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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

2. Министар Нела Кубуровић 

3. Делокруг На основу члана 9. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14,14/15 и 54/15), 
Министарство правде обавља послове државне управе који се односе на: кривично законодавство и 
законодавство о привредним преступима и прекршајима; припрему закона којим се уређује право 
својине и друга стварна права; облигационе односе; наслеђивање; поступак пред судовима; управни 
спор; организацију и рад правосудних органа; правосудни испит; стручно усавршавање носилаца 
правосудних функција и јавних бележника; судске вештаке, преводиоце и тумаче; извршење 
кривичних санкција; рехабилитацију, амнестију и помиловање; изручење; прикупљање података о 
извршеним кривичним делима против човечности и других добара заштићених међународним правом; 
доношење решења о предаји окривљених лица Међународном кривичном суду, а на основу 
правноснажних и извршних судских одлука; спровођење програма заштите учесника у кривичном 
поступку; адвокатуру и друге правосудне професије; бесплатну правну помоћ; судску стражу; 
статистику и аналитику рада правосудних органа; међународну правну помоћ; управљање одузетом 
имовином проистеклом из кривичног дела; заступање Републике Србије пред Европским судом за 
људска права и старање о објављивању пресуда тог суда које се односе на Републику Србију и 
праћење њиховог извршења; припрему прописа о поступку пред Уставним судом и правном дејству 
одлука Уставног суда; припрему прописа у области борбе против корупције; усклађује међународну 
сарадњу у области борбе против корупције; припрему прописа о црквама и верским заједницама; 
регистар цркава и верских заједница; припрему прописа о заштити података о личности и тајности 
података; надзор над применом прописа који уређују тајност података; 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 правде – Управа за сарадњу с црквама и верским 
заједницама обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: афирмацију и 
развој слободе вероисповедања; сарадњу државе с црквама и верским заједницама и унапређење 
њиховог положаја у друштву; афирмисање верских основа и садржаја српског националног 
идентитета; помоћ у заштити верских компонената у културном и етичком идентитету националних 
мањина; поклоничка путовања, ходочашће и друге облике верског туризма; сарадњу државе са 
епархијама Српске православне цркве у иностранству; развој и афирмисање вредности религијске 
културе; подршку развоју верског образовања и помоћ при укључивању у систем образовања; 
пружање подршке и помоћи у сакралном градитељству и у заштити црквеног културног наслеђа; 



  

332 

 

пружање помоћи у заштити правног и друштвеног положаја цркава и верских заједница, остваривању 
њихових законом утврђених права, уређивању и побољшању социјално-материјалног положаја 
носилаца вере (свештеномонаштво, верски службеници, ђаци и студенти верских школа), као и друге 
послове одређене законом  

4. Органи управе у саставу/имаоци 
јавних овлашћења 

Управа за извршење кривичних санкција; Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама; 
Дирекција за управљање одузетом имовином 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог законa о изменама и 
допунама Закона о Агенцији за борбу 
против корупције 

Јачање капацитета и превентивне 
улоге Агенције у борби против 
корупције; проширење круга 
обвезника за достављање 
извештаја о имовини, итд.  

Национална стратегија за борбу против 
корупције у Републици Србији за период 
од 2013. до 2018. године 
Акциони план за спровођење Националне 
стратегије за борбу против корупције у 
Републици Србији за период од 2013. до 
2018. године 

НЕ  02. 2018.  

2 Предлог закона о потврђивању 
Уговора између Републике Србије и 
Републике Казахстан о правној 
помоћи у кривичним стварима 

Уређује се надлежност органа и 
поступак у вези са спровођењем 
Уговора  

 
 

НЕ  03. 2018.  

3 Предлог закона о потврђивању 
Уговора између Републике Србије и 
Републике Казахстан о трансферу 
осуђених лица 

Уређује се надлежност органа и 
поступак у вези са спровођењем 
Уговора  

 
 

НЕ  03. 2018.  

4 Предлог закона о потврђивању 
Уговора између Републике Србије и 

Уређује се надлежност органа и 
поступак у вези са спровођењем 

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републике Казахстан о изручењу Уговора  

5 Предлог закона о заштити података о 
личности „ЈР“ 

Усклађивање са прописима 
Европске уније; прецизирање и 
допуна постојећих одредби у циљу 
лакшег спровођења закона  

Стратегија заштите података о личности 
 

НЕ  03. 2018.  

6 Предлог закона о утврђивању 
чињеница о статусу новорођене деце 
за коју се сумња да су нестала из 
породилишта у Републици Србији 
„ЈР“ 

Уређује се поступак у коме се 
утврђују чињенице о статусу 
новорођене деце за коју се сумња 
да су нестала из породилишта у 
Републици Србији и поступак у 
коме се досуђује правична 
новчана накнада нематеријалне 
штете 

 
 

НЕ  06. 2018.  

7 Предлог закона о евиденцијама и 
руковању подацима у правосуђу 

Кодификација евиденција које се 
воде у правосуђу, укључујући 
детаљан попис података о 
личности који су неопходни ради 
обављања послова из 
надлежности правосудних органа, 
правосудних професија и управних 
органа из сектора правосуђа; 
уређује се поступак руковања 
подацима и одговорности у вези 
са тим  

Национална стратегија реформе 
правосуђа за период 2013–2018. године  
Акциони план за спровођење Националне 
стратегије реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

НЕ  06. 2018.  

