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1. Назив органа 

државне управе 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

2. Министар Никола Селаковић 

3. Делокруг На основу члана 10. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 

72/12 и 76/13), Министарство правде и државне управе обавља послове државне 

управе који се односе на: кривично законодавство и законодавство о 

привредним преступима и прекршајима; припрему прописа у области 

својинско-правних и других стварно-правних односа; облигационе односе; 

наслеђивање; поступак пред судовима; анализу ефеката прописа; 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; 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 о 

заштити података о личности и тајности података; надзор над применом 

прописа који уређују тајност података, као и друге послове одређене законом. 

Министарство правде и државне управе обавља послове државне управе који се 

односе и на: систем државне управе и организацију и рад министарстава, 

посебних организација, јавних агенција и јавних служби; Заштитника грађана; 

управну инспекцију; управни поступак и управни спор; предлагање политике и 

стратегије развоја електронске управе; припрему закона, других прописа, 

стандарда и мера у области електронске управе; послове међународне сарадње 

у области електронске управе; изборе за републичке органе; радне односе у 

државним органима; државни стручни испит, стручно усавршавање запослених 

у државним органима; матичне књиге; регистар грађана; печате, политичко и 

друго организовање, изузев синдикалног организовања; непосредно 

изјашњавање грађана; јединствени бирачки списак, као и друге послове 

одређене законом. Министарство правде и државне управе обавља послове 

државне управе који се односе и на: регистар политичких странака; регистар 

цркава и верских заједница; вођење регистра националних савета националних 

мањина; избор националних савета националних мањина; вођење посебног 

бирачког списка националне мањине; припрему прописа о црквама и верским 

заједницама; припрему прописа о људским и мањинским правима, као и друге 

послове одређене законом. Министарство правде и државне управе обавља и 

послове државне управе који се односе и на стварање услова за приступ и 

реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из 

средстава претприступних фондова ЕУ, донација и других облика развојне 

помоћи. 

4. Органи управе у 

саставу/имаоци 

јавних овлашћења 

Управа за извршење кривичних санкција; Управни инспекторат; Дирекција за 

управљање одузетом имовином 

 

 

У делокругу Министарства правде и државне управе (у даљем тексту: Министарство), 

који се односи на послове правосудне управе примљено је у рад 21.701 поднесака, од чега 4.941 

притужби на рад судова и јавних тужилаштава, поступано је у 4.215  случајева, док се у осталих 



726 притужби поступа. Утврђена је основаност подношења 407 притужби на рад суда односно 

тужилаштва. Спроведено је 35 надзора у правосудним органима, од чега 28 надзора у судовима 

(судске јединице, основни, виши, апелациони, прекршајни и привредни судови) и седам 

надзора у јавним тужилаштвима (основна и виша). Обављен је један ванредни надзор који се 

односио на стечајни поступак у Привредном суду у Нишу, односно Основном суду у Нишу у 

парничној материји. Наведени надзори допринели су јачању одговорности правосудних органа 

у ажурирању поступака, смањењу броја старих предмета, остварењу права грађана на приступ 

правди, као и одлучивању судова у разумном року.  

Када је реч о пословима који се односе на правосудне професије, организовано је 4 

испита за извршитеље, 5 испита за јавне бележнике и 12 правосудних испита, на којима је 

учешће узело 739 кандидата. Организовани су избори извршитеља и полагања заклетви за 

извршитеље. Окончан је посао на прикупљању података за јавности доступну евиденцију 

судских преводилаца и прикупљене су потребе од свих судова у Републици у погледу броја 

потребних судских вештака и судских преводилаца-тумача. Створени су услови за именовање 

јавних бележника, те ће се до формирања Коморе јавних бележника наставити са 

организацијом испита и доношењем одређених измена прописа како би ова професија 

неометано почела са радом, планираним за 1. септембар 2014. године. Послове извршитеља у 

Републици за сада обавља 130 лица, а евидентирано је и 132 кандидата за јавне бележнике. 

Започет је надзор над радом извршитеља, као и надзор над Комором извршитеља, будући да је 

поступано у вези са око 50 притужби уложених на њихов рад. У делу који се односи на судске 

вештаке, донето је 76 решења о именовању судских вештака и именовано је 20 нових правних 

лица за обављање послова вештачења. Поступало се по 56 притужби на рад вештака и 

разрешено је 34 лица овлашћених за рад на пословима вештачења. Донето је 1.300 решења на 

основу Закона о управном поступку, која се односе на све правосудне професије. 

Урађен је Годишњи статистички извештај о раду судова по материји и по врсти суда 

(подаци о броју предмета, приливу предмета, броју решених и нерешених предмета, квалитету 

суђења кроз број потврђених, преиначених, укинутих судских одлука); израђен је Извештај о 

броју старих предмета по материји и по врсти суда, као и Упоредна статистичка анализа о броју 

предмета у 2013. години у односу на број предмета у 2012. години; извршена је припрема и 

израда Предлога кадровског плана за 2013. годину за све правосудне органе у Републици и 

достављен је оверен извод из Кадровског плана за све судове и јавна тужилаштва за 2013. 

годину, по добијеној сагласности од стране Министарства финансија; израђен је План динамике 

попуњавања слободних радних места у правосудним органима који су индиректни буџетски 

корисници, на основу члана 3. став 2. Правилника о начину добијања сагласности за заснивање 

новог радног односа и ангажовање нових лица; урађена је пројекција запослених у судовима на 

основу Правилника о мерилима за одређивање судског особља у судовима и пројекција 

запослених у тужилаштвима на основу Правилника о одређивању тужилачког особља у јавним 

тужилаштвима, везано за пројекцију плата за запослене у правосудним органима за период  

2014−2016. година; у складу са чланом 15. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних 

тужилаштава припремљени привремени акти о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места за 60 основних судова и 59 основних јавних тужилаштава. 

Примљено је око 16.500 замолница за међународну правну помоћ, било да су исте 

упутили домаћи правосудни органи према иностраним органима, било инострани правосудни и 

други органи, према надлежним домаћим органима. Када је у питању кривично правна област, 

око 300 замолница односило се на екстрадицију окривљених и осуђених лица, око 300 на 

уступање и преузимање окривљених лица и око 180 на извршење страних судских одлука у 

кривичним стварима. У грађанско-правној области дато је око 420 обавештења о 

реципроцитетима, и поступано је у 21 предмету који се односио на отмицу деце. Број захтева за 



активну правну помоћ је био већи у односу на број захтева за пасивну међународну помоћ. 

Правна сарадња је била најинтензивнија са земљама у региону, пре свега са Републиком 

Хрватском, Босном и Херцеговином и Црном Гором. У односу на европске земље, 

најинтензивнија сарадња је била са Републиком Аустријом и Савезном Републиком Немачком. 

Уочен је пораст правне сарадње са Сједињеним Америчким Државама и још неким ван 

европским земљама.  Сачињени су предлози основа за вођење преговора и закључивање 

уговора о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима са Републиком Кубом, 

Народном Републиком Кином, Републиком Азербејџан, Републиком Албанијом, Уједињеним 

Арапским Емиратима. Са Босном и Херцеговином је потписан Уговор о изручењу.  

