
 

 

На основу члана 31. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), 

 

Влада доноси 

 

УРЕДБУ 

 

о допуни Уредбе о оснивању Канцеларије за ревизију система управљања 

средствима Европске уније 

 

Члан 1. 

У Уредби о оснивању Канцеларије за ревизију система управљања 

средствима Европске уније („Службени гласник РС“, бр. 41/2011) после члана 3. 

додају се наслов и члан 3а који гласе: 

"Помоћници директора Канцеларије 

Члан 3а 

Директор Канцеларије има помоћнике, које сам предлаже, а које 

поставља Влада на пет година. 

Помоћник директора Канцеларије руководи заокруженом облашћу рада 

Канцеларије за коју се образује сектор. 

Помоћник директора Канцеларије је државни службеник на положају." 

Члан 2. 

Овлашћује се Републички секретаријат за законодавство да утврди 

пречишћен текст Уредбе о оснивању Канцеларије за ревизију система 

управљања средствима Европске уније и да га после ступања на снагу ове 

уредбе достави "Службеном гласнику Републике Србије" на објављивање. 

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије". 

05 Број: 

У Београду, 

 

ВЛАДА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

 

Правни основ за доношење ове уредбе садржан је у члану 31. Закона о 

Влади („Службени гласник РС“, бр.55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08) којим 

је прописано да Влада уредбом оснива службе за стручне или техничке послове 

за своје потребе или за послове заједничке за све или више органа државне 

управе, и прописује њихово уређење и делокруг, као и у члану 6. Закона о 

потврђивању Оквирног споразума између Европске комисије и Владе Републике 

Србије о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске 

заједније Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима 

инструмента за претприступну помоћ („Службени гласник РС”, број 124/07). 

 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

Усвајањем Закона о потврђивању Оквирног споразума Република Србија 

је преузела обавезу да успостави одговарајуће структуре за припрему и 

спровођење програма и пројеката финансираних из средстава ЕУ које подлежу 

акредитацији од стране Европске комисије а које су описане у  Члану 6. и 

Анкесу А наведеног закона.  

Једна од кључних институција у оквиру система за децентрализовано 

управљање фондовима ЕУ предвиђена наведеним законом је независно 

Ревизорско тело. Оснивање Канцеларије за ревизију система управљања 

средствима Европске уније је у функцији остваривања неколико циљева: 

1)ревизије система управљања средствима ЕУ;  

2)верификације ефикасног и доброг функционисања система управљања и 

контроле средствима ЕУ; 

3)ревизије трансакција у вези са средствима ЕУ и средствима опредељеним за 

национално суфинансирање програма и пројеката ЕУ; 

4)верификације поузданости релевантних рачуноводствених информација. 

 Обзиром на важност и специфичност неведених послова, потребно је 

обезбедити стручну координацију на нивоу помоћника директора Канцеларије. 

 III. ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

  Овом Уредбом се даје право да Канцеларија може имати помоћника 

директора. 



Постојање помоћника директора и њихов број ће бити одређен 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. С тим у 

вези, у буџету Републике Србије за 2012. годину ће бити потребно обезбедити 

додатна средства у обиму који чини разлику плате државног службеника на 

положају четврте платне групе и државног слубеника на извршилачком радном 

месту. 

IV. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ УРЕДБЕ 

 Како је чланом 4. Уредбе предвиђено да се Правилник о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места Канцеларије донесе у року од 30 дана 

од дана постављења директора канцеларије (директор постављен 22. септембра 

2011. године); потребно је да у циљу поштовања овог рока ова Уредба ступи на 

снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

 