8 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о малолетним 
учиниоцима кривичних дела и 
кривичноправној заштити малолетних 

Усклађивање са Закоником о 
кривичном поступку, Законом о 
прекршајима и Законом о 
извршењу кривичних санкција; 
прецизирање одредаба у циљу 

 
 

НЕ 06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

лица усклађивања са међународним 
конвенцијама којима се штите 
права детета  

9 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Републике Србије 
и Републике Италије о допуни и 
олакшању примене Европске 
конвенције о међусобном пружању 
правне помоћи у кривичним стварима 
из 1959. године  

Уређује се надлежност органа и 
поступак у вези са спровођењем 
Уговора  

 
 

НЕ  06. 2018.  

10 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Републике Србије 
и Републике Италије о олакшању 
примене Европске конвенције о 
екстрадицији из 1957. године 

Уређује се надлежност органа и 
поступак у вези са спровођењем 
Уговора  

 
 

НЕ  06. 2018.  

11 Предлог закона о изменама и 
допунама Кривичног законика „ЈР“ 

Законик се усклађује са 
стандардима Европске уније  

 
 

НЕ 09. 2018.  

12 Предлог закона о судским вештацима 
„ЈР“ 

Прецизира се надзор над радом 
судских вештака; детаљније се 
прописују услови за обављање 
послова вештачења и 
дисциплинска одговорност судских 
вештака  

 
 

НЕ 09. 2018.  

13 Предлог закона о судским тумачима и 
преводиоцима „ЈР“ 

Детаљније се, законски уређује 
област рада судских тумача и 
преводиоца, која је сада уређена 

 
 

НЕ 09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

подзаконским прописом  

14 Предлога закона о изменама и 
допунама Закона о промету 
непокретности 

Унапређење одредаба о начину 
вођења посебне евиденције 
уговора о промету непокретности 
и сарадње јавних бележника са 
другим институцијама у вези 
промета непокретности  

 
 

НЕ  09. 2018.  

15 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о извршењу 
кривичних санкција „ЈР“ 

Усклађивање Закона о извршењу 
кривичних санкција са изменама и 
допунама Кривичног законика, као 
и проширење надлежности судија 
за извршење  

 
 

НЕ  10. 2018.  

16 Предлог закона о службеницима у 
правосудним органима „ЈР“ 

Посебно се уређује положај 
запослених у правосудним 
органима и они се изузимају из 
система државних службеника  

 
 

НЕ  12. 2018.  

17 Предлог закона о лобирању „ЈР“ Правно се уређује област 
лобирања у Републици Србији  

 
 

НЕ  12. 2018.  

18 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о судским таксама  

Ревидира се судска такса када се 
странке одлуче за медијацију 
(финансијски подстицаји за 
решавање спора путем 
медијације); уређују се таксе у 
поступку пред Управним судом и у 
поступку расправљања 
заоставштине  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

19 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о посредовању у 
решавању спорова 

Унапређују се одредбе о обуци 
медијатора и услова за 
спровођење медијације ради 
унапређења квалитета пружања 
медијације; усклађују се процесне 
одредбе са најбољом праксом у 
Европској унији и са Законом о 
парничном поступку  

Национална стратегија реформе 
правосуђа за период 2013–2018. године  
Акциони план за спровођење Националне 
стратегије реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

НЕ  12. 2018.  

20 Предлог закона о изменама и 
допунама Законика о кривичном 
поступку 

Додатно се уређује поступак у 
делу који се односи на 
достављање писмена, снимање 
суђења и процесну дисциплину, 
имајући у виду ЕУ стандарде, 
праксу ЕСЉП и Уставног суда; 
усклађивање са Директивом 
2013/48/ЕУ, у погледу јачања 
права на приступ адвокату 
осумњичених и окривљених лица 
без одлагања и пре било каквог 
саслушања од стране истражних 
органа у кривичном поступку и 
поступку по европском налогу за 
хапшење, Директивом 2010/64/ЕУ 
о праву на тумачење и превођење 
у циљу прецизног дефинисања 
одрицања од права на превођење 
и Директивом 2012/13/ЕУ о праву 
на информисање, у циљу 
побољшања остваривања права 
на информисање; детаљније се 
уређује право на привремену 
правну помоћ која се одобрава без 
непотребног одлагања након 
лишења слободе и пре било 

Национална стратегија реформе 
правосуђа за период 2013–2018. године  
Акциони план за спровођење Националне 
стратегије реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

НЕ 12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

каквог испитивања од стране 
полиције, другог органа за 
спровођење закона или судског 
органа за потребе кривичног 
поступка у коме учествује 
осумњичени или окривљени; 
измене се односе на примену 
минималних стандарда у вези 
права, подршке и заштите жртава 
криминала/оштећених страна у 
циљу усклађивања са Директивом 
2012/29/ЕУ; измене које се односе 
на прецизирање појединих 
одредаба, имајући у виду 
недостатке који су уочени у пракси  

21 Предлог закона о бесплатној правној 
помоћи „ЈР“ 

Закон се доноси у складу са 
чланом 67. став 3. Устава, којим је 
уређено да се законом одређује 
када је правна помоћ бесплатна  

Национална стратегија реформе 
правосуђа за период 2013–2018. године  
Стратегија развоја система бесплатне 
правне помоћи у Републици Србији 

НЕ  12. 2018.  

22 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о извршењу и 
обезбеђењу 

Закон се доноси у циљу 
побољшања ефикасности 
извршног поступка  

 
 

НЕ  12. 2018.  

23 Предлог закона о потврђивању 
Уговора између Републике Србије и 
Уједињених Арапских Емирата о 
трансферу осуђених лица 

Уређује се надлежност органа и 
поступак у вези са спровођењем 
Уговора  

 
 

НЕ  12. 2018.  

