
 

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.” 



4 
 

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 члану 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 који 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”. 


