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На основу члана 9. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број
44/14, 14/15, 54/15 и 96/15-др. закон), 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
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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;
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

Министарство правде (у даљем тексту: Министарство) у претходној години предузело је низ активности у области правосудних професија. У
делокругу који се односи на обављање јавнобележничке делатности донето је 16 решења о именовању јавних бележника (за подручја Основног суда у Бору,
Великом Градишту, Петровцу на Млави, Прибоју, Убу, Бујановцу, Зрењанину, Новом Саду, Шиду, Крушевцу, Сомбору, Мионици, Новом Саду и Великој
Плани) и 9 решења о именовању јавнобележничких помоћника. Организована су и спроведена четири редовна испитна рока за полагање јавнобележничког
испита. Јавнобележнички испит у целости је положило 50 кандидата. Обављен је надзор у циљу провере испуњености услова у погледу просторија и опреме
74 јавнобележничке канцеларије (како ради техничког пријема канцеларија новоименованих јавних бележника тако и по пријави промене адресе седишта
јавнобележничке канцеларије или проширења канцеларије). Донето је решење о одређивању расписивања конкурса за именовање 11 јавнобележничких
помоћника за подручје Првог основног суда у Руми, Панчеву, Новом Саду и Шапцу. Комисија Министарства правде за одлучивање о жалбама против одлука
Дисциплинске комисије Јавнобележничке коморе поступала је у три предмета по жалбама поднетим на одлуке Дисциплинске комисије Јавнобележничке
коморе (жалбе су одбијене). Донета су 34 решења о именовању јавних бележника у поновном поступку по пресудама Управног суда којим су поништена
решења о именовању првих јавних бележника и предмети враћени на поновно одлучивање. Поступано је: у 29 предмета по тужби Управном суду на решења
о именовању првих јавних бележника; у 36 предмета поводом поднетих тужби Управном суду ради поништаја решења о именовању јавних бележника
донетих у поновном поступку; у 12 предмета поводом поднетих захтева Врховном касационом суду за преиспитивање одлука Управног суда којим се
усвајају тужбе поднете ради поништаја решења о именовању јавних бележника, а предмети враћају на поновно одлучивање; у три предмета по тужби
Управном суду на решење Комисије Министарства правде за одлучивање о жалбама против одлука Дисциплинске комисије Јавнобележничке коморе; у 3
предмета по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја поднетом преко Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности. Сачињен је одговор на једно посланичко питање. По притужбама, представкама и дописима државних органа и организација
као и грађана поступано је у 123 предмета.
У делокругу који се односи на обављање делатности јавних извршитеља примљена је 461 нова притужба и представка, по којима је Министарство
уредно поступило, као и у 728 предмета, по поновном писаном обраћању странака. Обављена су два надзора над радом јавних извршитеља именованих за
подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду и Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву. Поднет o je шест захтева за
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утврђивање дисциплинске одговорности: јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда Зајечару, јавног извршитеља
именованог за подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Врању, два јавна извршитеља именована за подручје Вишег суда у Београду и Привредног
суда у Београду, јавног извршитеља за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину и јавног извршитеља именованог за подручје
Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву. Донето је: једно решење о удаљењу јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Сремској
Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици; решење о престанку делатности једног јавног извршитеља на његов лични захтев; два решења о
промени података у Именику јавних извршитеља због промене презимена и с тим у вези израђене легитимације јавним извршитељима; једно решење по
предлогу за понављање дисциплинског поступка против јавног извршитеља. Управном суду у Београду упућен је одговор поводом тужбе на решење о
именовању јавног извршитеља. Дата је сагласност на Пословник о раду Скупштине Коморе јавних извршитеља и сагласност да Одлуку о постављењу аката
на огласну таблу Коморе јавних извршитеља. По захтеву за приступ информацијама од јавног значаја достављена је информација у једном предмету и у
четири предмета по захтеву Заштитника грађана. Народној скупштини упућен је један одговор на посланичко питање. Израђена је евиденција о лицима са
положеним испитом за јавног извршитеља. Дисциплинскa комисијa за вођење дисциплинског поступка против јавних извршитеља у извештајном периоду
примила је 34 захтева за утврђивање дисциплинске одговорности јавних извршитеља. Пет захтева за утврђивање дисциплинске одговорности је поднето од
стране Министарства правде, три захтева од стране овлашћеног дисциплинског тужиоца Министарства правде, 26 захтева од стране Коморе јавних
извршитеља. Петнаест поступака је окончано и донете су следеће Дисциплинске мере: 1 дисциплинска мера-привремена мера забране обављања делатности
у трајању у 3 месеца; 6 дисциплинских мера - новчана казна; 6 дисциплинских мера - опомена; 2 ослобађајуће одлуке.
У области која се односи на посреднике у решавању спорова обрађена су 182 Захтева за издавање дозвола за посредовање и упис у регистар
посредника; издате су 152 дозволе за посредовање - решења о испуњености услова за издавање дозвола за посредовање и решења о упису у регистар
посредника; ажуриран је Регистар посредника – физичка лица, као и Евиденције органа, организација и правних лица којима је издата дозвола за спровођење
обуке за посреднике, а све у циљу благовременог достављања IT служби свих измена и исправки; послато је 175 дописа државним органима, у циљу обраде
захтева кандидата за добијање дозволе за посредовање; издате су 2 дозволе за спровођење основне обуке и 3 дозволе за спровођење специјализоване обуке
посредника; донето је 8 решења о изменама података у Регистру посредника; донета су 2 решења којима се одбија захтев за издавање дозволе за
посредовање; донето је решење о образовању Комисије за одузимање дозвола за посредовање и решење којим се одређује секретар Комисије; формирана је
Саветодавна група за успостављање ефикасног и одрживог система посредовања у решавању спорова.
У области послова који се односе на рад судских вештака поступано је по 87 притужби на рад судских вештака, донето је 45 решења о измени
података у Регистар судских вештака, упућен је један одговор на посланичко питање, поступано је по 37 захтева за приступ информацијама од Јавног
значаја, поступано је у 38 захтевa о информацијама о судским вештацима, донето је 13 решења о разрешењу судских вештака, донето је једно решење о
именовању за судског вештака по пресуди Управног суда.
У делокругу који се односе на рад сталних судских тумача и преводилаца донето је: 17 решења о постављењу сталних судских тумача за знаковни
језик за глува лица, 4 решења о одбијању захтева за постављење сталних судских тумача за знаковни језик за глува лица и један закључак о одбацивању
захтева, 9 решења о измени података у Евиденцији сталних судских тумача, 21 акт о враћању преурањене пријаве за постављење за преводиоце, 14 преписа
решења о постављењу за преводиоце и 2 решења о разрешењу сталног судског преводиоца. Упућен је један допис Заштитнику грађана и поступано је по два
захтева за приступ информацијама од јавног значаја.
У делокругу који се односи на послове правосудне управе примљено је у рад 5.590 нових предмета. Решено, односно архивирано је 2.326, а
нерешено је 469 предмета по којима се поступа. Обављено је 33 непосредних надзора над радом правосудних органа.
У претходној години укупно 965 кандидата положило је правосудни испит.
На основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено
време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ,
обављене су консултације, прегледани правилници и дата сагласност министра правде на Правилнике о унутрашњој организацији и систематизацији радних
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места у правосудним органима; вршено је прикупљање и обрада података о броју запослених у правосудним органима по звањима, на неодређено и
одређено време; дата је сагласност на попуну радних места на одређено време у правосудним органима; Урађени су периодични шестомесечни,
деветомесечни и годишњи извештаји и анализа извештаја о раду судова у 2017. години и анализа казнене политике за поједина кривична дела виших и
основних судова у 2017. години.
Примљено је 12.000 предмета међународне правне помоћи, од чега се 5.500 односило на међународну правну помоћ у кривичним стварима и 6.500 у
грађанским стварима. Око 35% предмета односило се на изручења, преузимања и уступања кривичног гоњења, извршења кривичних предуда са и без
трансфера, међународне отмице деце, уверења о прописима и реципроцитета, док се око 65% предмета односило на достављања и остале видове правне
помоћи (саслушање сведока и странака, извођење доказа, коришћење видео-конференцијске везе, размена обавештења и друго). Број захтева који се односи
на активну међународну правну помоћ је мањи него број захтева који се односе на пасивну међународну помоћ, односно више је било захтева других држава
да им Република Србија пружи правну помоћ, него захтева Републике Србије према другим државама. Када су у питању државе са којима се одвија
међународна правна помоћ, најинтензивнија сарадња је и даље са земљама у региону, пре свега са Републиком Хрватском, Босном и Херцеговином и Црном
Гором, а када се ради о осталим европским земљама сарадња је наjинтензивнија са СР Немачком, Аустријом , Мађарском и Италијом. Потписана су два