У 2013. години Европски суд за људска права (у даљем тексту: ЕСЉП)  донео је 24 

пресуде против Републике Србије (прошле године донето је 12 пресуда) и објавио је неколико 

одлука којима је прогласио представке недопуштеним након одбране коју је поднела Република 

Србија. Од донетих пресуда, 14 се односи на такозване репетитивне случајеве које Европски 

суд решава у светлу своје добро установљене праксе, а у којима су представке поднете због 

неизвршења правноснажних одлука домаћих судова које се односе на дугове предузећа са 

већинским друштвеним капиталом. Овај проблем се одразио и на велики број донетих одлука 

поводом раније закључених поравнања, а заједно са питањем “ратних резервиста” и “косовских 

пензија” утиче на повећан број нових представки поднетих против Србије. До 31. новембра 

2013. године пред ЕСЉП је поднето 11.700  представки против Републике Србије, чиме се 

налази на четвртом месту од 47 држава чланица Савета Европе по броју представки. 

Реализоване су редовне активности у вези са припремом предмета заснованих на поднетим 

представкама, пријемом пресуда и одлука, превођењем, објављивањем на вебсајту и 

Службеном гласнику РС, као и старањем о извршењу пресуда и одлука. Одржане су две усмене 

расправе пред Великим већем ЕСЉП у предметима Вучковић и други (ратни резервисти) и 

Алишић и други (стара девизна штедња). Издата је 6. Збирка одлука и пресуда ЕСЉП у односу 

на Републику Србију и организован је округли сто са циљем упознавања јавности са праксом 

Суда и унапређења свести о људским правима и потреби њихове заштите. 

Образован је Савет за односе са Европским судом за људска права као повремено радно 

тело Владе. У скопу активности на сарадњи са Европским судом, обезбеђено је учешће на 

радним састанцима Савета Европе на којима су, између осталог, разматрана питања која се 

односе на реформу ЕСЉП из чега је проистекло усвајање протокола 15 и 16 уз Европску 

конвенцију.  

У пословима државне управе који се односе на организацију и рад органа државне управе 

и систем државне управе, у вези са реализацијом Закључка Владе о утврђивању броја и врсте органа 

и других субјеката који се у целини или делом финансирају из буџета Републике Србије, односно 

аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, спроведене су активности на 

сачињавању списка органа државне управе, судова, јавних тужилаштава, Републичког јавног 

правобранилаштва, службе Народне скупштине, Председника Републике, Уставног суда и служби 

органа чије чланове бира Народна скупштина. На основу спискова надлежних органа сачињен је 

обједињени списак органа и других субјеката који се финансирају из наведених буџета, као и 

информација у вези са реализацијом Закључка Владе, са предлогом мера; обављани су стручни 

послови за потребе Савета за реформу јавне управе; пружана је стручна помоћ у припреми 

правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у органима државне управе и 

службама Владе и дато је 36 мишљења на правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места; припремљено је 10 сагласности у вези са захтевима органа државне управе за повећање 

процента радних места разврстаних у звање „виши саветник“ и „самостални саветник“; донето је 591 

решење о давању сагласности на изглед и садржину печата државних и других органа и ажурирана 

евиденција о датим сагласностима и изгледу и садржини печата; донете су Процедуре за израду 



решења на основу којих се врши исплата отпремнина поводом одласка у пензију и 835 решења којим 

се утврђује право на отпремнину поводом одласка у пензију; донете су Процедуре за организовање и 

спровођење државног стручног испита, донето је 3.340 решења о одобравању полагања државног 

стручног испита и организовано полагање за 4.296 кандидата (3.576 кандидата је полагало државни 

стручни испит и 720 кандидата је полагало поправни испит) и издато је 2.800 уверења о положеном 

државном стручном испиту. Дато је 18 мишљења о примени прописа који уређују државни стручни 

испит; извршено је 12 надзора сврсисходности рада стручних служби управног округа и 

оспособљености запослених у њој, са предлогом мера; припремљено је 14 предлога решења о 

разрешењу и постављењу начелника управних округа.   

У пословима државне управе који се односе на матичне књиге, у оквиру Споразума о 

разумевању закљученог између Министарства правде и државне управе, Заштитника грађана и 

Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице – Представништво у Србији, ради решавања 

питања уписа чињенице рођења припадника ромске националне мањине у матичну књигу рођених 

одржане су унапређене обуке судија у вези примене одредаба Закона о допунама Закона о 

ванпарничном поступку којима је уређен поступак утврђивања времена и места рођења; одржане су 

обуке матичара, заменика матичара који воде матичне књиге, као и запослених у центрима за 

социјални рад и полицијским управама Министарства унутрашњих послова чији су послови везани са 

уписом чињеница и података у матичну књигу рођених; организоване су посете неформалним 

насељима у којима живе припадници ромске националне мањине ради упознавања са начином 

остваривања права, сагледавања њихових потреба, идентификовања лица која нису уписана у 

матичну књигу рођених и пружања бесплатне помоћи у поступку пред матичарем или судом за упис 

у ову евиденцију; медијска кампања ради упознавања и укључивања шире друштвене заједнице у 

решавање овог проблема; округли столови и непосредна кампања за упознавање организација 

цивилног друштва, представника ромске заједнице и других заинтересованих субјеката са 

активностима које се спроводе у вези са решавањем овог питања. У управном поступку накнадног 

уписа чињенице рођења у матичну књигу рођених решено је 784 захтева, а у поступку обнове уписа у 

матичну књигу – 3.649 захтева. У судском поступку утврђивања времена и места рођења од почетка 

примене Закона поднето је 247 предлога, а донето 157 одлука о утврђивању времена и места рођења.1  

  Закључен је Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Министарства правде и државне 

управе и Министарства спољних послова којим су утврђени принципи пословно-техничке сарадње у 

обезбеђењу извршења Законом о матичним књигама утврђене обавезе превођења свих матичних 

књига у електронски облик и вођења другог примерка матичних књига које се чувају у Министарству 

спољних послова применом електронских средстава за обраду и складиштење података. Ради 

реализације овог споразума, са Јавним предузећем ПТТ саобраћаја „Србија“ закључен је Уговор о 

реализацији споразума.  

  У реализацији Споразума о пословно-техничкој сарадњи закљученог између Министарства 

правде и државне управе, Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја и Јавног 

предузећа ПТТ саобраћаја „Србија“ обезбеђена је рачунарска опрема и ласерски штампачи за сва 

матична подручја за која се воде матичне књиге у јединицама локалне самоуправе из четврте групе 

према степену развијености, као и умрежавање матичних подручја са Централним системом за 

електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига и обука 

матичара и заменика матичара за рад у Централној апликацији.  

