоуправе развојем паметних градова и 
паметне Србије; припрему података за развој система вештачке интелигенције 
и обраду од стране државних органа и организација, научноистраживачких 
организација и привреде, уз спровођење мера заштите података о личности, 
нарочито псеудонимизације и анонимизације; пројектовање, изградњу, 
повезивање, развој и одржавање ресурса информационо-комуникационих 
технологија и инфраструктуре потребних за пружање услуга електронске 
управе, као и подршку у примени наведених технологија; послове за потребе 
центра за безбедност информационо-комуникационих система републичких 
органа; пружање услуга пројектовањa, развојa и функционисањa интернет 
приступа, интернет сервиса и других централизованих електронских сервиса и 
планирање развоја и набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе 
органа државне управе и служби владе, као и друге послове одређене законом; 
обавља и послове координације пружања подршке за остваривање 
међународне сарадње на глобалном тржишту за дигиталне, иновативне и 
креативне делатности, као и праћења и промоције повезивања јавног и 
приватног сектора у областима дигиталне иновативне креативне економије, с 
циљем одрживог и интегрисаног економског раста Републике Србије.  

Решења из чл. 10-13. Предлога закона прелазног су карактера и имају за 

циљ несметано спровођење предложене реорганизације структуре органа 

државне управе и садрже одредбе о престанку важења одређених прописа и о 

ступању на снагу предложеног закона.  

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА  

  

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства 

у буџету Републике Србије.   

 
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 

Разлози за доношење предложеног закона по хитном поступку садржани 

су у потреби да се спрече штетне последице по рад органа и организација, 

имајући у виду да је оцењено да би оснивање Министарства науке, технолошког 

развоја и иновација, Министарства туризма и омладине, Министарства 

информисања и телекомуникација и Министарство за јавна улагања у знатној 

мери допринело унапређењу стања у областима за које се та четири  

министарства образују, као и ефикаснијем раду државне управе. 
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VI. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА СНАГУ ПРЕ 

ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ” 

 

 Предлаже се да закон ступи на снагу даном објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, како би се што пре стекли услови за почетак рада 

Министарства науке, технолошког развоја и иновација, Министарства туризма и 

омладине, Министарства информисања и телекомуникација и Министарства за 

јавна улагања, јер је оцењено да би то у знатној мери допринело унапређењу 

стања у областима за које се та четири министарства образују, као и 

ефикаснијем раду државне управе. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

Члан 2. 

Министарства су: 

1) Министарство финансија; 

2) Министарство привреде; 

3) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде; 

4) Министарство заштите животне средине; 

5) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 

6) Министарство рударства и енергетике; 

7) Министарство трговине, туризма и телекомуникација; 

8) Министарство правде; 

9) Министарство државне управе и локалне самоуправе; 

10) Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог; 

11) Министарство унутрашњих послова; 

12) Министарство одбране; 

13) Министарство спољних послова; 

14) Министарство за европске интеграције; 

15) Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 

16) Министарство здравља; 

17) Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; 

18) Министарство за бригу о породици и демографију; 

19) Министарство омладине и спорта; 

20) Министарство културе и информисања; 

21) Министарство за бригу о селу. 

 

ЧЛАН 2. 

 

МИНИСТАРСТВА СУ: 

1) МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА; 

2) МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ; 

3) МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ; 
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4) МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 

5) МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ; 

6) МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ; 

7) МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ; 

8) МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ; 

9) МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ; 

10) МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ 
ДИЈАЛОГ; 

11) МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА; 

12) МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ; 

13) МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА; 

14) МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ; 

15) МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ; 

16) МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА; 

17) МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И 
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА; 

18) МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ; 

19) МИНИСТАРСТВО СПОРТА; 

20) МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ; 

21) МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О СЕЛУ; 

22) МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА; 

23) МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ; 

24) МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА; 

25) МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА. 

 

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

 

Члан 9. 

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове државне 

управе који се односе на: функционисање тржишта; стратегију и политику 

развоја трговине; унутрашњу трговину; промет робе и услуга; праћење укупних 

трговинских токова и предлагање одговарајућих мера; предлагање системских 

решења и прописа у области посебних дажбина при увозу пољопривредних и 

прехрамбених производа; иницирање мера прилагођавања прописа и мера 

економске политике из области царинског и ванцаринског пословања; контролу 

квалитета индустријско-непрехрамбених производа у производњи и промету и 

контролу услуга; контролу употребе робних и услужних жигова, знака квалитета 
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и ознаке порекла производа; снабдевеност тржишта и цене; спречавање 

монополског деловања и нелојалне конкуренције; заштиту потрошача; 

оснивање и рад робних берзи и берзанских посредника; инспекцијски надзор у 

области трговине, као и друге послове одређене законом. 