уговора: Споразум између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о екстрадицији од 13. децембра 1957. године и
Споразум између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним
стварима од 20. априла 1959. године. У периоду од 26. до 28. септембра 2017. године у Абу Дабију одржана је друга рунда преговора за закључивање
билатералних уговора из области међународне правне помоћи између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата. Преговори су успешно окончани и
текстови уговора су усаглашени. Дана, 12. децембра 2018. године у Ослу су одржани преговори у циљу закључивања уговора са Краљевином Норвешком о
преносу извршења кривичне пресуде. Преговори су успешно окончани и усаглашен је текст уговора.
Решени су сви примљени захтеви Тужилаштва и одбране за достављање документације и података потребних за поступке пред Међународним
кривичним трибуналом за бившу Југославију и Механизмом за међународне кривичне трибунале, даване су гаранције за привремено пуштање на слободу
окривљених и осуђених лица и у свему поштоване одлуке Судског већа којима је одобрено њихово привремено пуштање на слободу. Оптуженим и осуђеним
држављанима Републике Србије и члановима њихових породица је пружана материјална помоћ у складу са Одлуком о условима за доделу материјалне
помоћи оптуженима и осуђенима пред МКТЈ и члановима њихових породица.
Министарство је припремило прилог за потребе сачињавања Годишњег извештаја о напретку у оквиру надлежности преговарачког ПГ 23 и
учествовало у извештавању у оквиру Преговарачке позиције за Поглавље 23. Ажурирана је трећа ревизија Националног програма за усвајање правних
тековина Европске уније (НПАА) и прикупљани су прилози других институција које учествују у имплементацији Акционог плана за Поглавље 23.
Спроведено је извештавање Министарства за европске интеграције праћењем показатеља дефинисаних у Оквиру за процену учинка за сваки сектор
Националних приоритета за међународну помоћ (НАД). Координирани су послови стручне редактуре правних прописа ЕУ који се односе на сектор
правосуђа, са циљем да се прописи адекватно припреме за директну примену у домаћем правном поретку, укључујући именовање нових стручних редактора
испред министарства и укупну организацију послова у сарадњи са Министарством за европске интеграције. Организовани су састанци чланова и учесника у
раду Преговарачке групе за Поглавље 23 ради усклађивања методологије о извештавању у редовном процесу извештавања о имплементацији Акционог
плана за Поглавље 23 као и прелазних мерила (INTERIM BENCHMARKS) и договора о начину континуираног извештавања у складу са истим. Спроведена
је процена потреба за аплицирањем за TAIEX подршку у оквиру планираних активности како би се приступуло мапирању будућих потреба. Сачињени су
извештаји о билатералној правосудној сарадњи између Р. Србије и Р. Словеније, Р. Мађарске, Р. Италије, Р. Румуније, Аустрије, Немачке и Грчке уз
дефинисање будућих стратешких циљева те сарадње. Организовано је неколико састнака са предстваницима правосудних институција ради припреме
секторског предлога номинације пројеката за ИПА 2018. Вршено је прикупљање прилога за Пододбор за правду, слободу и безбедност и организовање
делегације РС за учешће на Пододбору. Квартално је извештавано за потпоглавље о организованом криминалу, о спровођењу активности из Акционог плана
за ПГ 24, које су у надлежности Министарства правде. У сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике, припремљен је и реализован пројекат
који се односи на измене и допуне Кривичног законика у складу са предвиђеним усклађивањем са законодавством ЕУ.
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Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђa за период 2013-2018. године која је одговорна за реализацију циљева и
активности предвиђених Националном стратегијом реформе правосуђа и Акционим планом, је у току 2017. године организовaла и одржала пет седница. У
складу са Пословником Комисије члан 6. став 1. и члан 14. став 4. појединим члановима и заменицима чланова је током 2017. године престао манадат а
Влада је, на предлог Министарства правде које поступа као Секретаријат Комисије, донела Решење о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова
Комисије. На седницима су редовно разматрани квартални извештаји релевантних субјеката, и то: Републичког јавног тужилаштва, Високог савета судства,
Врховног касационог суда, Државног већа тужилаца, Министарства правде, Правосудне академије, Агенције за борбу против корупције, Јавнобележничке
коморе и Коморе извршитеља. Закључено је да сви субјекти испуњавају предвиђене циљеве у складу са Акционим планом, те су једногласно усвојени сви
предати извештаји.
У 2017. години, Министарству је поднето укупно 387 захтева за накнаду нематеријалне штете на име рехабилитационог обештећења. Комисија за
рехабилитационо обештећење одлучила је о укупно 313 захтева за рехабилитационо обештећење. Укупан предложени новчани износ на име
рехабилитационог обештећења је 39.381.665,00 динара. Министарству је поднето 815 захтевa за накнаду нематеријалне штете због неосноване осуде и
неоснованог лишења слободе. Комисија за утврђивање штете и врсти и висини накнаде лицима неосновано осуђеним и неосновано лишених слободе
одлучила је о укупно 323 захтева и предложила новчани износ од 61.577.000,00 динара.
У Јединствену евиденцију коју води Министарство правде, сходно члану 29. Закона о рехабилитацији, унети су подаци о 352 захтева за
рехабилитацију који су поднети вишим судовима и подаци о 286 правоснажне одлуке о рехабилитацији које ради евиденције виши судови достављају
Министарству. Дата су 1.361 изјашњења на тужбе, жалбе, предлоге за дозволу извршења и друге поднеске у вези са одговарајућим поступцима пред
судовима за Државно правобранилаштво када је Република Србија - Министарство правде странка у поступку, као и друге државне органе; припремљена су
4.877 дописа којима се од државних и других органа, физичких и правних лица тражи допуна документације или достављају обавештења у вези поднетих
захтева за накнаду штете и у одговарајући програм и евидинцију извршен је унос података за 16. 855 предмета.
Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама је материјално помагала цркве и верске заједнице, кроз програм ''Сарадња државе са црквама и
верским заједницама'', реализујући девет пројеката укључујући и административне активности и трошкове органа који доприноси реализацији програма.
Подстицана је издавачка делатност Српске православне цркве у оквиру које се штампа више листова и часописа, издају врхунска филозофско-теолошка дела
и публикације неопходне ради успешног вршења духовне мисије. Редовна помоћ пружана је и културним установама и издавачким пројектима у оквиру
цркава и верских заједница, удружењима грађана и невладиним организацијама које се баве очувањем верског, културног и националног идентитета.
Сагледан је материјални положај свештенства и монаштва и закључено да је условљен економском снагом и друштвено-политичким положајем српског
народа у тим земљама. У том смислу Управа је одобрила редовну помоћ за 198 свештеника и 89 монаха и монахиња и 24 ванредне помоћи. Сагласно тим
проценама, редовна помоћ пружана је свештенству и монаштву у региону, финансирана обнова цркава и манастира, подстицани културни програм и
издавачка делатност и створени услови за рад све три богословије на тим просторима. Управа додељује стипендије најбољим студентима телогогије,
подстиче научно-истраживачки рад и финансира филозофско-теолошка дела, која због малог тиража не би могла бити штампана без државне подршке.
Помаже се и рад Института при Православном богословском факултету чије је оснивање у функцији даљег унапређења теолошке мисли и верске наставе.
Настојећи да допринесе развоју верског образовања, Управа је прижала помоћ богословијама Српске православне цркве које су најстарије средње школе и
зачетници систематског образовања кадрова у Србији, а због специфичности васпитног процеса интернатски организоване. Управа је обезбеђивала редовну
помоћ свештенству и монаштву на територији Косова и Метохије. Владајући албански сепаратизам и већинско становништво сматра их непожељним, јер
представљају носиоце хришћанске цивилизације, чуваре српске националне културе, промотере и заштитнике српских државних интереса у том делу
Републике и поуздану гаранцију прогнаном становништву да се врати у своје домове. Пошто не могу рачунати на помоћ проређених и осиромашених
верника, као ни на материјалну подршку локалне самоуправе, опстанак свештеника и њихових породица, као и монаштва на КиМ могућ је само уз сталну
државну помоћ.
Дирекција за управљање одузетом имовином у току 2017. године, у оквиру редовних активности преузела је и управља следећом привремено и
трајно одузетом имовином: Привремено одузета имовина (5 станова, Хотел Панорама на Златару, 2 гараже, 1 апартман на Златибору, 12 локала, 454.160,00
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ЕУР и 2.202.400,00 РСД); Трајно одузета имовина (2 стана, 300 покер апарата, 88 ТВ апарта, 4.544,00 УСД и 737.191,45 ЕУР). У наведеном периоду
Дирекција је на основу судских одлука вратила следећу имовину, која је била привремено одузета: 36 станова, 2 куће, 3 локала, 1 гаража, 10 возила, 62.497,00
РСД, 233.185,56 ЕУР, 44.457,00 ЦХФ, 54.385,38 УСД, 965,00 ГБП, 3.886,00 сингапурских долара и 10.039.000,00 индонежанских рупија.
Поред редовних активности на преузимању и управљању привремено и трајно одузетом имовином проистеклом из кривичног дела, Дирекција је
закључила Уговор о сарадњи са Правосудном академијом. Овим уговором регулисан је начин обуке и стручног усавршавања запоселних у
Дирекцији у оквиру континуиране обуке коју организује Правосуда академија, као и у посебним курсевима или семинарима
који могу да буду организовани за запослене у Дирекији, а у складу са специфичним знањима за којима запослени у
Дирекцији имају потребу.