24 Предлог закона о потврђивању 
Уговора између Републике Србије и 
Уједињених Арапских Емирата о 

Уређује се надлежност органа и 
поступак у вези са спровођењем 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

правној помоћи у кривичним 
стварима 

Уговора  

25 Предлог закона о испитивању 
порекла имовине „ЈР“ 

Уређује посебан порески поступак 
против лица која су незаконито 
стекла имовину  

 
 

НЕ  12. 2018.  

26 Предлог закона о потврђивању 
Уговора између Републике Србије и 
Уједињених Арапских Емирата о 
изручењу  

Уређује се надлежност органа и 
поступак у вези са спровођењем 
Уговора  

 
 

НЕ  12. 2018.  

27 Предлог закона о потврђивању 
Уговора између Републике Србије и 
Уједињених Арапских Емирата о 
правној помоћи у грађанским 
стварима 

Уређује се надлежност органа и 
поступак у вези са спровођењем 
Уговора  

 
 

НЕ  12. 2018.  

28 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о ванпарничном 
поступку 

Усклађивање Закона о 
ванпарничном поступку са другим 
законима у којима се примењује 
овај поступак  

 
 

НЕ  12. 2018.  

29 Предлог закона о потврђивању 
Уговора између Републике Србије и 
Краљевине Норвешке о међусобном 
извршавању судских одлука у 
кривичним стварима  

Уређује се надлежност органа и 
поступак у вези са спровођењем 
Уговора  

 
 

НЕ  12. 2018.  

30 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о парничном 

Унапређује се ефикасност 
поступка имајући у виду ЕУ 
стандарде, праксу ЕСЉП и 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

поступку „ЈР“ Уставног суда; измена закона 
врши се у циљу усклађивања са 
Стратегијом за решавање 
проблематичних кредита 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Уговора између Републике 
Србије и Републике 
Аргентине о правној 
помоћи у грађанским 
стварима 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12 и 
44/2014) 

Утврђује се основа за 
вођење преговора и 
закључивање Уговора 
између Републике Србије и 
Републике Аргентине о 
правној помоћи  

 
 

НЕ  03. 2018.  

2 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Уговора између Републике 
Србије и Републике 
Аргентине о изручењу 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12 и 
44/2014) 

Утврђује се основа за 
вођење преговора и 
закључивање Уговора 
између Републике Србије и 
Републике Аргентине о 
изручењу  

 
 

НЕ  03. 2018.  

3 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Уговора између Републике 
Србије и Републике 
Аргентине о међусобном 
извршавању судских 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12 и 
44/2014) 

Утврђује се основа за 
вођење преговора и 
закључивање Уговора 
између Републике Србије и 
Републике Аргентине о 
међусобном извршавању 
судских одлука у 

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

одлука у кривичним 
стварима 

кривичним стварима  

4 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Уговора између Републике 
Србије и Републике 
Аргентине о правној 
помоћи у кривичним 
стварима 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12 и 
44/2014) 

Утврђује се основа за 
вођење преговора и 
закључивање Уговора 
између Републике Србије и 
Републике Аргентине о 
правној помоћи у 
грађанским и кривичним 
стварима  

 
 

НЕ  03. 2018.  

5 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Уговора између Републике 
Србије и Сједињених 
Мексичких Држава о 
међусобном извршавању 
судских одлука у 
кривичним стварима 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12 и 
44/2014) 

Утврђује се основа за 
вођење преговора и 
закључивање Уговора 
између Републике Србије и 
Сједињених Мексичких 
Држава о међусобном 
извршавању судских 
одлука у кривичним 
стварима  

 
 

НЕ  06. 2018.  

6 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Уговора између Републике 
Србије и Сједињених 
Мексичких Држава о 
правној помоћи у 
кривичним стварима 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12 и 
44/2014) 

Утврђује се основа за 
вођење преговора и 
закључивање Уговора 
између Републике Србије и 
Сједињениј Мексичких 
Држава о правној помоћи у 
грађанским и кривичним 
стварима  

 
 

НЕ  06. 2018.  

7 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 

Утврђује се основа за 
вођење преговора и 

 НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

преговора и закључивање 
Уговора између Републике 
Србије и Сједињених 
Мексичких Држава о 
изручењу  

РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12 и 
44/2014) 

закључивање Уговора 
између Републике Србије и 
Сједињених Мексичких 
Држава о изручењу  

 

8 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Уговора између Републике 
Србије и Сједињених 
Мексичких Држава о 
правној помоћи у 
грађанским стварима 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12 и 
44/2014) 

Утврђује се основа за 
вођење преговора и 
закључивање Уговора 
између Републике Србије и 
Сједињених Мексичких 
Држава о правној помоћи у 
грађанским и кривичним 
стварима  

 
 

НЕ  06. 2018.  

9 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Уговора између Републике 
Србије и Народне 
Републике Кине о правној 
помоћи у грађанским и 
кривичним стварима 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12 и 
44/2014) 

Утврђује се Основа за 
вођење преговора и 
закључивање Уговора 
између Републике Србије и 
Народне Републике Кине о 
правној помоћи у 
грађанским и кривичним 
стварима  

 
 

НЕ  12. 2018.  

10 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Уговора између Републике 
Србије и Народне 
Републике Кине о 
међусобном извршавању 
судских одлука у 
кривичнима стварима 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12 и 
44/2014) 

Утврђује се Основа за 
вођење преговора и 
закључивање Уговора 
између Републике Србије и 
Народне Републике Кине о 
о међусобном извшравању 
судских одлука у 
кривичним стварима  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

11 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Уговора између Републике 
Србије и Народне 
Републике Кине о 
изручењу 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12 и 
44/2014) 

Утврђује се Основа за 
вођење преговора и 
закључивање Уговора 
између Републике Србије и 
Народне Републике Кине о 
изручењу  

 
 

НЕ  12. 2018.  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о вођењу посебне 
евиденције јавнобележничких 
записа о уговорима о промету 
непокретности и оверених уговора 
о промету непокретности 

Члан 4г Закона о промету 
непокретности (("Сл. гласник РС", 
бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015))  

 
 

НЕ  06. 2018.  06. 2018.  