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове државне 

управе који се односе на: унапређење економских односа са иностранством; 

предлагање и спровођење мера у области економских односа са 

иностранством; праћење међународних економских односа и мултилатералне, 

регионалне и билатералне сарадње са другим државама и организацијама и 

њихов развој; предлагање оснивања, усклађивање и руковођење радом 

мешовитих комисија и комитета за билатералну економску сарадњу, слободну 

трговину и координацију рада органа државне управе у вези с њиховим радом; 

креирање, спровођење, предлагање и унапређење режима спољнотрговинске 

политике укључујући мере заштите у спољној трговини; хармонизацију 

спољнотрговинских прописа са прописима Европске уније и Светске трговинске 

организације и других мултилатералних институција и организација и њихову 

имплементацију; промет роба, услуга и права индустријске својине; посебне 

облике спољнотрговинског пословања; спољну трговину и унапређење система 

извозно-увозне контроле наоружања, војне опреме и робе двоструке намене 

(контролисане робе), уз сагласност Министарства одбране; закључивање и 

праћење примене међународних трговинских уговора и споразума; 

унапређивање и праћење економске билатералне и регионалне сарадње; 

праћење сарадње органа Републике Србије с међународним економским 

организацијама и агенцијама Организације уједињених нација, као и друге 

послове одређене законом. 

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове државне 

управе који се односе на: стратегију и политику развоја туризма; интегрално 

планирање развоја туризма и комплементарних делатности; развој, 

проглашење и одрживо коришћење туристичког простора и туристичких 

дестинација од значаја за туризам; послове од посебног значаја за развој 

туризма; категоризацију туристичких места; спровођење подстицајних мера и 

обезбеђивање материјалних и других услова за подстицање развоја туризма; 

промоцију туризма у земљи и иностранству; таксе, накнаде и пенале у туризму; 

имовинско-правне послове у туризму; унапређење система вредности и 

конкурентности туристичких производа; истраживање туристичког тржишта и 

развој туристичког информационог система; услове и начин обављања 

делатности туристичких агенција; угоститељску делатност; наутичку делатност; 

ловно-туристичку делатност, као и пружање услуга у туризму; уређење, 

одржавање и опремање јавног скијалишта и пружање услуга на скијалишту; 

уређење, одржавање, опремање и пружање услуга у бањама, тематским 

парковима и јавним купалиштима; инспекцијски надзор у области туризма. 

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове државне 

управе који се односе на: област телекомуникација, односно електронских 

комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и безбедност у области 

електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор; 

утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и 

поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке контроле; 

међународне послове у области електронских комуникација и поштанског 
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саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области 

електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога 

плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле 

радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола 

за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга 

електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже 

оператори, као и друге послове одређене законом. 

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове државне 

управе у области информационог друштва који се односе на: предлагање 

политике и стратегије развоја информационог друштва; припрему закона, 

других прописа, стандарда и мера у области електронског пословања; мере за 

подстицање истраживања и развоја у области информационог друштва; 

припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области инфoрмaциoнoг 

друштвa и информационо-комуникационих технологија; примену 

информационо-комуникационих технологија; пружање информационих услуга; 

развој и функционисање информационо-комуникационе инфраструктуре; развој 

и унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске 

мреже; заштиту података и информациону безбедност; међународне послове у 

области информационог друштва; стварање услова за приступ и реализацију 

пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава 

претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне 

помоћи, као и друге послове одређене законом. 

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ 

ЧЛАН 9. 

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ  ОБАВЉА 

ПОСЛОВЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА: ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ТРЖИШТА; СТРАТЕГИЈУ И ПОЛИТИКУ РАЗВОЈА ТРГОВИНЕ; УНУТРАШЊУ 

ТРГОВИНУ; ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА; ПРАЋЕЊЕ УКУПНИХ ТРГОВИНСКИХ 

ТОКОВА И ПРЕДЛАГАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ МЕРА; ПРЕДЛАГАЊЕ 

СИСТЕМСКИХ РЕШЕЊА И ПРОПИСА У ОБЛАСТИ ПОСЕБНИХ ДАЖБИНА ПРИ 

УВОЗУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА; ИНИЦИРАЊЕ 

МЕРА ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОПИСА И МЕРА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ ИЗ 

ОБЛАСТИ ЦАРИНСКОГ И ВАНЦАРИНСКОГ ПОСЛОВАЊА; КОНТРОЛУ 

КВАЛИТЕТА ИНДУСТРИЈСКО-НЕПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА У 

ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ И КОНТРОЛУ УСЛУГА; КОНТРОЛУ УПОТРЕБЕ 