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Ред.
бр.

1.

2.

Назив акта

Опис

I
Закон о измени Закона о
уређењу судова

II
Промењен је рок којим Високи
савет судства преузима
надлежности од Министарства
правде, у вези са одређивањем
мерила за број судског особља,
послове правосудне управе, као
и надлежности у вези са
доношењем Судског пословника

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о враћању
одузете имовине и
обештећењу

Детаљније се уређује поступак у
вези са враћањем одузете
имовине узимајући у обзир
међуресорни приступ у
решавању питања враћања, пре
свега одузетог земљишта

Статус
III
Народна
скупштина
усвојила

/

Број „Службеног
гласника РС”,
датум

IV
113/17
17. децембар

/

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V
/

VI
Да

/

Да

VII
Покренут је поступак
пред Уставним судом
за оцену уставности
одредаба којим се
преноси надлежност
са Министарства
правде на Високи
савет судства, те како
је неопходно сачекати
коначан став Уставног
суда, донета је измена
Закона о уређењу
судова
Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на измену

7

3.

Предлог закона о испитивању
порекла имовине

Уређује посебан порески
поступак против лица која су
незаконито стекла имовину

/

/

/

Да

4.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о оверавању
потписа, рукописа и преписа

Омогућава се општинским
управама да наставе са
оверавањем потписа у местима
где нису именовани јавни
бележници

/

/

/

Да

5.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о
парничном поступку

Измена прописа у циљу
усклађивања са Стратегијом за
решавање проблематичних
кредита

/

/

/

Да

6.

Предлог закона о бесплатној
правној помоћи

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

Да

овог предлога закона
Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на израду овог
предлога закона
Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на измену
овог предлога закона
Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на измену
овог предлога закона
Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
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7.

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

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

/

/

бесплатне правне
помоћи у
Републици
Србији
/

Републике Србије могу
утицати на израду овог
предлога закона

8.

Предлог закона о
службеницима у правосудним
органима

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

/

/

/

Да

9.

Предлог законa о Агенцији за
борбу против корупције

Агенцији за борбу против
корупције даје се овлашћење да
пропише методологију за
анализу ризика на корупцију у
прописима, а да се предлагачи
прописа обавежу да је
примењују; јачање 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

Да

Да

Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на израду овог
предлога закона
Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на израду овог
предлога закона
Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на израду овог
предлога закона
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10.

Предлог закона о малолетним
учиниоцима кривичних дела
и кривичноправној заштити
малолетних лица

Усклађивање са Закоником о
кривичном поступку, Законом о
прекршајима и Законом о
извршењу кривичних санкција;
прецизирање одредаба у циљу
усклађивања са међународним
конвенцијама којима се штите
права детета

/

/

11.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о судијама

Закон се усклађује са Програмом
за пондерисање предмета а у
делу који се односи на
расподелу предмета случајем

/

/

12.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о Високом
савету судства

Унапређење транспарентности и
квалитета изборног процеса;
обезбеђивање судске заштите
поводом одлука овог тела;
унапређење одредаба о
одговорности

/

/

13.

Предлог закона о

Важећи закон не одражава

/

/

од 2013. до 2018.
године
/

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

Да

Да

Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на израду овог
предлога закона
Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на измену
овог предлога закона

Да

Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на измену
овог предлога закона

Да

Приступило се изради
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правосудном испиту

потребу за квалитетном
регрутацијом приправника у
судове и јавна тужилаштва

14.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о Државном
већу тужилаца

Уводи се стална обука носилаца
правосудних функција;
унапређење транспарентности и
квалитета изборног процеса;
обезбеђивање судске заштите
одлука овог тела; одредбе о
одговорности

/

/

15.

Предлог закона о управним
споровима

Усклађивање управних спорова
са изменама правосудних закона;
увођење двостепености у
управном судству у циљу
рационалнијег рада судова и
обезбеђивања Уставом
загарантованих права на редован
правни лек у судском поступку

/

/

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

Да

Да

амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на израду овог
предлога закона
Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на измену
овог предлога закона

Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на израду овог
предлога закона
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16.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о извршењу
кривичних санкција

Измене се односе на проширење
надлежности судија за извршење

/

/

/

Да

17.

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
каквог испитивања од стране
полиције, другог органа за
спровођење закона или судског
органа за потребе кривичног

/

/

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

Да

Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на измену
овог предлога закона
Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на измену
овог предлога закона

12

18.

Предлог закона о парничном
поступку

19.

Предлог закона о судским
вештацима

20.

Предлог закона о судским
тумачима и преводиоцима

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
Унапређује се ефикасност
поступка имајући у виду ЕУ
стандарде, праксу Европског
суда за људска права и Уставног
суда

/

/

/

Да

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

/

/

/

Да

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

/

/

/

Да

Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на израду овог
предлога закона
Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на израду овог
предлога закона
Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
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21.

Предлог закона о изменама и
допунама Кривичног
законика

Законик се усклађује са
стандардима Европске уније

/

/

/

Да

22.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о судским
таксама

Ревидира се судска такса када се
странке одлуче за медијацију;
уређују таксе у поступку пред
Управним судом

/

/

/

Да

23.

Предлог закона о
грађанскоправној заштити
деце од незаконитог
прекограничног одвођења и
задржавања

Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
међународне конвенције

/

/

/

Да

24.

Предлог грађанског законика

Врши се обједињавање материје
грађанског права у једном
пропису (облигациони односи,
наследно право, стварно-правни
односи и др.), имајући у виду
потребе праксе да се кроз

/

/

/

Да

Републике Србије могу
утицати на израду овог
предлога закона
Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на измену
овог предлога закона
Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на измену
овог предлога закона
Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у
виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на израду овог
предлога закона
Приступило се изради
амандмана на Устав
Републике Србије, те
је доношење прописа
одложено до измена
овог акта, имајући у

14

кодификован пропис обједини
материја која припада овој грани
права
25.