2 Правилник о безбедности 
информационо-комуникационог 
система 

Члан 8. став 1. Закона о 
информационој безбедности 
(„Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 
94/17), чл. 2. и 3. Уредбе о ближем 
садржају акта о безбедности 
информационо-комуникационих 
система од посебног значаја, 
начину провере и садржају 
извештаја о провери безбеднoсти 
информационо-комуникационих 
система од посебног значаја 
(„Службени гласник РС“, број 

 
 

НЕ  10. 2018.  03. 2017.  



  

343 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

94/16)  

3 Правилник о службеној 
легитимацији повереника у Управи 
за извршење кривичних санкција 

Члaн 6. Зaкoнa o извршeњу 
ванзаводских санкција и мера 
(„Службeни глaсник РС”, брoj 
55/14)  

 
 

НЕ  12. 2018.  03. 2015.  

4 Правилник о начину вођења 
евиденција за осуђена лица, лица 
кажњена за прекршај и притворена 
лица, о запосленима, опреми и 
наоружању 

Члан 9. став 10. Закона о 
извршењу кривичних санкција 
(„Службeни глaсник РС”, брoj 
55/14)  

 
 

НЕ  12. 2018.  03. 2015.  

5 Правилник о раду Центра за обуку 
и стручно оспособљавање Управе 
за извршење кривичних санкција 

Члан 17. став 4. Закона о 
извршењу кривичних санкција 
(„Службeни глaсник РС”, брoj 
55/14)  

 
 

НЕ  12. 2018.  03. 2015.  

6 Правилник о стручном 
усавршавању, обуци, испитима и 
програмима за приправничку обуку 
и стручни испит у Управи за 
извршење кривичних санкција 

Члан 269. став. 1. тачка 3) Закона о 
извршењу кривичних санкција 
(„Службeни глaсник РС”, брoj 
55/14)  

 
 

НЕ  12. 2018.  03. 2015.  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПК.1 Капитално одржавање, 
изградња и доградња 
постојећих капацитета 

Орган  Стратегија развоја система 
извршења кривичних санкција 
у Републици Србији до 2020. 
године 
 

01  1.014.381.000 RSD   
 

Завршене реконструкције и 
санације објеката (ОЗ 
Београд, КПЗ Сремска 
Митровица, ОЗ Лесковац, КПЗ 
у Пожаревцу, Забела, КПЗ за 
жене, ВПД у Крушевцу, КПЗ у 
Београду) 

1.ПК.2 Изградња затвора у 
Панчеву и Крагујевцу 
Кредит Развојне Банке 
Савета Европе укупна 
вредност 35.000.000 
евра 

Орган  Стратегија развоја система 
извршења кривичних санкција 
у Републици Србији до 2020. 
године 
 

11  19.165.000 RSD   

01  1.203.961.000 RSD   

06  42.200.000 RSD   
 

Добијена грађевинска дозвола 
за изградњу новог затвора у 
Крагујевцу и почетак радова 
на изградњи; завршетак 
радова на изградњи затвора у 
Панчеву  

1.ПК.3 Реконструкција и 
изградња нових објеката 
у КПЗ за жене, донатор 
ЕУ, ИПА 2013, укупан 
буџет пројекта: 
2.700.000 евра 

Орган  Стратегија развоја система 
извршења кривичних санкција 
у Републици Србији до 2020. 
године 
 

56  100.834.000 RSD   

01  30.853.000 RSD   
 

Завршени радови на 
изградњи новог објекта за 
смештај ллс и почетак радова 
на реконструкцији постојећег 
објекта у КПЗ за жене у 
Пожаревцу 

1.ПК.4 Развој система 
ванзаводских санкција 

Орган  Стратегија развоја система 
извршења кривичних санкција 
у Републици Србији до 2020. 
године 
 

01  59.189.000 RSD   
 

Повећан обим обухвата 
осуђених лица у 
алтернативним санкцијама и 
развој постпеналног прихвата 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПК.5 Развој интерног тржишта 
сопствене производње 
Завода у оквиру Управе 
за извршење кривичних 
санкција у циљу 
упошљавања осуђених 

Орган  Стратегија развоја система 
извршења кривичних санкција 
у Републици Србији до 2020. 
године 
 

01  41.478.000 RSD   
 

Повећан обим упошљавања 
осуђених и учешће 
снабдевања сопственом 
производњом 

1.ПК.6 Развој професионалне 
обуке осуђеника и Родно 
одговорно буџетирање - 
обука у КПЗ за жене 

Орган  Стратегија развоја система 
извршења кривичних санкција 
у Републици Србији до 2020. 
године 

01  2.329.000 RSD   

01  130.000 RSD   
 

Повећан број осуђених лица 
са завршеним обукама и 
стеченим сертификатима за 
професионална занимања  

1.ПК.7 Пројекат твининга за 
ојачања капацитета 
Центра за обуку у Нишу 
и развоја обуке и 
упошљавања осуђеница 
у КПЗ за жене; донација 
ЕУ, ИПА 2013, укупна 
вредност: 1.000 000 евра 

Орган  Стратегија развоја система 
извршења кривичних санкција 
у Републици Србији до 2020. 
године 
 