РОБНИХ И УСЛУЖНИХ ЖИГОВА, ЗНАКА КВАЛИТЕТА И ОЗНАКЕ ПОРЕКЛА 

ПРОИЗВОДА; СНАБДЕВЕНОСТ ТРЖИШТА И ЦЕНЕ; СПРЕЧАВАЊЕ 

МОНОПОЛСКОГ ДЕЛОВАЊА И НЕЛОЈАЛНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ; ЗАШТИТУ 

ПОТРОШАЧА; ОСНИВАЊЕ И РАД РОБНИХ БЕРЗИ И БЕРЗАНСКИХ 

ПОСРЕДНИКА; ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У ОБЛАСТИ ТРГОВИНЕ, КАО И 

ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ ЗАКОНОМ. 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ  ОБАВЉА 

ПОСЛОВЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА: УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА СА ИНОСТРАНСТВОМ; ПРЕДЛАГАЊЕ И 

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА У ОБЛАСТИ ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА СА 

ИНОСТРАНСТВОМ; ПРАЋЕЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА И 



18 
 

МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ, РЕГИОНАЛНЕ И БИЛАТЕРАЛНЕ САРАДЊЕ СА ДРУГИМ 

ДРЖАВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЊИХОВ РАЗВОЈ; ПРЕДЛАГАЊЕ 

ОСНИВАЊА, УСКЛАЂИВАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ РАДОМ МЕШОВИТИХ 

КОМИСИЈА И КОМИТЕТА ЗА БИЛАТЕРАЛНУ ЕКОНОМСКУ САРАДЊУ, 

СЛОБОДНУ ТРГОВИНУ И КООРДИНАЦИЈУ РАДА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

У ВЕЗИ С ЊИХОВИМ РАДОМ; КРЕИРАЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ, ПРЕДЛАГАЊЕ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ РЕЖИМА СПОЉНОТРГОВИНСКЕ ПОЛИТИКЕ УКЉУЧУЈУЋИ 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ; ХАРМОНИЗАЦИЈУ 

СПОЉНОТРГОВИНСКИХ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И 

СВЕТСКЕ ТРГОВИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДРУГИХ МУЛТИЛАТЕРАЛНИХ 

ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА И ЊИХОВУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ; ПРОМЕТ 

РОБА, УСЛУГА И ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ; ПОСЕБНЕ ОБЛИКЕ 

СПОЉНОТРГОВИНСКОГ ПОСЛОВАЊА; СПОЉНУ ТРГОВИНУ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ИЗВОЗНО-УВОЗНЕ КОНТРОЛЕ НАОРУЖАЊА, 

ВОЈНЕ ОПРЕМЕ И РОБЕ ДВОСТРУКЕ НАМЕНЕ (КОНТРОЛИСАНЕ РОБЕ), УЗ 

САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ; ЗАКЉУЧИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ 

ПРИМЕНЕ МЕЂУНАРОДНИХ ТРГОВИНСКИХ УГОВОРА И СПОРАЗУМА; 

УНАПРЕЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ЕКОНОМСКЕ БИЛАТЕРАЛНЕ И РЕГИОНАЛНЕ 

САРАДЊЕ; ПРАЋЕЊЕ САРАДЊЕ ОРГАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ С 

МЕЂУНАРОДНИМ ЕКОНОМСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И АГЕНЦИЈАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА; СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИСТУП 

И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ДЕЛОКРУГА ТОГ МИНИСТАРСТВА КОЈИ СЕ 

ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ПРЕТПРИСТУПНИХ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ 

УНИЈЕ, ДОНАЦИЈА И ДРУГИХ ОБЛИКА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ, КАО И ДРУГЕ 

ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ ЗАКОНОМ. 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Члан 17. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља послове 

државне управе који се односе на: истраживање, планирање и развој 

предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и 

студентског стандарда; допунско образовање деце домаћих држављана у 

иностранству; управни надзор у предшколском, основном, средњем и високом 

образовању и ученичком и студентском стандарду; учешће у изградњи, 

опремању и одржавању објеката предшколског, основног, средњег и високог 

образовања и ученичког и студентског стандарда од интереса за Републику 

Србију; стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем 

образовању и ученичком стандарду; организацију, вредновање рада и надзор 

над стручним усавршавањем запослених у просвети; признавање јавних 

исправа стечених у иностранству; унапређење друштвене бриге о обдареним 

ученицима и студентима; унапређење друштвене бриге о ученицима и 

студентима са посебним потребама, стварање услова за приступ и реализацију 

пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава 

претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне 

помоћи, као и друге послове одређене законом. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља послове 

државне управе који се односе на: систем, развој и унапређење 

научноистраживачке делатности у функцији научног, технолошког и привредног 
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развоја; предлагање и реализацију политике и стратегије научног и 