Предлог закона о заштити
података о личности

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

/

/

Стратегија
заштите података
о личности

Да

виду да решења из
измена Устава
Републике Србије могу
утицати на израду овог
предлога законика
У току 2016. године
донети су нови
прописи Европске
уније из области
заштити података о
личности и то: Уредба
2016/679 Европског
парламента и Савета о
заштити појединца у
вези са обрадом
података о личности и
слободном кретању
таквих података од
27.04.2016. године и
Директива 2016/680 о
заштити појединца у
вези са обрадом
података о личности
од стране надлежних
тела у сврхе
спречавања, истраге,
откривања или гоњења
кривичних дела или
извршења кривичних
санкција и слободном
кретању таквих
података, такође од
27.04.2016. године, а
којима су у
потпуности стављени
ван снаге ранији
прописи.
Нови прописи
Европске уније су
детаљнији и обимнији
него ранији, што је
подразумевало и дужи
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рад на припреми
текста Нацрта закона;
Ради обезбеђења пуне
усклађености Нацрта
закона (што је обавеза
Републике Србије у
процесу
придруживања
Европској унији)
обезбеђена је помоћ
радној групи на тај
начин што је радна
група непосредно
радила са страним
експертом из области
заштите података о
личности. С обзиром
да је оваква помоћ
обезбеђена тек
накнадно из пројекта,
то је додатно
пролонгирало
предвиђене рокове
Накнадно је стигао и
кориговани Модел
закона од стране
Повереника за приступ
информацијама од
јавног значаја и
заштиту података о
личности, па је
оцењено да је
потребно да се
кориговани модел
додатно размотри и да
се евентуално преузму
и нека решења из тог
модела.
Нацрт закона о
заштити података о
личности је морао
бити упућен на
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експертизу и
Европској унији. То је
подразумевало да
текст Нацрта закона
мора бити преведен на
енглески језик, ради
слања Европској
унији.
О тексту Нацрта
закона, у складу са
закључком надлежног
одбора Владе,
обављена је јавна
расправа. Међутим,
оцењено је да због
великог интересовања
стручне јавности и
привредних субјеката
јавна расправа буде
одржана у нешто
дужен периоду, што је
такође пролонгирало
припрему закона
(јавна расправа је
одржана у периоду од
1. децембра 2017. до
15. јануара 2018.
године). У току јавне
расправе пристигао је
велики број коментара
и конкретних
предлога. У циљу
транспарентности
рада, оцењено је да
треба размотрити све
коментаре и предлоге
који се прихватају
одмах уградити у текст
Нацрта закона, заједно
са табелама које су
садржале преглед
прихваћених и
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26.

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о тајности
података

Усклађивање са релевантним
документима ЕУ који се односе
на тајне податке, измена
одредаба које се односе на
приступ тајним подацима,
одређивање степена тајности,
поступак за издавање
сертификата за приступ тајним
подацима, одредаба које се
односе на опште и посебне мере
заштите тајних података, као и
надлежности органа који
спроводе

/

/

/

Да

неприхваћених
примедби. Измењени
текст Нацрта закона је
такође поново
преведен на енглески
језик и достављен
Европској комисији.
Такође, на захтев
Европске комисије
припремљене су и
достављене и табеле
усклађености
измењеног текста
Нацрта закона са оба
релевантна документа
Европске уније
Најављено је да ће
неки од државних
органа доставити
званичне иницијативе
за измене и допуне
Закона о тајности
података, како би се
видело који су
конкретни предлози,
као и колики ће у
ствари бити обим
измена. Ове
иницијативе (од два
министарства) су
дошле накнадно, а
незванично су
најављене и нове
иницијативе, због чега
је и рад на припреми
закона одложен;
За 2018. годину
најављена је посета
представника
Европске уније и
НАТО, чији ће циљ
бити процена
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27.

28.

29.

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
Предлог закона о
потврђивању Споразума
између Републике Србије и
Републике Италије о
олакшању примене Европске
конвенције о екстрадицији из
1957. године
Предлог Закона о
потврђивању Уговора између
Републике Србије и
Краљевине Норвешке о
међусобном извршавању
судских одлука у кривичним

поступања у
Републици Србији са
страним тајним
подацима, као и
конкретне препоруке
за евентуално
побољшавање стања
(између осталог и
питање безбедносних
провера). Оцењено је
да је целисходније да
се сачекају ове посете,
како би се добиле
евентуалне препоруке
које се односе на
измену законских
одредаба, а у циљу
потпуне анализе шта
све у закону конкретно
треба да се мења
Због формирања нове
Владе поступак
ратификације је био
одложен. У току су
припреме за
потврђивања уговора

Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
Уговора

/

/

Не

Да

Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
Уговора

/

/

Не

Да

Због формирања нове
Владе поступак
ратификације је био
одложен. У току су
припреме за
потврђивања Уговора

Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
Уговора

/

/

Не

Да

Преговори на којима је
усаглашен текст
уговора су одржани у
децембру 2017.
године. У току су
припреме за
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30.

31.

32.

33.

стварима
Предлог закона о
потврђивању Уговора између
Републике Србије и
Републике Казахстан о
изручењу

Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
Уговора

/

/

Не

Да

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

Да

Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
Уговора

/

/

Не

Да

Предлог закона о
потврђивању Уговора између
Републике Србије и
Републике Белорусије о
изручењу

Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
Уговора

/

/

Не

Да

потписивање Уговора
Због формирања нове
Владе поступак
ратификације је био
одложен. Поступак
потврђивања уговора
је тренутно у току
Због формирања нове
Владе поступак
ратификације је био
одложен. Поступак
потврђивања уговора
је тренутно у току
Због формирања нове
Владе поступак
ратификације је био
одложен. Поступак
потврђивања уговора
је тренутно у току
Белоруска страна је
одложила
потписивање овог
уговора

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА
Ред.
бр.
1.

Назив акта

Правни основ

Опис

I
Уредба о измени и допуни
Уредбе о оснивању завода
за извршење кривичних
санкција у Републици
Србији

II
Члан 18. Закона о
извршењу кривичних
санкција(„Службени
гласник РС”, број
55/14)

III
Основан је нов казненопоправни завод затвореног
типа као што су КПЗ у Нишу
и КПЗ У Сремској Митровици

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум

IV
11/17
17. фебруар

Референтни
документ/
НПАА

По
плану
(Да/Не)

Образложење

V

VI
Не

VII
Измене и допуне
биле неопходне како
би се спровеле остале
активности које
омогућавају да нови
завод почне са радом
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2.

Стратегијa за смањење
преоптерећености
смештајних капацитета у
заводима за извршење
кривичних санкција у
Републици Србији до
2020. године

Члан 45. став 1.Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14)

Стратегија је донета у циљу
заштите друштва од
криминалитета,
континуираним побољшањем
услова у којима се санкције
извршавају, уз примену
савремених достигнућа у
третману осуђених у сврху
њихове успешне
реинтеграције у друштвену
заједницу и смањена стопе
поврата
Образује се Савет који прати
примену Закона о спречавању
насиља у породици и заштиту
од насиља у породици

43/17
5. мај

3.

Одлука о образовању
Савета за сузбијање
насиља у породици

Члан 35. став 1. и 4.
Закона о спречавању
насиља у породици
(„Службени гласник
РС”, број 94/16) и
члана 43. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС и
44/14)

4.

Уредба о издавању
доплатне поштанске
марке „Изградња Спомен
- храма Светог Саве“
Напомена:
Предлагач је
Министарство финансија

5.