  Донето је 139 решења након спроведеног другостепеног управног поступка по жалбама на 

првостепена решења имаоца јавних овлашћења у повереним пословима матичних књига и 36 решења 

по жалбама због ћутања администрације; припремљено је 23 одговора Управном суду на тужбе у 

                                                      
1 У односу на број решених захтева који је наведен није могуће издвојити који се од тих уписа 

односе на припаднике ромске, будући да је Уставом Републике Србије гарантована слобода 

изражавања националне припадности, као и да нико није дужан да се изјашњава о својој 

националној припадности. Стога се у матичину књигу рођених не уписује податак о 

националној припадности. 



управном спору против решења Министарства; донета су два решења о измени решења о одређивању 

обнављања уништених или несталих матичних књига које се воде за подручје АП Косово и Метохија; 

дато је 21 мишљење на предлоге одлука о одређивању матичних подручја, 82 мишљења о примени 

прописа из области матичних књига и 20 мишљења у вези са спровођењем првостепеног управног 

поступка у области матичних књига; донете су Процедуре за организовање и спровођење посебног 

стручног испита за матичара, донето је 73 решења о одобравању полагања посебног стручног испита 

за матичара и организовано и спроведено полагање овог испита за 88 кандидата (83 кандидата је 

полагало посебан стручни испит за матичара и 15 кандидата је полагало поправни испит) и издато је 

162 уверења о положеном посебном стручном испиту за матичара; донето је 225 решења о давању 

овлашћења за обављање послова матичара; решено је 28 предмета у пословима праћења колизионих 

норми, међународних уговора и сазнања страног права у статусним правима и 4.949 вануправних 

предмета који се односе на прослеђивање јавних исправа из матичних књига, пружање правне помоћи 

домаћим и иностраним органима, проверу веродостојности издатих јавних исправа из матичних 

књига и др. 

  У пословима државне управе који се односе на политичко удруживање, верско удруживање и 

удруживање грађана, вођење Регистра националних савета националних мањина и вођење посебног 

бирачког списка донето је 6 решења о упису политичких странака у Регистар, 20 решења о промени 

података у Регистру политичких странака, четири решења о брисању политичких странака у Регистар 

политичких странака и два решења о одбијању пријаве и брисању политичких организација из 

Регистра; припремљена су два одговора на тужбе поднете Управном суду против решења 

Министарства; издато је 32 уверења о подацима уписаним у Регистар политичких странака, 

припремљено је 23 позива за исправку поднесака и 49 обавештења на захтев државних и других органа 

који се односе на послове вођења Регистра политичких странака; донето је три решења о упису 15 

организационих јединица цркава и верских заједница у Регистар цркава и верских заједница и шест 

решења о одбацивању захтева за упис цркава и верских заједница у Регистар; донето је 36 решења о 

промени податка у Регистру цркава и верских заједница; издато је 80 уверења о подацима уписаним у 

Регистар цркава и верских заједниц; припремљено је девет позива за исправку поднесака и 39 

обавештења на захтев државних и других органа који се односе на послове вођења Регистра цркава и 

верских заједница; донето је 36 решења након спроведеног другостепеног управног поступка по 

жалбама на првостепена решења Регистратора удружења; припремљена су четири одговора Управном 

суду на тужбе у управном спору против решења Министарства и 58 обавештења на захтев државних и 

других органа који се односе на послове вођења Регистра удружења и Регистра страних удружења.  

  Донето је осам решења о промени података у Регистру националних савета националних мањина, 

два решења којим се одбија захтев за упис промене података, једно решење о распуштању националног 

савета и једно решење о образовању привременог органа управљања; припремљен је један одговор на 

тужбу поднету Управном суду против решења Министарства; издато је осам уверења о подацима 

уписаним у Регистар националних савета националних мањина; припремљено је 10 позива за исправку 

поднесака и 22 обавештења на захтев државних и других органа који се односе на послове вођења 

Регистра националних савета националних мањина. 

  Донето је једно решење којим се одбацује захтев за формирање посебног бирачког списка. 

Пружана је техничка и стручна помоћ општинским и градским управама које у складу са одредбама 

Закона о националним саветима националних мањина воде посебне бирачке спискове као поверени 

посао.  

  Одржана је јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним 

саветима националних мањина 1. децембра 2013. године у Вршцу. Урађени су одговори на посланичко 

питање и представке Заштитника грађана и Поверенице за заштиту равноправности које се тичу 

поштовања Конвенције о правима особа са инвалидитетом и Закона о забрани дискриминације. 

Припремљен је Извештај о стању људских права у Републици Србији за 2013. годину, који је преко 

МСП прослеђен Влади САД. 

  Припремљен је Извештај о активностима Републике Србије у области положаја националних 

мањина, посебно Рома, нефункционисања правосудног система (дужина судских поступака, 

неспровођење, корупција, преоптерећеност затворских установа), као одговор на писмо Генералног 

секретара Савета Европе, као и одговори на питања која је упутила Европска комисија. Урађено је 

изјашњење за припрему мишљења на решење Уставног суда поводом покренуте иницијативе за оцену 

уставности одредаба чл. 8, 9, 30, 36 и 45. Закона о политичким странкама.  



  Припремљени су: Информација за Народну скупштину у вези захтева Луиђија Виталија, 

известиоца Комитета за правна питања и људска права Парламентарне скупштине Савета Европе; 

одговор Управном комитету за људска права (CDDH) СЕ о спровођењу препоруке Комитета министара 

СЕ, о мерама за борбу против дискриминације на основу сексуалне оријентације или родног 

идентитета; извештај о активностима Републике Србије у области положаја националних мањина, 

посебно Рома. 

  Припремљен је извештај који се односи на закључне примедбе Комитета за права човека поводом 

Другог периодичног извештаја о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима. 

  Управни инспекторат, као орган управе у саставу Министарства, извршио је 1.106  

инспекцијских надзора у оквиру којих је предложено 3.165 мера за отклањање утврђених 

незаконитости, неправилности и недостатака у раду. Због непоштовања законом прописаног 

поступка и испуњености услова за постављење начелника градских, односно општинских 

управа и секретара скупштина као и не поступања градоначелника, односно председника 

општина по предложеним мерама у остављеном року донето је 24 решења којим су наложене 

мере и одређен рок за отклањање утврђених незаконитости, неправилности и ових недостатака. 

Поднета су два захтева за покретање прекршајног поступка против одговорних лица у 

надзираним органима због не достављања потпуног извештаја по захтеву управног инспектора. 

Поступљено је по 1.105 представки грађана и правних лица, а подносиоци представки 

обавештени су о исходу поступања. Одређен број управних инспектора био је ангажован на 

пружању стручне помоћи Анкетном одбору Народне скупштине Републике Србије за 

утврђивање чињеница о начину трошења средстава из буџета Републике Србије на територији 

АП Косова и Метохије. Значајне активности управне инспекције односиле су се на 

предузимање превентивних мера као што су упозорења надзираним органима, указивање на 

могуће штетне последице, предлагање мера за отклањање њихових узрока и сл, у циљу 

спречавања наступања штетних последица због неправилности у спровођењу закона и других 

прописа. Поступање управне инспекције у наведеном периоду допринело је већем поштовању 

начела законитости у раду државних органа, органа јединица локалне самоуправе и имаоца 

јавних овлашћења. 