технолошког развоја; утврђивање и реализацију програма научних, 

технолошких и развојних истраживања; усавршавање кадрова за 

научноистраживачки рад; предлагање и реализацију иновационе политике; 

предлагање и реализацију политике и програма у области вештачке 

интелигенције; подстицање технопредузетништва, трансфера знања и 

технологија у привреди; развој и унапређење иновационог система у Републици 

Србији; развој функционисања система научно-технолошких информација и 

програма развоја научно-технолошке инфраструктуре; истраживање у области 

нуклеарне енергије; сигурност нуклеарних објеката; производњу и привремено 

складиштење радиоактивних материјала, изузев у нуклеарним енергетским 

постројењима, као и друге послове одређене законом. 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

ЧЛАН 17. 

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА: ИСТРАЖИВАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ 

ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОГ, СРЕДЊЕГ И ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И 

УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА; ДОПУНСКО ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ 

ДОМАЋИХ ДРЖАВЉАНА У ИНОСТРАНСТВУ; УПРАВНИ НАДЗОР У 

ПРЕДШКОЛСКОМ, ОСНОВНОМ, СРЕДЊЕМ И ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ И 

УЧЕНИЧКОМ И СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ; УЧЕШЋЕ У ИЗГРАДЊИ, 

ОПРЕМАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОГ, 

СРЕДЊЕГ И ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ 

СТАНДАРДА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ; СТРУЧНО-ПЕДАГОШКИ 

НАДЗОР У ПРЕДШКОЛСКОМ, ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И 

УЧЕНИЧКОМ СТАНДАРДУ; ОРГАНИЗАЦИЈУ, ВРЕДНОВАЊЕ РАДА И НАДЗОР 

НАД СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРОСВЕТИ; 

ПРИЗНАВАЊЕ ЈАВНИХ ИСПРАВА СТЕЧЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ; 

УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ОБДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И 

СТУДЕНТИМА; УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О УЧЕНИЦИМА И 

СТУДЕНТИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА; СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА 

ПРИСТУП И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ДЕЛОКРУГА ТОГ 

МИНИСТАРСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА 

ПРЕТПРИСТУПНИХ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, ДОНАЦИЈА И ДРУГИХ 

ОБЛИКА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ, КАО И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ 

ЗАКОНОМ. 

Министарство омладине и спорта 

Члан 21. 

Министарство омладине и спорта обавља послове државне управе који 

се односе на: систем, развој и унапређење омладинске политике и спровођење 

националне политике и националне стратегије за младе и на акционе планове и 

програме; подстицање младих да се организују и удружују и да учествују у 

друштвеним токовима; заштиту интереса младих и помоћ младима да остваре 

те интересе; давање савета младима и подучавање младих везано за 

запошљавање и волонтерски рад; подстицање неформалног образовања 

младих; сарадњу са омладинским организацијама и удружењима при 
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организовању међународних омладинских манифестација и скупова у 

Републици Србији; помоћ и сарадњу са омладинским организацијама и 

удружењима у њиховом раду и промовисање омладинске политике и 

омладинских организација и удружења; омогућавање омладинским 

организацијама и удружењима из Републике Србије да учествују на скуповима 

и манифестацијама за младе у иностранству; праћење и процену места и улоге 

младих у Републици Србији, стварање услова за оснивање и рад националне и 

регионалних канцеларија за младе; подстицање развоја омладинске политике и 

рада канцеларија за младе на локалном нивоу, као и друге послове одређене 

законом. 

Министарство омладине и спорта обавља послове државне управе који 

се односе и на: систем, развој и унапређење спорта и физичке културе у 

Републици Србији; спровођење националне политике у области спорта и 

националне стратегије развоја спорта; управни и стручни надзор у области 

спорта; реализацију и праћење спровођења акционих планова и програма који 

доприносе развоју спорта у Републици Србији; учешће у изградњи, опремању и 

одржавању спортских објеката и спортске инфраструктуре од интереса за 

Републику Србију; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из 

делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних 

фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; стварање 

услова за већу доступност спорта свим грађанима, као и на друге послове 

одређене законом. 

МИНИСТАРСТВО СПОРТА 

ЧЛАН 21. 

МИНИСТАРСТВО СПОРТА ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

КОЈИ СЕ ОДНОСЕ И НА: СИСТЕМ, РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТА И 

ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ; СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ 

ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА И НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА 

СПОРТА; УПРАВНИ И СТРУЧНИ НАДЗОР У ОБЛАСТИ СПОРТА; 

РЕАЛИЗАЦИЈУ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНИХ ПЛАНОВА И 

ПРОГРАМА КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ; 

УЧЕШЋЕ У ИЗГРАДЊИ, ОПРЕМАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

И СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ; 

СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИСТУП И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ 

ДЕЛОКРУГА ТОГ МИНИСТАРСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА 

ПРЕТПРИСТУПНИХ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, ДОНАЦИЈА И ДРУГИХ 

ОБЛИКА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ; СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ВЕЋУ ДОСТУПНОСТ 

СПОРТА СВИМ ГРАЂАНИМА, КАО И НА ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ 

ЗАКОНОМ. 