Oдлука о образовању
Комисије за разматрање

Не

69/17
14. јул

/

Да

Члан 2. став 2. Закона
о издавању доплатне
поштанске марке
(„Службени гласник
РС”, број 61/05)

Финансирање грађевинскозанатских радова и радова на
уређењу ентеријера Споменхрама Светог Саве, пројекта
од јавног интереса од највеће
важности

79/17
25. август

/

Да

Члан 33. став 2. и 3.
Закона о Влади

Одлуком се образује Комисија
за разматрање спорних

83/17
15. септембар

/

Не

у планираном року
Било је потребно
утврдити стратешки
правац како би се
број лица лишених
слободе одржао на
нивоу који омогућава
извршење кривичних
санкција у условима
који одговарају
међународним
стандардима
У Плану рада Владе
за 2017. годину
предвиђено је да се
донесе Уредба о
саставу, начин рада и
одлучивање Савета за
сузбијање насиља у
породици, који прати
примену овог закона
и побољшава
координисање и
делотворност
спречавања насиља у
породици и заштиту
од насиља у
породици, али је
напред наведена
материја уређена
Одлуком

Било је неопходно
уредити област у вези
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6.

7.

спорних односа који могу
бити предмет пред
међународним
арбитражама

(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 - УС и
44/14)

Уредба о остваривању
права правосудних
функционера и
запослених у правосудним
органима и Управи за
извршење кривичних
санкција са територије
Аутономне покрајине
Косово и Метохија

Члан 123. став 3.
Устава Републике
Србије и 42. став 1.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 испр., 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 - одлука
УС, 72/12, 7/14 одлука УС и 44/14)

Уредба о измени Уредбе о

Члан 29. Закона о

односа, анализирање стања у
евентуалном спору пред
међународном арбитражом и
предлагања Влади
споразумног решавања спора

Уредбом се прописује
остваривање посебних права
судија и и заменика јавних
тужилаца у Прекршајном
суду у Косовској Митровици,
Основном суду у Косовској
Митровици, Вишем суду у
Косовској Митровици,
Основном јавном тужилаштву
у Косовској Митровици и
Вишем јавном тужилаштву у
Косовској Митровици (у
даљем тексту: правосудни
органи) и посебних права
запослених у правосудним
органима. Овом уредбом
прописује се и остваривање
посебних права запослених у
Управи за извршење
кривичних санкција у
Казнено-поправном заводу у
Косовској Митровици,
Казнено-поправном заводу у
Истоку, Окружном затвору у
Гњилану, Окружном затвору у
Пећи, Окружном затвору у
Призрену, Окружном затвору
у Приштини и запослених
који су у Управу за извршење
кривичних санкција преузети
из привремених институција у
Приштини
Имена у смислу прецизирања

95/17
25. октобар

/

/

Не

/

Да

поступања у
споровима пред
међународним
арбитражама,
имајући у виду
финансијске ефекте
на буџет, који настају
у овим поступцима
Било је неопходно
уредити статус
правосудних
функционера и
запослених у
правосудним
органима и Управи за
извршење кривичних
санкција са
теририторије
Аутономне покрајине
Косово и Метохија.

Управа је дала
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8.

9.

10.

11.

12.

уплати доприноса за
пензијско и инвалидско и
здравствено осигурање за
свештенике и верске
службенике из средстава
буџета РС
Закључак о утврђивању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Републике
Аргентине о међусобном
извршавању судских
одлука у кривичним
стварима
Закључак о утврђивању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Републике
Аргентине о правној
помоћи у кривичним
стварима
Закључак о утврђивању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Републике
Аргентине о правној
помоћи у грађанским
стварима
Закључак о утврђивању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике
Србије и Републике
Аргентине о изручењу

црквама и верским
заједницама
(„Службени гласник
РС”, број 36/06)

који свештеници, када и под
којим условима имају право
на уплату доприноса, а када то
право губе

иницијативу за
прецизирање Уредбе,
а предлагач ове
Уредбе је било
Министарство
финансија
Аргентина је позвала
делегацију Републике
Србије на преговоре
али до преговора није
дошло (трошкови)

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12УС, 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
кривичним стварима

/

Не

Да

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

Да

Аргентина је позвала
делегацију Републике
Србије на преговоре
али до преговора није
дошло (трошкови)

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

Да

Аргентина је позвала
делегацију Републике
Србије на преговоре
али до преговора није
дошло (трошкови)

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

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

/

Не

Да

Аргентина је позвала
делегацију Републике
Србије на преговоре
али до преговора није
дошло (трошкови)

Закључак о утврђивању
Основе за вођење
преговора и закључивање

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

Утврђује се Основа за вођење
преговора и закључивање
Уговора између Републике

/

Не

Да

Очекујемо позитиван
одговор кинеске
стране како би
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13.

14.

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

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

Србије и Народне Републике
Кине о о међусобном
извшравању судских одлука у
кривичним стварима

започели процедуру
везану за преговоре.

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

Да

Очекујемо позитиван
одговор кинеске
стране како би
започели процедуру
везану за преговоре.

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

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

/

Не

Да

Очекујемо позитиван
одговор кинеске
стране како би
започели процедуру
везану за преговоре.

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Ред.
бр.
1.

2.

Назив акта
I
Правилник о допуни
Правилника о сталним
судским тумачима

Правни основ
II
Члан 70. став 4. Закона о
уређењу судова
(„Службени гласник РС”,
бр. 116/08, 104/09, 101/10,
31/11 - др. закон, 78/11 - др.
закон, 101/11, 101/13,
106/15, 40/15 - др. закон,
13/16, 108/16 и 113/17)

Правилник о накнади за оверу Члан 10. у вези са чланом

Референтни
документ/НПАА
III
/

/

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV
7/17
31. јануар

11/17

По плану
(Да/Не)

Образложење

V
Не

VI
Било је потребно уредити
рад комисије која је
образована да провери да
ли лице које се пријавило
на оглас за постављење
за преводиоца испуњава
услове

Не

Због расписивања избора
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потписа бирача који
подржавају предлог
кандидата за председника
Републике

8. Закона о избору
председника Републике
(„Службени гласник РС”,
бр. 111/07 и 104/09) и члан
43. став 4. Закона о избору
народних посланика
(„Службени гласник РС”,
бр. 35/00, 57/03 – УС, 72/03
– др. закон, 18/04, 85/05 –
др. закон, 101/05 – др.
закон, 104/09 – др. закон,
28/11 – УС и 36/11)
Члан 20. став 6. и члан 21.
став 1. Закона о јавном
бележништву („Службени
гласник РС”, бр. 31/11,
85/12, 19/13, 55/14 - др.
закон, 93/14 - др. закон,
121/14, 6/15 и 106/15)

3.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
јавнобележничкој
канцеларији и радном
времену јавног бележника

4.

Измена и допуна
Јавнобележничке тарифе

Члан 135. Закона о јавном
бележништву („Службени
гласник РС”, бр. 31/11,
85/12, 19/13, 55/14 – др.
закон, 93/14 – др. закон,
121/14, 6/15 и 106/15)

5.

Правилник o изменама
Правилника о додели
средстава прикупљених по
основу одлагања кривичног
гоњења

6.

Правилник о допунама

17. фебруар

/

за председника
Републике, било је
неопходно уредити
накнаду за оверу потписа
бирача која се плаћа суду,
односно јавном
бележнику

15/17
2. марта

Не

/

17/17
6. марта

Не

Члан 283. став 7. Законика
о кривичном поступку
(„Службени гласник РС”,
бр. 72/11, 101/11, 121/12,
32/13, 45/13 и 55/14)

/

21/17
10. марта

Не

Члан 39. став 2. Закона о

/

54/17

Да

Због овера потписа
бирача у вези са
Правилником о накнади
за оверу потписа бирача
који подржавају
кандидата за председника
Републике било је
неопходно уредити рад
јавног бележника
Из разлога неопходности
ослобађања од плаћања
награде и накнаде
трошкова јавном
бележнику неопходно је
било прецизирати
установе којe се
ослобађају плаћања ових
трошкова, као и лица која
не плаћају награду и
накнаду трошкова
Акт је донет из разлога
што је уочено да је
потребно променити рок
за расписивање конкурса
за доделу средстава,
односно да је довољно
прописати да се једном
годишње може
расписати конкурс
/
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Правилника о управи у
јавним тужилаштвима

7.