01  1.422.000 RSD   
 

Израђен Програм обуке и 
обучени инструктори 

1.ПК.8 Набавка опреме за 
пољопривреду и 
уградња соларних 
панела у заводима; ИПА 
2013, донација ЕУ; 
вредност:1.500.000 евра 

Орган  Стратегија развоја система 
извршења кривичних санкција 
у Републици Србији до 2020. 
године 
 

01  10.635.000 RSD   
 

Завршена набавка и 
инсталирање опреме – 
створени услови за 
унапређење професионалне 
обуке осуђених у заводима 

2.ПА.1 Накнада штете по 
Закону о рехабилитацији 
и Законику о кривичном 
поступку 

Орган   
 

01  150.000.000 RSD   
 

Смањен број поднетих тужби 
против Републике Србије; 
мања оптерећеност судова; 
уштеда у буџету  
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2.ПА.2 Накнада штете по 
пресудама Уставног 
суда 

Орган   
 

01  750.000.000 RSD   
 

Смањен број поднетих тужби 
Европском суду за људска 
права; уштеда у буџету (на 
трошковима принудног 
извршења) 

3 Сарадња државе са 
црквама и верским 
заједницама  

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
младе 
Стратегија дугорочног 
економског развоја српске 
заједнице на Косову и Метохији 
Стратегија развоја стручног 
образовања у Републици 
Србији 
Стратегија развоја 
пољопривреде Србије 
Стратегија развоја туризма 
 

01  1.032.531.000 RSD   
 

Даље афирмисање и 
унапређење слободе 
вероисповести и односа 
између државе и цркава и 
верских заједница, заједничко 
деловање ради остваривања 
циљева од општег интереса, 
циљева Владе, убрзање 
европских интеграција; 
очување духовне и 
националне самобитности 
српског народа изван 
Републике Србије; 
унапређенње међуверског 
дијалога, 
међуконфесионалних односа; 
успостављање 
међурелигијске сарадње у 
суседним и осталим земљама 
у Европи и евентуално 
Африци; унапређење 
културног стваралаштва 
националних мањина 

3.ПА.1 Подршка раду 
свештеника, монаха и 
верских службеника 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Стратегија за управљање 
миграцијама 

01  62.000.000 RSD   
 

Обезбеђење материјалне и 
социјалне сигурности 
свештеника, монаха и верских 
службеника у Србији, посебно 
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Национална стратегија за 
младе 
Стратегија дугорочног 
економског развоја српске 
заједнице на Косову и Метохији 
Стратегија развоја стручног 
образовања у Републици 
Србији 
Стратегија развоја 
пољопривреде Србије 
Стратегија развоја туризма 
 

оних у економски 
неразвијеним и пограничним 
крајевима; побољшање 
услова за живот монашких 
заједница; заустављање 
процеса исељавања 
свештенства и народа из 
руралних крајева; сузбијање 
наркоманије, алкохолизма и 
других болести зависности 
укључивањем свештеника, 
монаха и верских службеника 
у друштвене активности 

3.ПА.2 Подршка свештенству и 
монаштву на Косову и 
Метохији 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
младе 
Стратегија дугорочног 
економског развоја српске 
заједнице на Косову и Метохији 
Стратегија развоја стручног 
образовања у Републици 
Србији 
Стратегија развоја 
пољопривреде Србије 
Стратегија развоја туризма 
 

01  63.500.000 RSD   
 

Помоћ Епархији рашко-
призренској СПЦ за вршење 
одговорне духовно-
националне мисије на Косову 
и Метохији; обезбеђивање 
материјалне сигурности 
свештенства и монаштва са 
циљем опстанка у јужној 
Покрајини; јачање 
материјалне основе 
најзначајнијих манастира 
СПЦ; подршка успостављању 
манастирске економије и 
стварање услова за 
поклоничка путовања и посете 
верника; укључивање 
црквених субјеката у 
активности пружања помоћи 
угроженом становништву; 
допринос процесу повратка 
прогнаног народа; стварање 
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услова за даљу обнову 
призренске богословије; 
заштита српског, верског, 
културног и историјског 
наслеђа; упознавање домаће 
и иностране јавности о 
стварном стању у Покрајини и 
превенција настојања да 
културна баштина у њој 
изгуби српски карактер 

3.ПА.3 Подршка средњем 
теолошком образовању 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
младе 
Стратегија дугорочног 
економског развоја српске 
заједнице на Косову и Метохији 
Стратегија развоја стручног 
образовања у Републици 
Србији 
Стратегија развоја 
пољопривреде Србије 
Стратегија развоја туризма 

01  119.110.000 RSD   
 

Унапређење верског школства 
и побољшање материјално-
техничке опремљености у 
складу са стандардима 
предвиђеним за јавне школе; 
побољшање услова за живот 
ученика у интернатима; 
набавка информатичке 
опреме; програмско и 
кадровско унапређење верске 
наставе у основним и 
средњим школама 

3.ПА.4 Подршка високом 
теолошком образовању 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
младе 
Стратегија дугорочног 

01  30.400.000 RSD   
 

Унапређење теолошке науке 
и њена даља интеграција у 
научни систем РС; развијење 
међународне сарадње зарад 
подизања конкурентности 
српске теолошке науке; 
подршка раду два научна 
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економског развоја српске 
заједнице на Косову и Метохији 
Стратегија развоја стручног 
образовања у Републици 
Србији 
Стратегија развоја 
пољопривреде Србије 
Стратегија развоја туризма 
 

института у оквиру 
Православног богословског 
факултета и библиотеке 
стављене у функцију развоја 
теолошке науке; подстицање 
бољих резултата студената 
свих верских школа давањем 
стипендија, стварање бољих 
могућности за ангажовање 
младих теолога у научно-
наставним активностима 