Министарство културе и информисања 

Члан 22. 

Министарство културе и информисања обавља послове државне управе 

који се односе на: развој и унапређење културе и уметничког стваралаштва; 

праћење и истраживање у области културе; обезбеђивање материјалне основе 

за делатности културе; развој и унапређење књижевног, преводилачког, 

музичког и сценског стваралаштва, ликовних и примењених уметности и 

дизајна, филмског и стваралаштва у области других аудио-визуелних медија; 
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заштиту непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа; 

библиотечку, издавачку, кинематографску и музичко-сценску делатност; 

успостављање дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и 

уметности; задужбине и фондације; систем јавног информисања; праћење 

спровођења закона у области јавног информисања; праћење делатности 

страних информативних установа, страних средстава јавног информисања, 

дописништава и дописника у Републици Србији; информисање националних 

мањина; регистрацију страних информативних установа и пружање помоћи у 

раду страним новинарима и дописницима; сарадњу у области заштите културне 

баштине, културног стваралаштва и информисања на језику и писму 

припадника српског народа у региону; стварање услова за приступ и 

реализацију пројеката који се финансирају из средстава претприступних 

фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи из 

надлежности тог министарства, учешћа у регионалним пројектима, као и друге 

послове одређене законом. 

 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ 

ЧЛАН 22. 

 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА: РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРЕ И УМЕТНИЧКОГ 

СТВАРАЛАШТВА; ПРАЋЕЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ; 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ОСНОВЕ ЗА ДЕЛАТНОСТИ КУЛТУРЕ; 

РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ, ПРЕВОДИЛАЧКОГ, МУЗИЧКОГ И 

СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА, ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ И 

ДИЗАЈНА, ФИЛМСКОГ И СТВАРАЛАШТВА У ОБЛАСТИ ДРУГИХ АУДИО-

ВИЗУЕЛНИХ МЕДИЈА; ЗАШТИТУ НЕПОКРЕТНОГ, ПОКРЕТНОГ И 

НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА; БИБЛИОТЕЧКУ, ИЗДАВАЧКУ, 

КИНЕМАТОГРАФСКУ И МУЗИЧКО-СЦЕНСКУ ДЕЛАТНОСТ; УСПОСТАВЉАЊЕ 

ДИГИТАЛНЕ ИСТРАЖИВАЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И 

УМЕТНОСТИ, ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДАЦИЈЕ; САРАДЊУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 

КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ, КУЛТУРНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИНФОРМИСАЊА НА 

ЈЕЗИКУ И ПИСМУ ПРИПАДНИКА СРПСКОГ НАРОДА У РЕГИОНУ; СТВАРАЊЕ 

УСЛОВА ЗА ПРИСТУП И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ДЕЛОКРУГА ТОГ 

МИНИСТАРСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА 

ПРЕТПРИСТУПНИХ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, ДОНАЦИЈА И ДРУГИХ 

ОБЛИКА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ, КАО И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ 

ЗАКОНОМ. 

 

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА 

ЧЛАН 23А 

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА 

ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА: СИСТЕМ, 

РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У 

ФУНКЦИЈИ НАУЧНОГ, ТЕХНОЛОШКОГ И ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА; 

ПРЕДЛАГАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЈЕ НАУЧНОГ И 
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ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА; УТВРЂИВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

НАУЧНИХ, ТЕХНОЛОШКИХ И РАЗВОЈНИХ ИСТРАЖИВАЊА; ПОДРШКУ 

МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА; УСАВРШАВАЊЕ КАДРОВА ЗА 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД; ПРЕДЛАГАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИНОВАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ; ПРЕДЛАГАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОЛИТИКЕ И 

ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ; ПОДСТИЦАЊЕ 

ТЕХНОПРЕДУЗЕТНИШТВА, ТРАНСФЕРА ЗНАЊА И ТЕХНОЛОГИЈА У 

ПРИВРЕДИ; РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ИНОВАЦИОНОГ СИСТЕМА У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ; РАЗВОЈ ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА НАУЧНО-

ТЕХНОЛОШКИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПРОГРАМА РАЗВОЈА НАУЧНО-

ТЕХНОЛОШКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ; ИСТРАЖИВАЊЕ У ОБЛАСТИ НУКЛЕАРНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ; СИГУРНОСТ НУКЛЕАРНИХ ОБЈЕКАТА; ПРОИЗВОДЊУ И 

ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ РАДИОАКТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА, ИЗУЗЕВ У 

НУКЛЕАРНИМ ЕНЕРГЕТСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА; СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА 

ПРИСТУП И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ДЕЛОКРУГА ТОГ 

МИНИСТАРСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА 

ПРЕТПРИСТУПНИХ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, ДОНАЦИЈА И ДРУГИХ 

ОБЛИКА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ, КАО И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ 

ЗАКОНОМ.  