 

 

 

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

 

Ред. 

бр. 

Назив акта 

 

Опис 

 
Статус 

Број 

„Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Референтни 

документ 

I II III IV V 

1.  Закон изменама Закона о 

јавном бележништву 

Усклађивање прописа из области 

јавног бележништва са новим 

прописима који су у надлежности 

Министарства правде и државне 

управе 

Народна 

скупштина 

усвојила 

19/13 

27. фебруар 

/ 

2.  Закон о посебним мерама за 

спречавање вршења 

кривичних дела против 

полне слободе према 

малолетним лицима 

Уређује посебне мере за 

спречавање вршења кривичних 

дела против полне слободе према 

малолетним лицима 

Народна 

скупштина 

усвојила 

32/13 

8. април 

/ 

3.  Закон о изменама и 

допунама Законика о 

кривичном поступку 

Прецизирају се постојеће одредбе 

у погледу надлежности и 

поступања судова, јавних 

тужилаштава и осталих учесника 

у кривичном поступку 

Народна 

скупштина 

усвојила 

32/13 

8. април 

/ 

4.  Закон о изменама Закона о 

организацији и надлежности 

државних органа у 

сузбијању организованог 

Изменама овог закона  врши се 

усклађивање одредаба закона са 

одредбама Закона о изменама и 

допунама Кривичног законика и 

Народна 

скупштина 

усвојила 

32/13 

8. април 

/ 



криминала, корупције и 

других посебно тешких 

кривичних дела 

Закона о тајности података 

 

5.  Закон о одузимању имовине 

проистекле из кривичног 

дела 

Законом се детаљније прописију 

услови, поступак и рад органа 

надлежних за откривање, 

одузимање и управљање 

имовином проистеклом из 

кривичног дела. 

 

Народна 

скупштина 

усвојила 

32/13 

8. април 

/ 

6.  Национална Стратегија 

реформе правосуђа за 

период 2013–2018. године 

  

Подршка унапређењу система 

правосуђа Републике Србије са 

циљем успостављања владавине 

права и враћање поверења 

грађана у рад правосудних 

институција у Србији. 

Народна 

скупштина 

усвојила 

57/13 

3. јул 

/ 

7.  Национална Стратегија за 

борбу против корупције у 

Републици Србији за 

период од 2013. до 2018. 

године. 

Организација и планирање 

процеса, дефинисање мера, 

постављање циљева за 

спречавање и сузбијање 

корупције, као и уобличавање 

мера на краткорочни, средњи и 

дужи рок за борбу против 

корупције 

Народна 

скупштина 

усвојила 

57/13 

3. јул 

/ 

8.  Закон о прекршајима Законом се уређује област 

прекршаја, имајући у виду нове 

прописе из области правосуђа, у 

циљу усклађивања са истима, као 

и ради повећања ефикасности и 

економичности вођења 

прекршајног поступка 

Народна 

скупштина 

усвојила 

65/13 

25. јул 

Национална 

Стратегија 

реформе 

правосуђа за 

период 2013–

2018. године 

  

9.  Закон изменама и допунама 

Закона о министарствима 

Реконструкција Владе Народна 

скупштина 

усвојила 

76/13 

29. август 

/ 

10.  Закон о седиштима и 

подручјима судова и јавних 

тужилаштава 

Законом је предвиђено повећање 

броја основних судова на 66 и 

редуковање броја судских 

јединица будући да су се оне 

показале као нерационално 

решење у претходном закону 

Народна 

скупштина 

усвојила 

101/13 

20. новембар 

Национална 

Стратегија 

реформе 

правосуђа за 

период 2013–

2018. године 

  

11.  Закон о изменама и 

допунама Закона о уређењу 

судова 

Врше се измене и допуне Закона 

о уређењу судова, у циљу 

прецизнијег прописивања 

положаја судова и судске власти, 

сходно Националној стратегији 

реформе правосуђа и 

прилагођавања тековинама ЕУ из 

области уређења судова 

Народна 

скупштина 

усвојила 

101/13 

20. новембар 

Национална 

Стратегија 

реформе 

правосуђа за 

период 2013–

2018. године 

  

12.  Закон о изменама и 

допунама Закона о судијама 

Врше се измене и допуне Закона 

о судијама сходно изменама 

других правосудних закона, у 

циљу спровођења реформе 

правосуђа 

Народна 

скупштина 

усвојила 

101/13 

20. новембар 

Национална 

Стратегија 

реформе 

правосуђа за 

период 2013–

2018. године  
13.  Закон о изменама и 

допунама Закона о јавном 

тужилаштву 

Врше се измене и допуне Закона 

о јавном тужилаштву сходно 

изменама других правосудних 

закона, у циљу спровођења 

реформе правосуђа  

Народна 

скупштина 

усвојила 

101/13 

20. новембар 

Национална 

Стратегија 

реформе 

правосуђа за 

период 2013–



2018. године  
14.  Предлог закона о општем 

управном поступку 

Обезбеђивање 

пропорционалности у 

задовољавању и заштити 

приватног и јавног интереса у 

управним стварима, побољшање 

ефикасности и економичности 

управних поступака у складу са 

стандардима европске управне 

праксе 

У процедури, 

упућен 

Народној 

скупштини 18. 

децембра 2013. 

године 

/ Стратегија 

реформе 

државне управе 

у Републици 

Србији 

15.  Предлог закона о изменама 

и допунама Закона о 

националним саветима 

националних мањина 

Уређивање: 

 конституисања савета 

националних мањина (мандатни 

период, престанак мандата, 

обавеза спровођења нових избора 

после превременог престанка 

мандата – ванредних избора, 

трајање мандата чланова савета);  

изборне форме у којој се бирају 

чланови националних савета 

(непосредни избори и посредни – 

путем електорске скупштине); 

органа за спровођење 

непосредних избора за чланове 

националног савета (Централна 

изборна комисија, изборне 

комисије за бирачко подручје) и 

за спровођење електорских 

избора на електорској 

скупштини); увођење управно-

судске правне заштите аката које 

Министарство донесе у примени 

Закона 

У процедури, 

упућен 

Народној 

скупштини 

18. децембра 

2013. године 

/ / 

16.  Предлог закона о изменама 

и допунама Закона о 

државној управи 

Увођење могућности да 

стручњаци који обављају послове 

наставника високошколске 

установе истовремено обављају и 

послове руковођења у посебним 

организацијама, како би се ова 

лица подстакла да преузму 

истакнуте функције у државној 

управи, измена статуса начелника 

управног округа са државног 

службеника на положају на 

статус функционера;  одређивање 

законског минимума у погледу 

услова које државни службеник 

мора да испуни за обављање 

послова вођења управног 

поступка и одлучивање о правима 

и обавезама физичких и правних 

лица 

У процедури, 

упућен 

Народној 

скупштини  

18. децембра 

2013. године 

         / Стратегија 

реформе 

државне управе 

у Републици 

Србији 

17.  Предлог закона о изменама 

и допунама Закона о 

државним службеницима 

Успостављање правног оквира за 

нови систем стручног 

усавршавања државних 

службеника у складу са 

Стратегијом стручног 

усавршавања државних 

службеника у Републици Србији 

за период 2011−2013. године, 

У процедури, 

упућен 

Народној 

скупштини  

18. децембра 

2013. године 

         / Стратегија 

стручног 

усавршавања 

државних 

службеника у 

Републици 

Србији  



унапређење неких решења Закона 

која су се у пракси показала као 

неодговарајућа, како би се 

принцип професионаллизације 

предвиђен Законом што 

потпуније остварио 

 

 

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА 

 

Ред. 

