
 

 

 

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 

 

 

 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА 

СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

 

Садржина уредбе 

Члан 1. 

 

Овом уредбом оснива се Канцеларија за ревизију система управљања 

средствима Европске уније (у даљем тексту: Канцеларија) и прописује њено уређење и 

делокруг.  

Канцеларија је служба Владе. 

 

 

Делокруг Канцеларије 

Члан 2. 

 

            Канцеларија обавља стручне послове за потребе Владе а у сарадњи са другим 

државним органима који се односе на ревизију и потврђивање усклађености система 

спровођења програма Европске уније у којима је одговорност за управљање пренета на 

Републику Србију, у складу са обавезама које су преузете Оквирним споразумом 

између Европске комисије и Владе Републике Србије о правилима за сарадњу која се 

односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру 

спровођења помоћи према правилима инструмента за претприступну помоћ 

(„Службени гласник РС”, број 124/07), и на начин дефинисан тим споразумом, у 

оквиру успостављања децентрализованог система управљања фондовима Европске 

уније а за потребе реализације програма и пројеката финансираних из средстава 

Европске уније. 

 

Канцеларија обавља и друге послове који се односе на  проверу делотворног и 

стабилног функционисања  система управљања средствима Европске уније. 

 

 

 Директор Канцеларије 

Члан 3. 

 

Радом Канцеларије руководи директор, кога поставља Влада на пет година, на 

предлог председника Владе. 

 



Директор Канцеларије је за свој рад одговоран Влади и председнику Владе. 

 

Директор Канцеларије је државни службеник на положају. 

 

Директор Канцеларије може да има заменика, кога сам предлаже, а кога 

поставља Влада на пет година. 

 

Заменик директора Канцеларије помаже директору Канцеларије у оквиру 

овлашћења која му он одреди и замењује га ако је он одсутан или спречен. 

 

Заменик директора Канцеларије је државни службеник на положају. 

 

 

Рок за доношење правилника 

Члан 4. 

 

Директор Канцеларије донеће Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Канцеларији у року од 30 дана од његовог 

постављења.  

 

 

Ступање уредбе на снагу 

Члан 5. 

 

Ова уредба ступа на снагу осмог 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 

  

У складу са Уредбом Комисије (ЕЗ) бр. 718/2007 oд 12. јуна 2007. године којом 

се спроводи Уредба Савета (ЕЗ) бр. 1085/2006  за спровођење помоћи у оквиру 

инструмента за претприступну помоћ (ИПА), децентрализовано управљање средствима 

се примењује као правило. Наведеном уредбом дефинисан је децентрализован систем 

управљања фондовима Европске уније као систем „где Европска комисија преноси 

управљање одређеним активностима на земљу корисницу, а да при томе задржава 

целокупну коначну одговорност за опште извршење буџета у складу са чланом 53ц 

Финансијске уредбе и одговарајућим одредаба Оснивачких уговора ЕЗ”.  

У складу са Законом о потврђивању Оквирног споразума између Републике 

Србије и Комисије Европских Заједница о правилима за сарадњу која се односе на 

финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења 

помоћи према правилима Инструмента за претприступну помоћ ИПА („Службени 

гласник -Међународни уговори“, број 124/2007) као и Планом активности за припрему 

децентрализованог система управљања средствима Европске уније
1
, Република Србија 

je преузела обавезу да успостави децентрализовани систем управљања средствима ЕУ 

и успостави структуре и органе који ће преузети и примењивати овлашћења за 

управљање средствима ЕУ.  

 

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 

                                                 
1
 Закључак Владе 05 број 48-1759/2008-2, од 24 априла 2008. године 



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. 

Оснивање Канцеларије додатно демонстрира однос Владе Републике Србије 

према решавању питања коришћења, контроле и ревизије средстава Европске уније и 

представља један од услова за чланство у Европској унији. 

Оснивање Канцеларије такође има за циљ да допринесе транспарентнијем 

коришћењу буџетских средстава којима се из националних средстава суфинансирају 

пројекти које финансира ЕУ. 

 

 III. ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

  Средства неопходна за спровођење Уредбе, односно за редовно финансирање 

Канцеларије, укључујући и плате запослених  и неопходну опрему за рад је потребно 

обезбедити из текуће буџетске резерве. 

Средства намењена за финансирање спољних сарадника и саветника, неопходне 

обуке запослених, израде релевантних оперативних процедура, као и осталих 

активности Канцеларије, биће обезбеђена из средстава Европске уније – годишњег 

пакета помоћи ИПА 2011.  

 

IV. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УРЕДБЕ 

 Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“.  