 

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

ЧЛАН 23Б 

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ 

ДРЖАВНЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА: СТРАТЕГИЈУ И ПОЛИТИКУ 

РАЗВОЈА ТУРИЗМА; ИНТЕГРАЛНО ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА И 

КОМПЛЕМЕНТАРНИХ ДЕЛАТНОСТИ; РАЗВОЈ, ПРОГЛАШЕЊЕ И ОДРЖИВО 

КОРИШЋЕЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРОСТОРА И ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА 

ОД ЗНАЧАЈА ЗА ТУРИЗАМ; ПОСЛОВЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА; КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ТУРИСТИЧКИХ МЕСТА; СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОДСТИЦАЈНИХ МЕРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ И ДРУГИХ 

УСЛОВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА; ПРОМОЦИЈУ ТУРИЗМА У 

ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ; ТАКСЕ, НАКНАДЕ И ПЕНАЛЕ У ТУРИЗМУ; 

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У ТУРИЗМУ; УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА 

ВРЕДНОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТИ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА; 

ИСТРАЖИВАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ТРЖИШТА И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА; УСЛОВЕ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА; УГОСТИТЕЉСКУ ДЕЛАТНОСТ; НАУТИЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ; ЛОВНО-ТУРИСТИЧКУ ДЕЛАТНОСТ, КАО И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У 

ТУРИЗМУ; УРЕЂЕЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЈАВНОГ СКИЈАЛИШТА И 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА СКИЈАЛИШТУ; УРЕЂЕЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ, ОПРЕМАЊЕ 

И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У БАЊАМА, ТЕМАТСКИМ ПАРКОВИМА И ЈАВНИМ 

КУПАЛИШТИМА; ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА. 

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ 

ДРЖАВНЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА: СИСТЕМ, РАЗВОЈ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ И СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ 

ПОЛИТИКЕ И НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ И НА АКЦИОНЕ 

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМЕ; ПОДСТИЦАЊЕ МЛАДИХ ДА СЕ ОРГАНИЗУЈУ И 

УДРУЖУЈУ И ДА УЧЕСТВУЈУ У ДРУШТВЕНИМ ТОКОВИМА; ЗАШТИТУ 
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ИНТЕРЕСА МЛАДИХ И ПОМОЋ МЛАДИМА ДА ОСТВАРЕ ТЕ ИНТЕРЕСЕ; 

ДАВАЊЕ САВЕТА МЛАДИМА И ПОДУЧАВАЊЕ МЛАДИХ ВЕЗАНО ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ И ВОЛОНТЕРСКИ РАД; ПОДСТИЦАЊЕ НЕФОРМАЛНОГ 

ОБРАЗОВАЊА МЛАДИХ; САРАДЊУ СА ОМЛАДИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

И УДРУЖЕЊИМА ПРИ ОРГАНИЗОВАЊУ МЕЂУНАРОДНИХ ОМЛАДИНСКИХ 

МАНИФЕСТАЦИЈА И СКУПОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ; ПОМОЋ И САРАДЊУ 

СА ОМЛАДИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА У ЊИХОВОМ РАДУ 

И ПРОМОВИСАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ И ОМЛАДИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА; ОМОГУЋАВАЊЕ ОМЛАДИНСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА 

УЧЕСТВУЈУ НА СКУПОВИМА И МАНИФЕСТАЦИЈАМА ЗА МЛАДЕ У 

ИНОСТРАНСТВУ; ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНУ МЕСТА И УЛОГЕ МЛАДИХ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ОСНИВАЊЕ И РАД 

НАЦИОНАЛНЕ И РЕГИОНАЛНИХ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ; ПОДСТИЦАЊЕ 

РАЗВОЈА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ И РАДА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ НА 

ЛОКАЛНОМ НИВОУ; СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИСТУП И РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОЈЕКАТА ИЗ ДЕЛОКРУГА ТОГ МИНИСТАРСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ 

ИЗ СРЕДСТАВА ПРЕТПРИСТУПНИХ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, 

ДОНАЦИЈА И ДРУГИХ ОБЛИКА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ, КАО И ДРУГЕ 

ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ ЗАКОНОМ. 