3.ПА.5 Заштита верског, 
културног и националног 
идентитета 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
младе 
Стратегија дугорочног 
економског развоја српске 
заједнице на Косову и Метохији 
Стратегија развоја стручног 
образовања у Републици 
Србији 
Стратегија развоја 
пољопривреде Србије 
Стратегија развоја туризма 
 

01  186.000.000 RSD   
 

Побољшање услова за живот 
српског народа у угроженим 
подручјима у суседним 
државама из којих је исељен и 
прогнан; јачање националног 
идентитета српског народа 
кроз даље продубљивање 
духовне везе са Српском 
православном црквом; 
стабилизовање рада три 
богословије са циљем 
вршења духовно-националне 
мисије; обнављање цркава и 
манастира порушених током 
ратних дејстава; помоћ 
свештеницима у неразвијеним 
крајевима за вршење духовне 
мисије; пружање сталне 
помоћи манастиру Хиландару 
ради превазилажења 
последица катастрофалног 
пожара; постизање већег 
учешћа српских верско-
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културних програма у 
информативним системима 
суседних држава 

3.ПА.6 Подршка за градњу и 
обнову верских објеката 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
младе 
Стратегија дугорочног 
економског развоја српске 
заједнице на Косову и Метохији 
Стратегија развоја стручног 
образовања у Републици 
Србији 
Стратегија развоја 
пољопривреде Србије 
Стратегија развоја туризма 
 

01  211.000.000 RSD   
 

Заштита српске духовне и 
културне баштине; 
задовољење верских потреба 
становника Републике Србије; 
заштита старих храмова који 
се због вишедеценијске 
небриге налазе у лошем 
стању; даља изградња и 
обнова верских објеката; 
унапређење пољопривредне 
производње карактеристичне 
за монашке заједнице 
набавком опреме и путем 
других видова помоћи; 
издавање доплатне 
поштанске марке „Изградња 
Спомен-храма Светог Саве“ 
на Врачару за финансирање 
грађевинско-занатских радова 
и радова на уређењу 
ентеријера 

3.ПА.7 Унапређење верске 
културе, верских 
слобода и толеранције 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
младе 
Стратегија дугорочног 
економског развоја српске 

01  59.500.000 RSD   
 

Материјално оспособљавање 
најважнијих културних 
установа у саставу цркава и 
верских заједница; промоција 
верског дијалога путем 
организовања конференција и 
округлих столова; 
афирмисање верске 
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заједнице на Косову и Метохији 
Стратегија развоја стручног 
образовања у Републици 
Србији 
Стратегија развоја 
пољопривреде Србије 
Стратегија развоја туризма 
 

компоненте културног 
идентитета националних 
мањина; јачање издавачке 
делатности цркава и верских 
заједница; стварање 
претпоставки за унапређење 
верског туризма издавањем 
монографија о најзначајнијим 
црквама и манастирима, као и 
промотивног материјала за 
специјализоване сајамске 
манифестације 

3.ПА.8 Пензијско, инвалидско и 
здравствено осигурање 
за свештенике и верске 
службенике 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
младе 
Стратегија дугорочног 
економског развоја српске 
заједнице на Косову и Метохији 
Стратегија развоја стручног 
образовања у Републици 
Србији 
Стратегија развоја 
пољопривреде Србије 
Стратегија развоја туризма 

01  260.000.000 RSD   
 

Сагласно Уредби o уплати 
доприноса за пензијско и 
инвалидско и здравствено 
осигурање за свештенике и 
верске службенике („Сл. 
гласник РС“ број 46/2012), 
уплата доприноса за 
пензијско-инвалидско и 
здравствено осигурање до 
висине најниже месечне 
основице доприноса 
свештеницима и верским 
службеницима свих 
регистрованих цркава и 
верских заједница 

3.ПА.9 Администрација и 
управљање 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 

01  41.021.000 RSD   
 

Унапређење сарадње државе 
са црквама и верским 
заједницама; афирмисане 
верске слободе и 
међуконфесионалне 
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младе 
Стратегија дугорочног 
економског развоја српске 
заједнице на Косову и Метохији 
Стратегија развоја стручног 
образовања у Републици 
Србији 
Стратегија развоја 
пољопривреде Србије 
Стратегија развоја туризма 

телеранције; успешно 
реализовање средсатва 
намењених за програм и 
предвиђене програмске 
активности; извршење свих 
финансијских обавеза и 
плаћања проистеклих из рада 
Управе 

4 Сарадња са 
Међународним 
трибуналом за кривично 
гоњење лица 
одговорних за тешка 
кршења међународног 
хуманитарног права 
почињена на територији 
бивше Југославије од 
1991. године  

Орган  Споразум о стабилизацији и 
придруживању између 
Европских заједница и 
њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике 
Србије, са друге стране 
Резолуција Савета 
безбедности Уједињених 
нација број 827 од 25. маја 
1993. године којом се оснива 
МКТЈ 
Резолуције Савета 
безбедности Уједињених 
нација број 1503 и 1534 из 
2003. и 2004. године којима је 
одређена стратегија престанка 
рада МКТЈ 
Статут МКТЈ од 25. маја 1993. 
године 

01  18.000.000 RSD   
 

Благовремено решени: 
захтеви Тужилаштва МКТЈ, 
судских већа и Секретаријата 
Трибунала и захтеви одбрана 
окривљених пред Трибуналом 

5.ПК.1 Пројекат: Превенција и 
борба против корупције, 
донатор ЕУ, ИПА 2013, 

Орган  Национална стратегија за 
борбу против корупције у 
Републици Србији за период 