бр. 

Назив акта Правни основ 

 

Опис 

 

Број 

„Службеног 

гласника 

РС”, 

датум 

Референтни 

документ 

I II III IV V 

1.  

 

Уредба о измени Уредбе 

о поступку расподеле 

средстава из буџета 

Републике Србије за 

финансирање рада 

националних савета 

националних мањина 

Члан 123. тачка 3. 

Устава Републике 

Србије, а у вези са 

чланом 115. Закона о 

националним 

саветима националних 

мањина („Службени 

гласник PC”, број 

72/09) 

Обезбеђује се такав систем 

бодовања да установе у 

јединици локалне самоуправе 

у којој је језик и писмо 

националне мањине у 

службеној употреби добију 50 

бодова по јединици локалне 

самоуправе  

33/13 

10. април 

 

/ 

2.  Уредба о посебним 

мерама заштите тајних 

података које се односе 

на утврђивање 

испуњености 

организационих и 

техничких услова по 

основу уговорног односа 

Члан 33. став 1. и члан  

46. став 3. Закона о 

тајности података 

(„Службени гласник 

РС”, број 104/09) и 

члан 42. став 1. Закона 

о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - 

УС и 72/12) 

Уредбом се прописују 

посебне мере заштите тајних 

података, које се односе на 

начин и поступак утврђивања 

испуњености организационих 

и техничких услова за чување 

тајних података достављених 

правном или физичком лицу 

по основу уговорног односа 

63/13   

19. јул 

 

 

 

 

 

/ 

3.  Уредба о допуни Уредбе 

о начелима за 

унутрашње уређење и 

систематизацију радних 

места у министарствима, 

посебним 

организацијама и 

службама Владе 

 

Члан 43. став 1. 

Закона о државној 

управи („Службени 

гласник РС“, бр. 

79/05, 101/07 и 95/10) 

и члан 42. став 1. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - 

УС и 72/12) 

Обезбеђује се да 

потпредседник Владе који је 

истовремено министар може 

имати кабинет министра 

 

 

87/13 

4. октобар 

/ 

4.  Уредба о измени и 

допуни Уредбе о 

средствима за 

подстицање програма 

или недостајућег дела 

средстава за 

финансирање програма 

од јавног интереса која 

реализују удружења 

Члан 38. став 4. 

Закона о удружењима 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 51/09 и 99/11 

– др.закони) и члана 

42. став 1. Закона о 

Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – 

Уређује се обавеза државног 

органа да по службеној 

дужности утврђује да ли је 

удружење уписано у регистар 

надлежног органа и да ли се, 

према статутарним одредбама, 

циљеви удружења остварују у 

области у којој се програм 

удружења реализује 

94/13 

30. октобар 

/ 



УС и 72/12) 

5.  Одлука о образовању 

Савета за односе са 

Европским судом за 

људска права 

Члан 33. ст. 2. и 3. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС“, бр. 55/2005, 

71/2005 - испр., 

101/2007, 65/2008, 

16/2011, 68/2012 - 

одлука УС и 72/2012) 

Савет за односе са Европским 

судом за људска права 

образован је као повремено 

радно тело Владе да би се 

бавио анализом случајева са 

којима се Република Србија 

суочава, припремом 

стратегије одбране у овим 

предметима и разматрањем и 

давањем стручних предлога за 

усклађивање домаћих прописа 

и примену других 

појединачних и општих мера 

ради извршавања пресуда 

Суда, а све у циљу смањивања 

броја представки против 

Републике Србије пред 

Судом, успешне одбране у 

предметима и ефикасног 

извршавања одлука Европског 

суда за људска права 

35/13 

17. април 

Европска 

конвенција за 

заштиту људских 

права и основних 

слобода 

6.  Одлука о изменама 

Стратегије стручног 

усавршавања државних 

службеника у Репубоици 

Србији за период 2011-

2013. године 

Члан 43. став 1. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС“, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС 

и 72/12)  

Обезбеђивање успостављања 

и спровођења новог одрживог 

система стручног 

усавршавања државних 

службеника 

51/13  

12. јун 

 

/ 

7.  Одлука о образовању 

Савета за реформу јавне 

управе 

Члан 33. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени гласник 

РС“, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС 

и 72/12) 

Образовање централног 

стратешког тела Владе за 

реформу јавне управе са 

задатком предлагања 

стратешког развоја јавне 

управе у Републици Србији 

55/13 

25. јун 

/ 

8.  Закључак 

05 број: 037-1274/2013 

од 22. фебруара 2013. 

године 

 

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 

и 72/12) 

Усваја се Платформа о 

учешћу делегације Републике 

Србије на заседању Комитета 

министара (DH) Савета 

Европе у Стразбуру, ради 

разматрања извештаја држава 

чланица о извршавању 

пресуда Европског суда за 

људска права 

/ Европска 

конвенција за 

заштиту људских 

права и основних 

слобода 

9.  Закључак  

05 број: 037-4450/2013 

од 29. маја 2013. године 

 

 

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 

и 72/12) 

Усваја се Платформа о 

учешћу делегације Републике 

Србије на заседању Комитета 

министара (DH) Савета 

Европе у Стразбуру, ради 

разматрања извештаја држава 

чланица о извршавању 

пресуда Европског суда за 

људска права 

/ Европска 

конвенција за 

заштиту људских 

права и основних 

слобода 

10.  Закључак  

05 број: 037-7839/2013 

од 19. септембра 2013. 

године 

 

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 

Усваја се Платформа о 

учешћу делегације Републике 

Србије на заседању Комитета 

министара (DH) Савета 

Европе у Стразбуру, ради 

разматрања извештаја држава 

/ Европска 

конвенција за 

заштиту људских 

права и основних 

слобода 



и 72/12) чланица о извршавању 

пресуда Европског суда за 

људска права 

11.  Закључак 

05 број: 021-9057/2013 

од 25. октобра 2013. 

године 

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, 74/12 - 

исправка УС и 7/14 – 

УС) 

Усваја се Годишњег програма 

рада управне инспекције – 

Управног инспектората за 

2014. годину у циљу 

целовитог, благовременог и 

прецизног вођења 

инспекцијског надзора 

 

/ / 

12.  Закључак 

05 број: 021-9094/2013 

од 25. октобра 2013. 

године 

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 

и 72/12) и члан 61. ст. 