 

МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

ЧЛАН 23В 

МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА ОБАВЉА 

ПОСЛОВЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА: СИСТЕМ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА; ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЗАКОНА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА; ПРАЋЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ СТРАНИХ ИНФОРМАТИВНИХ 

УСТАНОВА, СТРАНИХ СРЕДСТАВА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА, 

ДОПИСНИШТАВА И ДОПИСНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ; ИНФОРМИСАЊЕ 

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА; РЕГИСТРАЦИЈУ СТРАНИХ ИНФОРМАТИВНИХ 

УСТАНОВА И ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ У РАДУ СТРАНИМ НОВИНАРИМА И 

ДОПИСНИЦИМА; УЧЕШЋА У РЕГИОНАЛНИМ ПРОЈЕКТИМА, КАО И ДРУГЕ 

ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ ЗАКОНОМ. 

МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА ОБАВЉА 

ПОСЛОВЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА: ОБЛАСТ 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, ОДНОСНО ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И 

ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА; УРЕЂЕЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ У ОБЛАСТИ 

ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА; 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР; УТВРЂИВАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ И ПОЛИТИКЕ 

РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА; 

ОРГАНИЗОВАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ И ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ; МЕЂУНАРОДНЕ 

ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ПОШТАНСКОГ 

САОБРАЋАЈА; МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА У 

ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА; 

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА НАМЕНЕ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКИХ 

ОПСЕГА И ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА РАСПОДЕЛЕ РАДИО ФРЕКВЕНЦИЈА; 

ОДЛУЧИВАЊЕ О УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ДОЗВОЛА ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈА; УТВРЂИВАЊЕ СПИСКА ОСНОВНИХ 
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УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА (УНИВЕРЗАЛНИ СЕРВИС) КОЈЕ 

ТРЕБА ДА ПРУЖЕ ОПЕРАТОРИ, КАО И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ 

ЗАКОНОМ. 

МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА ОБАВЉА 

ПОСЛОВЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА 

КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА: ПРЕДЛАГАЊЕ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА 

ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА; ПРИПРЕМУ ЗАКОНА, ДРУГИХ ПРОПИСА, 

СТАНДАРДА И МЕРА У ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА; МЕРЕ ЗА 

ПОДСТИЦАЊЕ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНОГ 

ДРУШТВА; ПРИПРЕМУ ЗАКОНА, ДРУГИХ ПРОПИСА, СТАНДАРДА И МЕРА У 

ОБЛАСТИ ИНФOРМAЦИOНOГ ДРУШТВA И ИНФОРМАЦИОНО-

КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА; ПРИМЕНУ ИНФОРМАЦИОНО-

КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА; ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ УСЛУГА; 

РАЗВОЈ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ; РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ АКАДЕМСКЕ, ОДНОСНО 

ОБРАЗОВНЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ; ЗАШТИТУ 

ПОДАТАКА И ИНФОРМАЦИОНУ БЕЗБЕДНОСТ; МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЛОВЕ У 

ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА; СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИСТУП 

И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА 

ПРЕТПРИСТУПНИХ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, ДОНАЦИЈА И ДРУГИХ 

ОБЛИКА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ТОГ МИНИСТАРСТВА, КАО 

И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ ЗАКОНОМ. 

 

МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА 

ЧЛАН 23Г 

МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ДРЖАВНЕ 

УПРАВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА: КООРДИНАЦИЈУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА 

ОБНОВЕ И УНАПРЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У НАДЛЕЖНОСТИ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ИЛИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ У СМИСЛУ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О ПОСТОЈЕЋИМ И 

ПЛАНИРАНИМ ПРОЈЕКТИМА И ПОТРЕБАМА ОБНОВЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА, 

КООРДИНАЦИЈУ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ, ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ 

ОБАВЕЗА И ПЛАЋАЊА; СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИСТУП И РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ПРЕТПРИСТУПНИХ 

ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, ДОНАЦИЈА И ДРУГИХ ОБЛИКА РАЗВОЈНЕ 

ПОМОЋИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ТОГ МИНИСТАРСТВА, КАО И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ 

ОДРЕЂЕНЕ ЗАКОНОМ. 

МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА ВРШИ СТРУЧНУ ОЦЕНУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ОБНОВЕ И УНАПРЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ У НАДЛЕЖНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ИЛИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СМИСЛУ ПРИКУПЉАЊА 

ПОДАТАКА О ПОСТОЈЕЋИМ И ПЛАНИРАНИМ ПРОЈЕКТИМА И ПОТРЕБАМА 

ОБНОВЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА, КООРДИНАЦИЈУ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ, ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАЋАЊА.” 
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Члан 28. 