 Ојачани капацитети државних 
органа у областима које се 
односе на превенцију и борбу 
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укупан буџет пројекта: 
3.600.000 евра, период 
спровођења: 2017 -2020 
године 

од 2013. до 2018. године 
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије за 
борбу против корупције у 
Републици Србији за период 
од 2013. до 2018. године 

против корупције 

5.ПК.2 Пројекат: Подршка 
спровођењу Стратегије 
за борбу против 
корупције, донатор ЕУ, 
ИПА 2013, укупан буџет 
пројекта: 2.000.000 евра, 
период спровођења: 
2016-2018. године 

Орган  Национална стратегија за 
борбу против корупције у 
Републици Србији за период 
од 2013. до 2018. године 
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије за 
борбу против корупције у 
Републици Србији за период 
од 2013. до 2018. године 

56  97.426.410 RSD   

01  6.153.247 RSD   
 

Ојачани капацитети Агенције 
за борбу против корупције у 
складу са Националном 
стратегијом за борбу против 
корупције 

6.ПА.1 „Електронски приступ 
јавних бележника 
подацима Републичког 
геодетског завода“ 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

01  4.000.000 RSD   
 

Омогућена електронска 
размена података између 
јавних бележника и 
Републичког геодетског 
завода; израђени веб сервиси 
ради размене података са е-
шалтером РГЗ-а, систем 
пуштен у продукцију 

6.ПА.2 „Увођење система 
електронске огласне 
табле судова“ 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 

01  4.000.000 RSD   
 

Обучени систем 
администратори из судова за 
коришћење централне 
платформе за развој интернет 
страница судова; 
успостављене нове веб 
презентације судова на 
платформи за судове који 
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 немају свој сајт 

6.ПА.3 „Унапређење мрежне 
инфраструктуре кроз 
успостављање контроле 
над мрежном 
инфраструктуром 
тужилаштва“ 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

01  16.000.000 RSD   
 

Успостављена физичка 
локална мрежа основних и 
виших јавних тужилаштава 
Републике Србије; 
унапређени кадровски 
капацитети ИТ служби 
основних и виших 
тужилаштава 

6.ПК.1 Пројекат: Јачање 
конзистентног 
правосудног система 
Републике Србије кроз 
унапређење јединствене 
примене закона и 
унапређење образовних 
активности Правосудне 
академије, донатор ЕУ, 
ИПА 2013, укупан буџет: 
2.032.100 евра, период 
спровођења: март 2016 
– март 2018. године 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

56  170.635.437 RSD   

01  20.855.422 RSD   
 

Ојачани капацитети 
Правосудне академије за 
ефикасну реализацију 
активности које се односе на 
едукацију запослених у 
правосудним органима и 
унапређења јединствене 
примене закона у циљу 
јачања конзистетног 
правосудног система 
Репбулике Србије 

6.ПК.2 Пројекат: "Јачање 
капацитета 
министарства надежног 
за правосуђе у складу са 
захтевима 
преговарачког процеса 
са ЕУ", донатор ЕУ, ИПА 
2015, укупан буџет 
пројекта: 2.000.000 евра, 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

 Унапређен законодавни оквир 
правосудног сектора у вези са 
преговарачким процесом за 
поглављем 23; ојачани 
институционални капацитети 
Министарства правде и 
преговарачких структура за 
поглавље 23  
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период спровођења: 
2018-2020. године  

6.ПК.3 Пројекат: Унапређење 
система за управљање 
предметима у 
тужилаштвима и 
затворском систему, 
донатор ЕУ, ИПА 2015, 
укупан буџет пројекта: 
4.100.000 евра, период 
спровођења: 2018-2020. 
године  

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

 Унапређен рад јавних 
тужилаштава и почетак 
употребе софтвера; 
Унапређена ефикасност 
затворске администрације 
кроз употребу софтвера 

6.ПК.4 Пројекат: Модернизација 
едукације/тренинга у 
правосуђу у складу са 
процесом реформе 
правосуђа, донатор ЕУ, 
ИПА 2015, укупан буџет 
пројекта: 3.430.000 евра, 
период спровођења: 
2018-2020. године 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

 Унапређен квалитет правде 
увећањем просторних 
капацитета Правосудне 
академије и побољшани 
услови у складу са ЕУ 
стандардима за унапређење 
метода учења 

6.ПК.5 Пројекат: Унапређење 
капацитета система за 
извршење кривичних 
санкција у области 
алтернативних санкција, 
донатор ЕУ, ИПА 2015, 
укупан буџет пројекта: 
1.850.000 евра, период 
спровођења 2018-2020. 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

 Унапређени капацитети 
затворске администрације у 
области пост пеналног 
прихвата 
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године 

6.ПК.6 Материјална подршка 
раду правосудних 
органа 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 

01  50.000.000 RSD   
 

Унапређени материјални 
услови рада правосудних 
органа 

6.ПК.7 Набавка неопходне 
опреме за 
функционисање 
правосудних органа 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 

01  216.517.000 RSD   
 

Набављена и инсталирана 
опрема у објектима 
правосудних органа 

6.ПК.8 Реконструкција и 
адаптација објекта 
"Палата правде" у 
Београду 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 

11  266.599.000 RSD   
 

Радови у току; завршена 2. 
фаза радова 

6.ПК.9 Решавање смештајно-
техничких услова 
правосудних органа у 
Нишу 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 

01  60.000.000 RSD   
 

Урађена потребна техничка 
документација, прибављене 
сагласности и завршена 
тендерска процедура 
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2013–2018. године 