Допуна Јавнобележничке
тарифе

8.

Правилник о допуни
Правилника о кућном реду
Посебног одељења за
кривична дела
организованог криминала

9.

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
униформи, ознакама,
наоружању, специјалним
возилима и другој опреми у
служби за обезбеђење у
Управи за извршење
кривичних санкција
Правилник о поступку
пријема судијских
приправника

10.

11.

Правилник о поступку
пријема тужилачких

јавном тужилаштву
(„Службени гласник РС”,
бр. 116/08, 104/09, 101/10,
78/11 - др. закон, 101/11,
38/12 - УС, 121/12, 101/13,
111/14 - УС, 117/14, 106/15
и 63/16 - УС)
Члан 135. Закона о јавном
бележништву („Службени
гласник РС”, бр. 31/11,
85/12, 19/13, 55/14 – др.
закон, 93/14 – др. закон,
121/14, 6/15 и 106/15),

31. маја

/

Члан 27. Закона о
извршењу казне затвора за
кривична дела
организованог криминала
(„Службени гласник РС”,
бр. 72/09 и 101/10)
Члан 269. тачка 2) Закона о
извршењу кривичних
санкција („Службени гласник
РС”, број 55/14)

Члан 65. став 5. Закона о
уређењу судова
(„Службени гласник РС”,
бр. 116/08, 104/09, 101/10,
31/11 - др. закон, 78/11 - др.
закон, 101/11, 101/13,
106/15, 40/15 - др. закон,
13/16, 108/16 и 113/17)
Члан 122. став 5. Закона о
јавном тужилаштву

67/17
7. јул

Не

76/17
9. август

Не

89/17
4. септембар

Не

Уочено је да је неопходно
прецизирати овај акт у
вези са плаћањем увећане
награде за јавног
бележника за учешће
позваних сведока и
тумача у састављању
јавнобележничке исправе
за слабовиду странку и
странку која није у стању
да чује или говори
По препоруци
Поверенице за заштиту
равноправности

Указала се потреба за
прецизирањем детаљи на
униформи

/

92/17
13. октобар

Не

Имајући у виду
расписивања јавног
конкурса за пријем
судијских приправника,
било је неoпходно
уредити ову материју

/

92/17
13. октобар

Не

Имајући у виду
расписивање јавног
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приправника

(„Службени гласник РС”,
бр. 116/08, 104/09, 101/10,
78/11 - др. закон, 101/11,
38/12 - УС, 121/12, 101/13,
111/14 - УС, 117/14, 106/15
и 63/16 - УС)

конкурса за пријем
тужилачких приправника,
било је неoпходно
уредити ову материју

12.

Измена и допуна
Јавнобележничке тарифе

Члан 135. Закона о јавном
бележништву („Службени
гласник РС”, бр. 31/11,
85/12, 19/13, 55/14 – др.
закон, 93/14 – др. закон,
121/14, 6/15 и 106/15)

/

98/17
3. новембар

Не

13.

Правилник о одређивању
броја судијских приправника

/

108/17
1. децембар

Не

14.

Правилник о одређивању
броја тужилачких
приправника

/

108/17
1. децембар

Да

/

15.

Правилник о начину
размењивања обавештења и
података између лица
одређених за везу (Пропис
доносе споразумно
министар надлежан за
унутрашње послове,
министар надлежан за

Члан 65. став 3. Закона о
уређењу судова
(„Службени гласник РС”,
бр. 116/08, 104/09, 101/10,
31/11 - др. закон, 78/11 - др.
закон, 101/11, 101/13,
106/15, 40/15 - др. закон,
13/16, 108/16 и 113/17)
Члан 122. став 3. Закона о
јавном тужилаштву
(„Службени гласник РС”,
бр. 116/08, 104/09, 101/10,
78/11 - др. закон, 101/11,
38/12 - УС, 121/12, 101/13,
111/14 - УС, 117/14, 106/15
и 63/16 - УС
Члан 24. став 4. Закона о
спречавању насиља у
породици („Службени
гласник РС”, број 94/16)

Да

Због сложености
материје, и из разлога
што акт доноси
споразумно више
државних органа, није
било довољно времена да
се започне са израдом и
доношењем истог

/

/

Било је непоходно
прецизирати субјекте
који се ослобађају од
плаћања награде за оверу
потписа и преписа или
фотокопије, која се
односи на ученике и
студенте, а сходно
предлогу Министарства
просвете, науке и
технолошког развоја
Имајући у виду
расписивање јавног
конкурса за пријем
судијских приправника,
било је неoпходно
уредити ову материју
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16.

17.

послове правосуђа и
министар надлежан за
послове породичне заштите)
Правилник о сарадњи којим
се ближе уређују међусобна
права, обавезе и сарадња
државних органа и установа
надлежних за примену овог
закона при спречавању
насиља у породици и
пружању /заштите и
подршке жртвама насиља у
породици и жртвама
кривичних дела одређених
овим законом (Пропис
доносе споразумно
министар надлежан за
унутрашње послове,
министар надлежан за
послове правосуђа и
министар надлежан за
послове породичне заштите)
Правилник којим се
утврђују Стандарди
професионалног понашања
јавних извршитеља

Члан 27. Закона о
спречавању насиља у
породици („Службени
гласник РС”, број 94/16)

/

Члан 497. став 2. Закона о
извршењу и обезбеђењу
(„Службени гласник РС”,
број 106/15)

/

/

Да

Због сложености
материје и из разлога што
акт доноси споразумно
више државних органа,
није било довољно
времена да се започне са
израдом и доношењем
истог

/

Да

Није донет из разлога
што је неопходно додатно
време за прикупљање
релевантих података који
су неопходни за израду
овог акта
Акт је грешком унет у
табелу III Плана рада
Владе за 2017. годину, а
ради о акту који доноси
орган државне управе
(министар).
Акт није донет у
предвиђеном року јер је
неопходна детаљнија
процена колика је реална
висина накнаде која би
припала члановима
дисциплинске комисије
Предлог Правилника

18.

Одлука о висини накнаде за
рад чланова дисциплинске
комисије

Члан 532. став 5. Закона о
извршењу и обезбеђењу
(„Службени гласник РС“,
број 106/15)

/

/

Да

19.

Правилник о службеној

Члан 6.Закона о извршење

/

/

Да
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20.

21.

22.

легитимацији повереника у
Управи за извршење
кривичних санкција

ванзаводских санкција и
мера („Службени гласник
РС”, број 55/14)

Правилник о стручном
усавршавању обуци и
испитима у Управи,
програму и начину полагања
стручног испита и стручног
усавршавања, садржају и
вођењу евиденција о
стручним испитима и
стручном усавршавању,
положеним стручним
испитима и обављеном
стручном усавршавању и
издатим уверењима о
положеним стручним
испитима
Правилник о раду Центра за
обуку и стручно
оспособљавање Управе

Члан 269. став 1. тачка 3
Закона о извршењу
кривичних санкција
(„Службени гласник РС”,
број 55/14)

/

/

Да

Члан 17. став 4. Закона о
извршењу кривичних
санкција („Службени
гласник РС”, број 55/14)

/

/

Да

Правилник о начину вођења
евиденција

Члан 9. став 10. Закона о
извршењу кривичних
санкција („Службени
гласник РС”, број 55/14)

/

/

Да

предат Сектору за
нормативне послове
Министарства правде и у
процедури је
У току је твининг
пројекат Европске уније
о јачању капацитета
Центра за обуку и
стручно оспособљавање,
чекало се достављање
препорука експерата на
предлог Правилника

У току је твининг
пројекат Европске уније
о јачању капацитета
Центра за обуку и
стручно оспособљавање,
чекало се достављање
препорука експерата на
предлог Правилника
Предлог Правилника
предат Сектору за
нормативне послове
Министарства правде и у
процедури је

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Ред.
бр.