1. и 3. Закона о 

државној управи 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 79/05, 101/07 и 

95/10) 

Утврђивање броја и врсте 

органа и других субјеката који 

се у целини или делом 

финансирају из буџета 

Републике Србије, односно 

аутономне покрајине, односно 

јединице локалне самоуправе, 

као и сачињавање списка тих 

субјекта, ради предлагања 

даљих мера и активности које 

се односе на реформу јавне 

управе и јавних финансија 

/ / 

13.  Закључак 

05 број:700-65792013 од 

31. јула 2013. године 

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, 74/12 - 

исправка УС и 7/14 – 

УС) 

Усваја се Акциони план  за 

спровођење Националне 

стратегије реформе правосуђа 

за период 2013–2018. године  

71/13 

9. август 

Стратегија 

реформе 

правосуђа за 

период 2013 – 

2018. године 

 

14.  Закључак 

05 број:110-7203/2013 од 

25. августа 2013. године 

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, 74/12 - 

исправка УС и 7/14 – 

УС) 

Усваја се Акциони план за 

спровођење националне 

Стратегије за борбу против 

корупције у Републици 

Србији за период од 2013. до 

2018. године 

 

79/13 

6. септембар 

Стратегија за 

борбу против 

корупције у 

Републици 

Србији за период 

од 2013. до 2018. 

године 

 

 

 

 

 

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 

Ред. 

бр. 

Назив акта Правни основ 
Референтни документ 

 

Број „Службеног 

гласника РС”, 

датум 

I II III IV 

1.  Упутство о измени и допуни 

Упутства о вођењу 

матичних књига и 

обрасцима матичних књига 

 

Члан 86. став 1. тачка 1) 

Закона о матичним 

књигама („Службени 

гласник РС”, број 

20/09), 

 

/ 5/2013 

16. јануар 2013. 

 

2.  Правилник о изменама и Члан 145. став 3. и 148. / 31/13 



допунама Правилника о 

јавнобележничком испиту  

став 2. Закона о јавном 

бележништву 

(„Службени гласник 

РС”, број 31/11, 85/12 и 

19/13) 

5. април 

3.  Правилник о допуни 

Правилника о кућном реду 

Посебног одељења за 

издржавање казне затвора за 

кривична дела 

организованог криминала 

Члан 27. Закона о 

извршењу казне затвора 

за кривична дела 

организованог 

криминала („Службени 

гласник РС”, бр. 72/09 и 

101/10) 

/ 43/2013 

17. мај 2013. 

 

4.  Правилник о службеној 

легитимацији и начину рада 

лица овлашћених за вршење 

надзора 

Члан 97. став 9. Закона о 

тајности података 

(„Службени гласник РС”, 

број 104/09) 

 

/ 

85/13 

27. септембар 

5.  Правилник о службеној 

легитимацији и службеној 

значки директора и државних 

службеника запослених у 

дирекцији за управљање 

одузетом имовином који раде 

на пословима извршења 

Члан 13. Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из кривичног 

дела („Службени гласник 

РС“, број 32/13) 

/ 113/13 

20. децембар 

6.  Упутство о изменама и 

допунама Упутства о вођењу 

матичних књига и обрасцима 

матичних књига 

Члан 86. став 1. тач. 1) – 

6) и став 2. Закона о 

матичним књигама 

(„Службени гласник РС“, 

број 20/09) 

/ 94/13 

30. октобар 

7.  Судски пословник о 

изменама и допунама 

Судског пословника 

Члан 74. Став 2. Закона 

о уређењу судова 

(„Службени гласник РС“, 

бр. 116/08, 104/09, 101/10, 

31/11-др. закон, 78/11-

др.закон, 101/11 и 101/13) 

/ 89/13 

10. октобар 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

 

Ред. 

бр. 

 

Назив 

 
Резултат 

Финансирање 
 

Референтни 

документ  

шифра извора 

финансирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

I II III IV 

1.  Дисеминација одлука и 

пресуда Европског суда 

за људска права 

Преведене и објављене све 

пресуде, преведене и објављене 

важније одлуке; одржана једна 

конференција/округли сто; 

издата збирка пресуда и 

важнијих одлука у односу на 

Републику Србију за период од 

марта 2012. до марта 2013. 

године. 

01 232.166,00 

RSD 

 

 

Европска 

конвенција за 

заштиту људских 

права и основних 

слобода 

2.  Старање над 

извршавањем пресуда и 

одлука Европског суда 

за људска права 

Достављене све релеванте 

информације Комитету 

министара Савета Европе у 

складу са чланом 46. Европске 

конвенције за заштиту људских 

права и основних слобода о 

мерама предузетим ради 

01 140.409.783,16 

RSD 

 

Европска 

конвенција за 

заштиту људских 

права и основних 

слобода 



извршавања пресуда и одлука 

Европског суда за људска права; 

указано надлежним органима на 

мере које Комитет министара 

захтева од Републике Србије; 

извршене исплате по основу 

пресуда и одлука Европског 

Суда за људска права. 

3.  Борба против корупције  

- подршка успостављању 

Агенције за борбу 

против корупције 

Донатор ЕУ, ИПА 2008, 

укупан буџет пројекта:  

2.500.000 евра, период 

спровођења: 

фебруар 2011- април 

2013. године 

Смањење нивоа корупције у 

Републици Србији и јачање 

Агенције за борбу против 

корупције у циљу повећања 

капацитета за имплементацију и 

даљи развој политика и 

законодавства у области анти-

корупционе политике. 

06 23.439.546,00 

RSD 

(208.333 EUR) 

Национална 

стратегија 

реформе 

правосуђа 

4.  Унапређење 

транспарентности и 

ефикасности (тужиоци и 

казнени систем)  

Донатор ЕУ, ИПА 2008, 

укупан буџет пројекта:  

4.500.000 евра, период 

спровођења: 

септембар 2010 -

септембар 2013. године 

Унапређење ефикасности 

тужилаштва и казненог система 

Репбулике Србије увођењем 

ефикасног управљања 

предметима и унапређењем 

статистике, као и повећање 

јавног приступа информацијама 

у свим областима правосуђа 

06 126.573.750,00 

RSD 

(1.125.000 

EUR) 

Национална 

стратегија 

реформе 

правосуђа  

5.  Изградња капацитета за 

Дирекцију за управљање 

одузетом имовином  

(Донатор ЕУ, ИПА 2009, 

укупан буџет пројекта   

2.500.000 евра, 

период спровођења 

септембар 2010-април 

2013. године) 

Унапређење демократије и 

сектора владавине права на 

сузбијању корупције и 

организованог криминала у 

складу са ЕУ стандардима и 

препорукама 

MONEYVAL/GRECO кроз 

унапређење институционалних 

капацитета и ефикасног 

функционисања Дирекције за 

управљање одузетом имовином, 

као и других кључних 

институција укључених у 

истрагу, привремено одузимање, 

управљање и трајно одузимање 

имовине стечене криминалом у 

Републици Србији 

06 70.318.750,00 

RSD (625.000 

EUR) 

