6/16/2015

Zakon

Служ бени гласник РС РС: 024/2015 Датум: 06.03.2015
2339
На основу члана 31. став 1. Зак она о Влади („С лужбе ни гласник РС ”, бр. 55/05, 71/05 – исправк а, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС , 72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Влада доноси

УРЕДБУ
о оснивању Канцеларије за координационе послове
у преговарачком процесу са привременим
институцијама самоуправе у Приштини
Садрж ина Уредбе

Члан 1.
О вом уре дбом оснива се Канце ларија за к оординационе послове у пре говарачк ом проце су са привре ме ним
институцијама самоуправе у Приштини (у даље м те к сту: Канце ларија) и одре ђује ње н де лок руг, уре ђе ње и друга
питања значајна за ње н рад.
Канце ларија је служба Владе .
Делокруг Канцеларије

Члан 2.
Канце ларија обавља стручне и опе ративне послове у пре говарачк ом проце су са привре ме ним
институцијама самоуправе у Приштини за потре бе Владе и Координационог те ла за пре говарачк и проце с са
привре ме ним институцијама самоуправе у Приштини, к оји се односе на: спровође ње постигнутих договора у
проце су дијалога и пре говора; припре му пре длога ак ата Владе ; спровође ње и праће ње спровође ња ак ата
Владе ; к оординацију са органима и организацијама у ве зи са проце сом пре говора и у спровође њу доне тих ак ата
Владе ; припре мање и организовање састанак а у ок виру дијалога и административноте х ничк у подршк у тиму за
пре говоре ; к ао и друге послове одре ђе не зак оном и ак тима Владе .
Директор Канцеларије

Члан 3.
Канце ларијом рук оводи дире к тор Канце ларије , к ога поставља Влада на пе т година, на пре длог
пре дсе дник а Владе .
Дире к тор Канце ларије одговоран је Влади и пре дсе дник у Владе .
Дире к тор Канце ларије је државни службе ник на положају.
Заменик директора Канцеларије

Члан 4.
Дире к тор Канце ларије има заме ник а, к ога сам пре длаже , а к ога поставља Влада на пе т година.
Заме ник дире к тора Канце ларије помаже дире к тору Канце ларије у ок виру овлашће ња к оја му он одре ди и
заме њује га ак о је одсутан или спре че н.
Заме ник дире к тора Канце ларије је државни службе ник на положају.
Помоћници директора Канцеларије

Члан 5.
Дире к тор Канце ларије има помоћник е , к оје сам пре длаже , а к оје поставља Влада на пе т година.
Помоћник дире к тора Канце ларије рук оводи заок руже ном облашћу рада Канце ларије за к оју се образује
се к тор.
Помоћник дире к тора Канце ларије је државни службе ник на положају.
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Члан 6.
Дире к тор Канце ларије доне ће правилник о унутрашње м уре ђе њу и систе матизацији радних ме ста у
Канце ларији у рок у од 30 дана од дана ступања на снагу ове уре дбе .
Ступање на снагу

Члан 7.
О ва уре дба ступа на снагу наре дног дана од дана објављивања у „С лужбе ном гласник у Ре публик е С рбије ”.
05 број 1102340/2015
У Бе ограду, 5. марта 2015. године
Влада
Пре дсе дник ,
А лександар Вучић, с.р.
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