Назив

Резултат

Финансирање
шифра извора
финансирања

Износ
остварења/

Референтни
документ

По
плану
(Да/Не)

Образложење
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извршења
1.ПК 1

2.ПК.1

I
Пројекат: "Подршка
сектору правосуђа у
Републици Србији"
MDTF JSS (TF097118),
донатор:
вишедонаторски
поверенички фонд,
укупан буџет пројекта:
4.700.000 долара, период
спровођења: 2011-2018.
године

Капитално одржавање,
изградња и доградња
постојећих капацитета

II
Израђени и објављени извештаји
о праћењу спровођења АП ПГ
23; Капацитет за
имплементацију и извештавање
о АП ПГ23 повећан у односу на
иницијално стање; Други
полугодишњи извештај о
имплементацији АП ПГ23
израђен и достављен Европској
комисији; Организована
регионална конференција
радионица о приступу правди у
кривичном поступку;
Органиовани округли столови о
Нацрту закона о бесплатној
правној помоћи; Организована
јавна расправа о уставним
изменама; Унапређени и
примењени механизми праћења
и контроле над радом
извршитеља; Наставак јачања
сарадње са Европском
комисијом за ефикасност
правосуђа (ЦЕПЕЈ);
Организована Недеља
посредовања у Другом
Основном суду у Београду и
Основном суду у Крагујевцу;
Смернице за унапређење
медијације у Републици Србији;
Унапређен надзор над системом
јавног бележништва; Различите
обуке и радионице - учествовало
је 860 људи, 95% учесника је
навело да је обука корисна за
њихов свакодневни рад, а 85% је
пријавило побољшане вештине.
Завршена реконструкција ''Ц''
павиљона и изградња објекта
инструменталне заштите;

III
06
15
01

01

73.440.288,00
РСД
3.424.532,00
РСД
7.131.844,00
РСД

253.090.813,00
РСД

IV
Међународни
споразум између
Светске банке и
Републике Србије
потписан 2010.

V
Да

VI
/

Стратегија развоја
система извршења
кривичних

Да

/
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Завршена адаптација
притвореничког блока 5.2 у
Окружном затвору у Београду;
Завршена адаптација болничког
смештајног блока 5.3 у
Специјалној затворској болници
у Београду;
Завршена реконструкција
котларнице ради замене
енергента;
Завршене мање реконструкције
објеката по установама;
Започете активности на
реализацији уговора за извођење
радова на изградњи новог
комплекса затвореног типа за
смештај лица лишених слободе у
Окружном затвору у Лесковцу;
Започете активности на
извођењу радова на изградњи и
реконструкцији смештајних
капацитета у Казнено поправним
заводима у Сремској Митровици
и Пожаревцу-Забели
2.ПК.2

2.ПК.3

2.ПК.4

Изградња новог затвора
у Панчеву и
изградња новог затвора у
Крагујевцу
Кредит Развојне Банке
Савета Европе, укупна
вредност 35.000.000 евра
Реконструкција и
изградња нових објеката
у КПЗ за жене
Донатор ЕУ, ИПА 2013
Укупан буџет пројекта:
2.700.000 евра
Развој система
ванзаводских санкција

санкција у
Републици Србији
до 2020. године

Изградња новог затворског
комплекса у Панчеву у току;
објекат на 80% извршења;
Добијено позитивно мишљење
Ревизионе комисије
Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре и
пројекат предат за издавање
грађевинске дозволе
Започета изградња
полуотвореног објекта у оквиру
пројекта ''Побољшање животних
услова у Казнено поправном
заводу за жене у Пожаревцу''

01

Повећан обим обухвата
осуђених лица у алтернативним

01

11
06

01
56

220.681.598,00
РСД
1.472.426.403,0
0
РСД
48.187.498,00
РСД

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

Да

/

5.447.455,00
РСД
36.346.366,00
РСД

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

Да

/

Да

/

2.577.147, 00
РСД
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санкцијама и развој
постпеналног прихвата

2.ПК.5

кривичних
санкција у
Републици Србији
до 2020. Године

Развој интерног
тржишта сопствене
производње завода у
оквиру Управе за
извршење кривичних
санкција у циљу
упошљавања лица
лишених слободе
Развој професионалне
обуке осуђеника

Повећан обим упошљавања
осуђних и учешће снабдевања
сопственом производњом

01

42.336.685,00
РСД

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

Да

/

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

01

5.526.425,00
РСД

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

Да

/

Пројекат твининга за
јачање 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

Израђен Програм обуке и
обучени инструктори

01

3.659.667,09
РСД
69.533.674,71
РСД

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

Да

/

2.ПК.8

Набавка опреме за
пољопривреду; ИПА
2013, Донација ЕУ;
вредност: 569.502,18
евра

Завршена набавка опреме за
пољопривреду

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

Да

За набавку
пољопривредне опреме
у току 2017. године
није извршено
плаћање. Уплата
нациналног
кофинансирања
извршиће се током
првог квартала 2018.
године.

2.ПК.9

„Унапређење капацитета

Завшен тендерски поступак, уз
одлагање времена испоруке
робе; уплаћен аванс за опрему

Да

/

2.ПК.6

2.ПК.7

за обуку, образовање и

56

/

01

/

138.521,47
РСД

Стратегија
развоја система
извршења
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3.

4.ПА.1

запошљавање осуђеника
и улагање у одрживост
хунамих и услова
живота у казнено
поправним заводима“,
ИПА 2013, Донација ЕУ;
вредност: 19.279,00 евра
Сарадња са
Међународним
трибуналом за кривично
гоњење лица одговорних
за тешка кршења
међународног
хуманитарног права
почињена на територији
бивше Југославије од
1991. године

Успостављање
електронских регистара,
евиденција и шифарника

56

948.527,00
РСД

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

01

7.570.775,96
РСД

У вези са Поглављем 23 и
повећањем ефикасности
правосуђа уведени су
електронски регистри,
евиденције и шифарници, у

01

32.300.000,00
РСД

кривичних
санкција у
Републици
Србији до 2020.
године
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
Национална
стратегија
реформе
правосуђа за
период 2013–2018.

Да

/

Да

/
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4.ПА.2

Успостављање
инфраструктурне
платформе за
интероперабилност са
електронским
подношењем писмена
Управном суду(e filling)

складу са идентификованим
потребама Министарства правде
Републике Србије, што
представља основ за прецизно
извештавање о раду правосудних
органа и организационих
јединица Министарства правде
са једне стране, а са друге
представља основ да органи
Републике Србије, као и грађани,
једноставније дођу до
неопходних информација и
електронских услуга
У циљу развоја државне мреже
којом се унапређује међусобна
електронска сарадња државних
органа, како би се грађанима
пружиле услуге електронским
путем и унапређена ефикасност
правосудних органа –
успостављена је
инфраструктурна платформа за
интероперабилност. Досадашња
искуства показала су да размена
података писменим путем
доводи до одуговлачења
поступака, па ће се применом
електронске размене података
значајно утицати на убрзање и
ефикасност, што ће довести и до
чешћег заказивања рочишта у
судовима, као и до тога да ће
грађани моћи брже да остваре
своја права, било да је у питању
суд, јавни извршитељ или јавни
бележник. У ту сврху, потисани
су протоколи о сарадњи са
Министарством унутрашњих
послова, Агенцијом за
привредне регистре,
Централним регистром
обавезног социјалног осигурања.