 

Национална 

стратегија 

реформе 

правосуђа  

6.  Даље усклађивање 

казненог система 

Републике Србије са 

стандардима Европске 

уније и јачање 

алтернативних санкција 

(Донатор ЕУ, ИПА 2010, 

укупан буџет пројекта: 

5.197.000 евра, период 

спровођења: 

септембар 2011-

септембар 2014. године 

 

Јачање капацитета Управе за 

извршење кривичних санкција за 

увођење програма практичне и 

професионалне едукације 

осуђених лица, како би им се 

омогућило лакше запошљавање 

и инклузија у друштво након 

одслужење прописане затворске 

казне и успостављање 

неопходних предуслова за 

ефективни и ефикасан систем 

алетернативних санкција у 

Републици Србији увођењем 

надзора над одређеним 

категоријама починилаца 

06 33.488.000,00 

RSD 

(280.000 EUR) 

Стратегија за 

смањење 

преоптерећености 

смештајних 

капацитета у 

заводима за 

извршење 

кривичних 

санкција у 

Републици Србији 

у периоду од 2010. 

до 2015. године 



кривичних дела 

7.  Унапређење 

доступности правде у 

Србији 

(Донатор Влада 

Краљевине Норвешке, 

буџет пројекта 4.125.000 

eвра, период спровођења 

април  2011- септембар 

2014. године) 

Унaпрeђeњe рaдa судoвa и 

дoступнoсти прaвдe, јaчaњe 

капацитета Висoкoг сaвeтa 

судствa, пружање пoдршке 

рeфoрми систeмa мaлoлeтничкoг 

прaвoсуђa) 

05 137.512.197,00 

RSD 

(1.222.222 

ЕUR) 

Национална 

стратегија 

реформе 

правосуђа  

8.  Унапређење интер-

секторске сарадње у 

сектору правосуђа и 

унутрашњих послова као 

приоритетне области у 

процесу ЕУ интеграција 

(Донатор Велика 

Британија, буџет 

пројекта 35.000 GBP, 

период спровођења 

јануар 2013-март 2013. 

године 

Подршка процесу реформе у 

области правосуђа и 

унутрашњих послова, нарочито 

у области примене новог ЕУ 

секторског приступа са 

посебним акцентом на 

хоризонталној сарадњи и 

координацији између 

Министарства унутрашњих 

послова и Министарства правде 

и државне управе, као и јачање 

јединица за пројекте у оба 

министарства 

05 4.896.100,00 

RSD 

(35.000 GBP) 

 

Национална 

стратегија 

реформе 

правосуђа 

9.  Јачање владавине права 

у Републици Србији 

/јачање капацитета 

правосудног сектора у 

борби против корупције 

у Републици Србији  

(Донатор ЕУ, ИПА 2011, 

буџет пројекта  2.000.000 

еура,  

период спровођења 

јануар 2013 - мај 2016. 

године) 

Унапређење капацитета и 

квалитета у спровођењу 

институционалних реформи у 

циљу превенције и борбе против 

корупције. 

06 75.006.592,00 

RSD 

(666.666 

EUR) 

Национална 

стратегија за 

борбу против 

корупције у 

Републици Србији 

за период од 2013. 

до 2018. године  

 

10.  Јачање владавине права 

у Републици 

Србији/подршка 

заједничком 

вишедонаторском 

повереничком фонду за 

подршку сектора правде 

у Републици Србији 

(Донатор ЕУ, ИПА 2011, 

буџет пројекта  2.000.000 

евра, 

период спровођења 

јануар 2013 – јануар 

2016. године) 

Подршка сектору правде у 

Републици Србији за 

успостављање модела за 

примену секторског приступа у 

планирању, програмирању и 

спровођењу пројеката у области 

сектора правосуђа, као и 

реализација начина приступања 

ЕУ фонду МДТФ, а у циљу боље 

координације и фокусирања 

активности на процес 

придруживања ЕУ 

06 75.006.592,00 

RSD 

(666.666 

EUR) 

Национална 

Стратегија 

реформе 

правосуђа за 

период 2013–2018. 

године 

  

11.  Подршка систему 

владавине права у 

Републици 

Србији/ефективно 

извршење судских 

одлука 

(Донатор ЕУ, ИПА 2012, 

буџет пројекта 2.000.000 

евра, 

период спровођења:  

октобар 2013- октобар 

Пружање подршке Комори 

извршитеља и Министарству за 

обезбеђење потребних 

капацитета и унапређење 

извршења судских пресуда 

06 84.382.500,00 

RSD 

(750.000 

EUR) 

Национална 

Стратегија 

реформе 

правосуђа за 

период 2013–2018. 

године 

  



2015. године 

12.  Подршка реформи 

државне управе 

(Донатор ЕУ, ИПА 2010, 

буџет пројекта 1.700.000 

евра, 

период спровођења 

мај 2011-мај 2013. 

године 

Унапређење делотворности, 

ефикасности и одговорности 

државне управе Републике 

Србије у складу са Стратегијом 

реформе државне управе у 

Републици Србији и у складу са 

захтевима процеса европских 

интеграција 

06 39.847.217,00 

RSD 

(354.166 

EUR) 

Стратегија 

реформе државне 

управе у 

Републици Србији 

13.  Подршка реформи 

државне управе у 

Републици Србији у 

периоду 2010–2013. 

године 

(Донатор:Краљевина  

Шведска, буџет 

пројекта: 2.100.000 евра, 

перод спровођења јануар 

2011- децембар 2014. 

године 

Унапређивање организационих и 

функционалних капацитета 

органа државне управе 

укључених у реализацију 

Пројекта у складу са процесом 

спровођења функционалних 

прегледа и пружање подршке 

реализацији приоритетних 

реформских иницијатива кроз 

функционисање Пројектног 

фонда за институционални 

развој (PROFID). 

05 78.757.000,00 

RSD 

(700.000 

EUR) 

Стратегија 

реформе државне 

управе у 

Републици Србији 

14.  Капитално одржавање и 

доградња постојећих 

капацитета 

Рекоснтрукција 2 блока у ОЗ у 

Београду, 1 блока у Специјалној 

затворској болници у Београду, 

санација крова и фасаде 2. 

павиљона у КПЗ у Нишу , 

санација одељења истраге и 

школе у КПЗ у Нишу, санација 

ресторана у КПЗ у Пожаревцу – 

Забели и остале мање санације и 

реконструкције 

01 163.040.210,00 

RSD 

 

Стратегији за 

смањење 

преоптерећености 

смештајних 

капацитета у 

заводима за 

извршење 

кривичних 

санкција у 

републици Србији 

у периоду од 2010. 

до 2015. године  

15.  Развој интерног 

тржишта сопствене 

производње Завода у 

оквиру управе за 

извршење кривичних 

санкција у циљу 

упошљавања осуђених 

Обезбеђено стабилно 

упошљавање осуђених лица за 

потребе производње за 

сопствено снабдевање установа 

у пољопривреди, машинској 

индустрији, производњи 

намештаја и другим 

делатностима 

01 90.439.043,00 

RSD 

 

Стратегији за 

смањење 

преоптерећености 

смештајних 

капацитета у 

заводима за 

извршење 

кривичних 

санкција у 

републици Србији 

у периоду од 2010. 