Посебне организације су: 
 
1) Републички секретаријат за законодавство; 
2) Републичка дирекција за робне резерве; 
3) Републички завод за статистику; 
4) Републички хидрометеоролошки завод; 
5) Републички геодетски завод; 
6) Републичка дирекција за имовину Републике Србије; 
7) Центар за разминирање; 
8) Завод за интелектуалну својину; 
9) Завод за социјално осигурање; 
10) Републички секретаријат за јавне политике; 
11) КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И 

ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ. 

 

Републичка дирекција за робне резерве 

Члан 30. 

Републичка дирекција за робне резерве обавља стручне послове и 

послове државне управе који се односе на: организацију система робних 

резерви; образовање, смештај, чување и обнављање робних резерви; 

утврђивање обима, структуре и квалитета биланса робних резерви; управљање 

токовима количина с циљем одржавања резерви на нивоу неопходног 

минимума; изградња складишних капацитета за потребе републичких робних 

резерви; материјално-финансијско и евиденционо пословање робним 

резервама, као и друге послове одређене законом. 

Надзор над радом Републичке дирекције за робне резерве врши 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација МИНИСТАРСТВО 

УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ, а Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде – у делу пословања Дирекције са основним 

пољопривредно-прехрамбеним производима. 

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ 

УПРАВУ 

ЧЛАН 38А 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ 

УПРАВУ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ: НА 

РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ СТАНДАРДА И МЕРА У УВОЂЕЊУ ИНФОРМАЦИОНО-

КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 

СЛУЖБАМА ВЛАДЕ; УСПОСТАВЉАЊЕ И ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА КОЈИ 

САДРЖИ ГЕНЕТИЧКЕ, БИОМЕДИЦИНСКЕ И ДРУГЕ ПОДАТКЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИЈЕ, 

БИОИНФОРМАТИКЕ, БИОЕКОНОМИЈЕ, ГЕНЕТИКЕ И МЕДИЦИНЕ, КАО И 

ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ ЗАКОНОМ. 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ 

УПРАВУ ОБАВЉА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА: 
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ПРОЈЕКТОВАЊЕ, УСКЛАЂИВАЊЕ, РАЗВОЈ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА 

ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ; УЧЕШЋЕ У УСПОСТАВЉАЊУ И ВОЂЕЊУ 

ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА У КОЈИМА ОРГАНИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 

ИМАОЦИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ВОДЕ ПОДАТКЕ У РЕГИСТРИМА ОД 

ЗНАЧАЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ И РЕГИСТРИМА ОД 

ЗНАЧАЈА ЗА НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА; ПОВЕЗИВАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ 

РЕГИСТАРА У НАДЛЕЖНОСТИ ДРУГИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА; УПОТРЕБУ 

ПОДАТАКА И РЕСУРСА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ 

ТЕХНОЛОГИЈА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ЕФИКАСНОСТИ РАДА ОРГАНА 

ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ РАЗВОЈЕМ ПАМЕТНИХ ГРАДОВА И ПАМЕТНЕ СРБИЈЕ; 

ПРИПРЕМУ ПОДАТАКА ЗА РАЗВОЈ СИСТЕМА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ 

И ОБРАДУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА, 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРИВРЕДЕ, УЗ 

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ, НАРОЧИТО 

ПСЕУДОНИМИЗАЦИЈЕ И АНОНИМИЗАЦИЈЕ; ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ, 

ПОВЕЗИВАЊЕ, РАЗВОЈ И ОДРЖАВАЊЕ РЕСУРСА ИНФОРМАЦИОНО-

КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ ПОТРЕБНИХ ЗА 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ, КАО И ПОДРШКУ У ПРИМЕНИ 

НАВЕДЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА; ПОСЛОВЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА; ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ПРОЈЕКТОВАЊA, РАЗВОЈA И 

ФУНКЦИОНИСАЊA ИНТЕРНЕТ ПРИСТУПА, ИНТЕРНЕТ СЕРВИСА И ДРУГИХ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРВИСА И ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА И 

НАБАВКЕ РАЧУНАРСКЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА 

ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И СЛУЖБИ ВЛАДЕ, КАО И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ 

ЗАКОНОМ. 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ 

УПРАВУ ОБАВЉА И ПОСЛОВЕ КООРДИНАЦИЈЕ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ НА ГЛОБАЛНОМ ТРЖИШТУ ЗА 

ДИГИТАЛНЕ, ИНОВАТИВНЕ И КРЕАТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ, КАО И ПРАЋЕЊА 

И ПРОМОЦИЈЕ ПОВЕЗИВАЊА ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА У 

ОБЛАСТИМА ДИГИТАЛНЕ ИНОВАТИВНЕ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ, С 

ЦИЉЕМ ОДРЖИВОГ И ИНТЕГРИСАНОГ ЕКОНОМСКОГ РАСТА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ.” 