6.ПК.10 Унапређење смештајно-
техничких услова рада 
правосудних органа 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 

01  266.997.000 RSD   
 

Унапређени смештајно – 
технички услови рада 
правосудних органа 

6.ПК.11 Решавање смештајно-
техничких услова 
правосудних органа у 
Крагујевцу 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 

01  600.000.000 RSD   
 

Завршена јавна набавка за 
извођење радова и започети 
радови – 1. Фаза изградње 
новог објекта 

6.ПК.12 Решавање смештајно-
техничких услова 
правосудних органа у 
Панчеву 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 

01  30.000.000 RSD   
 

Изграђен нови објекат, 
добијена употребна дозвола и 
објекат стављен у функцију 

6.ПК.13 Пројекат:„Успостављање 
електронског система за 
вођење централне 
евиденције о 
статистичким подацима 
у раду судова“ 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 

01  105.000.000 RSD   
 

Израђен електронски систем 
за извештавање са подацима 
из извештаја о раду суда и то 
за судове опште надлежности 
(основни, виши, апелациони и 
Врховни касациони суд) за 
извештаје о раду судија и 
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 судијских већа као и 15 
најбитнијих извештаја; 
успостављено аутоматско 
дневно објављивање 
одређених података о раду 
судова опште надлежности на 
порталу судова доступно 
грађанима; извршена обука 
статистичара Министарства 
правде, Врховног касационог 
суда, Високог савета судства 
и свих статистичара у 
основним, вишим и 
апелационим судовима за 
коришћење алата; расписан и 
спроведен тендер; пројекат 
имплементиран  

6.ПК.14 Пројекат: „Одржавање и 
даље проширење Лурис 
система за управљање 
предметима“ 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

01  30.000.000 RSD   
 

Проширен постојећи систем 
за управљање предметима на 
управљање документацијом и 
евиденцијом о образованим 
комисијама Министарства 
правде; уведена 
функционалност управљања 
предметима којима се 
одлучује о додели средстава 
добијених прикупљањем по 
основу одлагања кривичног 
гоњења; уведена 
функционалност управљања 
документацијом и процесом 
давања сагласности за 
набавку опреме коју врше 
правосудни органи; уведена 
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функционалност управљања 
инфраструктуром у 
правосудним органима; 
уведена функционалност 
управљања пројектном 
документацијом ИКТ 
пројеката 

6.ПК.15 Пројекат: 
„Успостављање и 
унапређење хардверске 
инфраструктуре за 
основне судове кроз 
успостављање доменске 
инфраструктуре“ 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

01  30.000.000 RSD   
 

Успостављена структура 
„Активног Директоријума“ са 
свим пратећим опцијама; 
извршена миграција сервера 
и радних станица у оквиру 
мреже основних судова РС; 
имплементиран систем за 
надзор над ресурсима 
поменуте мреже 

6.ПК.16 Пројекат: 
„Централизовани 
електронски регистри, 
евиденције и 
шифарници“ 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

01  12.000.000 RSD   
 

Апликација за вођење свих 
релевантних регистара у 
правосуђу унапређена веб 
сервисима за повезивање 
правосудних регистара на 
правосудну и државну 
магистралу за размену 
података; расписан и 
спроведен тендер; пројекат 
имплементиран 

6.ПК.17 Пројекат: „Централна 
апликација за вођење 
предмета у привредним 
судовима“ 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 

01  97.000.000 RSD   
 

Стављена у функцију нова и 
модерна централна 
апликација за вођење 
предмета привредних судова; 
извршена миграција података 



  

360 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

из старих апликација у нову 
апликацију; извршена обука 
корисника за рад у новом 
систему; систем унапређен са 
новим функционалностима 
који унапређују рад суда као и 
захтевима који су се јавили у 
фази имплементације; 
расписан и спроведен тендер; 
пројекат имплементиран 

6.ПК.18 Пројекат: „Систем за 
електронску размену 
података у правосуђу и 
између правосуђа и 
других државних органа“ 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

01  30.000.000 RSD   
 

Успостављени веб сервиси за 
размену података са 
централизованим регистрима, 
евиденцијама и 
шифарницима у правосуђу, о 
пребивалишту из 
Министарства унутрашњих 
послова, података о матичним 
књигама из Министарства 
државне управе и локалне 
самоуправе, подацима из 
Народне банке Србије, 
подацима из Катастра; 
успостављени веб сервиси за 
размену података између 
Републичког завода за 
статистику и судова; 
успостављени нови веб 
сервиси између правосуђа и 
Министарства унутрашњих 
послова; пуштена у рад 
апликација еСуд за Управни 
суд и привредне судове; 
обучени корисници у 
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Управном суду за коришћење 
апликације и првих 
адвокатских канцеларија које 
ће користити систем; 
расписан и спроведен тендер; 
пројекат имплементиран 

6.ПК.19 Пројекат: 
„Успостављање 
ефикасног система за 
надзор над радом 
правосудних професија 
– јавних извршитеља“ 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

01  4.000.000 RSD   
 

Успостављено елeктрoнскo 
извeштaвaњe и прaћeњe рaдa 
jaвних извршитeљa, уз 
олaкшaнo прикупљaњe 
извeштaja и рeгистрoвaњe 
aлaрмa - online укaзивaњe нa 
нeпрaвилнoсти у рaду у циљу 
ефикасније обраде и провере 
навода из приспелих 
притужби од стране извршних 
поверилаца, извршних 
дужника и учесника у 
поступку; стављен у функцију 
сoфтвeр зa eлeктрoнскo 
извeштaвaњe и прaћeњe рaдa 
jaвних извршитeљa 

 

 

 

 

 

 

 