до 2015. године  

16.  Формирање пробацијске 

службе у оквиру Управе 

за извршење кривичних 

санкција 

Оформљено 5 нових канцеларија 

за поверенике за алтернативне 

санкције, запослено 14 

повереника и 10 референата, 

израђен нацрт Закона о 

извршењу ванзаводских 

санкција и мера 

01 5.000.000,00 

RSD 

 

Стратегији за 

смањење 

преоптерећености 

смештајних 

капацитета у 

заводима за 

извршење 

кривичних 

санкција у 

републици Србији 

у периоду од 2010. 

до 2015. године 

17.  Развој система 

ванзаводских санкција 

Повећан број лица на 

ванзаводским санкцијама за 12%  

01 5.000.000,00 

RSD 

 

Стратегији за 

смањење 

преоптерећености 



смештајних 

капацитета у 

заводима за 

извршење 

кривичних 

санкција у 

републици Србији 

у периоду од 2010. 

до 2015. године  

18.  Реконструкција и 

изградња нових објеката 

у КПЗ за малолетнике у 

Ваљеву  

Израђен главни пројекат 

реконструкције смештајних 

капацитета, добијени услови 

јавних предузећа и припремљена 

остала документација за 

локацијску и грађевинску 

дозволу 

01 

 

 

10.281.428,00 

RSD 

 

/ 

19.  Прекршајни и 

Привредни суд у Шапцу 

- решавање смештајног 

проблема (набавка, 

реконструкција и 

адаптација објекта) 

Прибављен објекат  у својину за 

потребе Прекршајног суда, 

израда техничке документације 

у току као и прибављање 

неопходнх сагласности за 

почетак  радова. 

01 

 

04 

7.000.000,00 

RSD 

16.000.000,00 

RSD 

/ 

20.  Реконструкција и 

адаптација објеката 

Вишег и Основног суда 

у Краљеву 

Завршени радови на 

реконструкцији и адаптацији 

објекта Вишег суда; 

припремљена техничка 

документација за радове на 

објекту Основног суда 

01 

 

04 

3.800.000,00 

RSD 

9.000.000,00 

RSD 

/ 

21.  Набавка , 

реконструкција и 

адаптација објекта за 

потребе смештаја 

одељења Првог основног 

суда у Београду (зграда 

Аероинжењеринга) 

Прибављен објекат, урађена 

техничка документација и 

започети припремни радови 

10 83.300.000,00 

RSD 

 

22.  Надоградња/доградња и 

реконструкција зграде 

Основног суда у 

Лозници за потребе 

смештаја правосудних 

органа 

Завршени радови на објекту;  у 

току технички пријем објекта и 

завршни рачун 

01 

 

04 

31.100.000,00 

RSD 

43.900.000,00 

RSD 

 

23.  Реконструкција и 

адаптација објеката 

правосудних органа 

(капитална улагања) у 

циљу решавања 

смештајних потреба и 

побољшања услова рада 

(Сјеница, Нови Пазар, 

Велико Градиште, 

Крагујевац, Бор итд.) 

Реконструисани и адаптирани 

објекти, побољшани услови рада 

04 9.500.000,00 

RSD 

 

24.  Набавка неопходне 

опреме за 

функционисање 

правосудних органа 

(канцеларијски 

намештај, клима уређаји, 

телефони, рачунарска  и 

друга опрема) 

Набављена и инсталирана 

рачунарска и друга опрема 

01 

 

04 

5.500.000,00 

RSD 

53.000.000,00 

RSD 

 

25.  Успостављање Хостинг централног система; 01 31.200.000,00 Стратегија 



Централног система за 

електронску обраду и 

складиштење података и 

чување другог примерка 

матичних књига (Фаза 

IV) 

развој и изградња мрежне 

инфраструктуре и умрежавање 

преосталих матичних подручја 

градова и општина који 

извршавају поверене послове 

матичних књига ради 

преузимања података из првог 

примерка – изворника матичне 

књиге у Централни систем за 

електронску обраду и 

складиштење података и чување 

другог примерка матичних 

књига; унос података из 

закључених матичних књига у 

други примерак матичних књига 

у електронском облику кроз 

Централну апликацију – модул 

за унос података из другог 

примерка матичних књига у 

Централни систем; ажурно 

преузимање података из 

незакључених матичних књига у 

Централни систем, обука 

корисника система и 

оптимизација мрежних ресурса, 

базе и постојеће платформе 

RSD реформе државне 

управе у 

Републици Србији 

26.  Пројекат набавке и 

инсталације 

антивирусног софтвера 

за потребе правосудних 

органа 

Повећан ниво безбедности 

података у судовима за 30% и 

јавним тужилаштвима за 70% у 

односу на 2012. годину 

04 15.000.000,00 

RSD 

/ 

27.  Пројекат унапређења 

ефикасности и 

транспарентности 

правосудног система 

IPA 2008  

Увећана ефикасност 

правосудног система (пилоти – 

јавна тужилаштва и установе 

Управе за извршење кривичних 

санкција); САПО и САПА 

пословни софтвери за 

управљање предметима у јавним 

тужилаштвима и установама 

УИКС пуштени у рад 

05 213.741.421,00 

RSD 

(1.891.517 

EUR) 

/ 

28.  Пројекат увођења 

информационог система 

у судове за прекршаје 

Увећана ефикасност 

правосудног система у делу који 

се односи на прекршајне судове 

и уведен софтвер за управљање 

предметима у рад судова, 

испоручена и инсталирана 

пратећа рачунарска опрема 

05 264.000.000,00 

RSD 

3.000.000 

USD 
 

/ 

29.  Пројекат одрживог 

развоја са услугама 

одржавања АВП 

пословног софтвера у 77 

основних, виших и 

привредних судова 

(укључујући Привредни 

апелациони суд) 

Републике Србије са 

више од 4.000 корисника 

Несметано коришћење АВП 

софтвера и база података о 

приближно 10 милиона судских 

предмета у 77 привредних 

(укључујући Привредни 

апелациони суд), виших и 

основних судова са судским 

јединицама уз редовно 

одржавање софтвера са даљим 

побољшањима у току периода од 

годину дана 

04 10.000.000,00 

RSD 

/ 

30.  Пројекат одрживог 

развоја са услугама 

Несметано коришћење САПС 

софтвера и база података у осам 

01 10.000.000,00 

RSD 

/ 



одржавања пословног 

софтвера САПС за 

Врховни касациони суд, 

Управни суд три 

одељења, Апелациони 

суд у Београду, Новом 

Саду, Нишу и 

Крагујевцу, Виши и 

Основни суд у Сремској 

Митровици) са преко 

700 корисника 

судова највишег ранга и три 

одељења суда уз редовно 

одржавање софтвера са даљим 

побољшањима у току периода од 

годину дана 

 