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

01

69.620.000,00
РСД

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

Да

/
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4.ПА.3

Успостављање и
унапређење хардверске
инфраструктуре у
судовима опште
надлежности

4.ПА.4

Израда централне
платформе за развој
интернет страница
правосудних органа

Успостављен је „е-суд“, којим је
могуће подносити писмена
Управном суду електронским
путем
Са циљем оптимизације државне
ИКТ инфраструктуре
унапређена је хардверска
инфраструктура у привредним и
вишим судовима Републике
Србије. Наиме, успостављена је
структура „активног
директоријума“ са свим
пратећим опцијама, извршена
консолидација АД окружења на
нову АД структуру и миграција
сервера и радних станица у
оквиру мреже правосудних
органа Републике Србије као и
имплементација система за
надзор над ресурсима поменуте
мреже
Укупно 12 судова нема уопште
своје презентације на Интернету,
док судови који поседују сајт
имају потпуно застареле
презентације које уопште нису
прилагођене мобилним
уређајима и данашњим
модерним технологијама што
доводи до тога да се грађани и
адвокати отежано информишу о
раду суда те теже остварују своја
права. Министарство правде је
израдило платформу која свим
судовима омогућава да
бесплатно добију модеран,
„пелцер“ сајт, прилагођен
мобилним уређајима који ће
моћи сами да уређују без
икаквих додатних трошкова а да
притом сигурност буде на
највећем могућем нивоу

01

37.000.000,00
РСД

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

Да

/

01

12.986.971,00
РСД

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

Да

/
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4.ПА.5

Развој информационог
система за надзор
правосудних професија

Са циљем што ефикаснијег и
потпунијег надзора правосудних
професија, развијен је
информациони систем за надзор
рада јавних извршитеља, са
циљем безбедног и ефикасног
складиштења података о
њиховом раду, као и система за
прецизно и благовремено
извештавање

01

10.000.000,00
РСД

4.ПА.6

Унапређење рада
привредних судова

01

62.749.122,00
РСД

4.ПА.7

Систем за обједињено
извештавање и
складиштење података
правосудних органа

Министарство правде је развило
нови, модерни и централизовани
информационисистем(СИПРИС)
, који ће олакшати рад
запослених и привредним
судовима и помоћи им да буду
што ефикаснији и ефективнији у
свом раду. У оквиру истог
пројекта је набављено и
испоручено 200 рачунара, 200
штампача, 30 скенера и доста
друге ИТК опреме, привредним
судовима у Републици Србији.
План за 2018. годину је увођење
софтвера за аутоматско вођење
предмета у привредним
судовима СИПРИС у свим
привредним судовима Републике
Србије
У циљу повећања ефикасности
правосуђа и прикупљања
извештаја о раду судова а све у
складу са преговарачким
поглављем 23, израђено је
софтверско решење за централно
и напредно статистичко
извештавање основних, виших и
апелационих судова. Судови

/

/

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

Да

/

Да

/

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

Да

У буџету за 2017.
годину нису обезбеђена
средства за дату
активност
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извештавање о свом раду раде
једном у три месеца у папиру
тако што податке преписују из
пословних апликација у којимa
воде предмете. То отвара
простор за грешке, евентуалне
манипулације а и временски
рокови за извештавање су
незадовољавајући (једном у три
месеца)
Business Intelligence пилот
апликација на централном месту
дневно ажурно прикупља
податке о раду свих судова
опште надлежности и генерише
све извештаје „на клик“.
Укључиће се у овај електронски
начин извештавања и привредни
и прекршајни судови, као и сви
додатни извештаји о раду судија
и судских одељења а
електронско извештавање увести
као једино званично чиме ће се
рад судова учинити
транспарентнијим а Врховном
касационом суду, Високом
савету судства и Министарству
правде учинити доступним алат
који ће омогућити много
ефикасније праћење рада судова
што ће посредно утицати на
много већу ефикасност у раду
судова
4.ПА.8

Успостављање
Правосудног
информационог
система

Досадашња искуства
показала су да размена
података писменим путем
доводи до одуговлачења
судских и других
правосудних поступака, па ће
се применом електронске
размене података значајно

стратегије
реформе
правосуђа за
период 2013–2018.
године

01

6.750.000,00
РСД

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

НЕ

Како би судови, јавна
тужилаштва и јавни
бележници могли
електронски да
проверавају податке
из Централног
регистра за обавезно
социјално

37

4.ПА.
9

Успостављање
адресара за оверу
преписа потписа и
рукописа

утицати на убрзање и
ефикасност судских
поступака, што ће довести и
до чешћег заказивања
рочишта у судовима, као и до
тога да ће грађани моћи брже
да остваре своја права, било
да је у питању суд, јавни
извршитељ или јавни
бележник. Нпр. за податак о
пребивалишту судови и јавни
извршитељи су до сада
чекали три а тај податак ће
правосудним органима бити
доступан на клик. Путем
Правосудног информационог
система сви судови, јавна
тужилаштва као и јавни
бележници могу електронски
да проверавају податке из
Централног регистра за
обавезно социјално
осигурање, Агенције за
привредне регистре, податке
о прекршајној осуђиваности
лица из прекршајних судова,
податке о пребивалишту из
МУП-а,као и податке о
лицима лишених слободе из
завода за извршење
кривичних санкција.
Адресар за оверу преписа
потписа и рукописа
представља web и facebook
апликацију преко које
грађани могу пронаћи
најближе место за оверу
преписа потписа и рукописа у

спровођење
Националне
стратегије
реформе
правосуђа за
период 2013–
2018. године

01

100.000,00
РСД

Национална
стратегија
реформе
правосуђа за
период 2013–
2018. године

осигурање, Агенције
за привредне
регистре, податке о
прекршајној
осуђиваности лица из
прекршајних судова,
податке о
пребивалишту из
МУП-а, као и
податке о лицима
лишеним слободе из
завода за извршење
кривичних санкција,
било је неопходно
израдити посебан
систем за приступ
информацијама Правосудни
информациони
систем

НЕ

Услед учесталих
питања грађана и
привредних субјеката
о надлежностима за
овере, Министарство
је иницирало израду
решења која, на
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4.ПА.
10

Прилагођавање тока
судских предмета
мобилним уређајима

ситуацији када је надлежност
за ову врсту послова
подељена између јавних
бележника, судова и градских
и општинских управа. Услуга
је намењена грађанима,
странцима и привреди којима
је потребна информација о
томе где у ком било месту у
Србији могу да овере препис,
потпис или рукопис.
Информација се пружа са ког
било рачунара повезаног на
интернет и то било са стране
Министарства правде на
друштвеној мрежи facebook
или са линка на интернет
страници Министарства
правде. Ефекат постојања ове
услуге јесте ослобађање
заинтересованог лица потраге
за информацијом да ли за
одређено место именован
јавни бележник, ако јесте ко
је јавни бележник и како да
дође до његове канцеларије
односно ако није где се може
радња овере обавити, и то да
ли општини и/или суду, и
којој то конкретно судској
јединици, судској канцеларији
или у ком суду односно којој
надлежној управи, са
њиховим подацима
У Србији је крајем 2010.
године успостављено
праћење предмета преко
Интернета популарни ток

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

01

900.000,00
РСД

Национална
стратегија
реформе
правосуђа за

основу локације која
грађанину одговара,
даје информацију где
може да изврши
оверу

НЕ

Услед учесталих
захтева грађана и
привредних субјеката
да се омогући
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предмета. Сервис није био
прилагођен мобилним и
таблет уређајима (Дизајн и
CSS нису били рађени у
responsivе design технологији)
те је претрага предмета била
отежана имајући у виду да је
корисник сервиса морао да
укуца и capcha код који је
обавезан због скрипти који
неовлашћено покушавају да
скидају податке. Сада то
више није случај јер је
омогућено да се цео сервис
без проблема користи на
мобилном и таблет уређају.
Сервис је уређен у NET
технологији и уз модеран
CSS. Значајно је олакшано
праћење тока предмета, јер се
дизајн прилагођава величини
екрана, што до сада није био
случај. Грађани и адвокати
сада могу на лакши и бржи
начин да прате ток предмета у
основним, вишим,
апелационим, Врховном
касационом суду и Управном
суду, будући да је праћење
тока предмета прилагођено
мобилним уређајима и
таблетима.
4.ПК.1

Пројекат: "Ефикасност
правосуђа“, донатор ЕУ,
ИПА 2012, укупан буџет
пројекта 3.781.580 евра,
период спровођења:
децембар 2015 –
децембар 2017.

Пројекат завршен у децембру
2017. године. Одобрено
продужење од три месеца.
Извршена свеобухватна анализа
стања инфраструктуре и ИКТ
инфраструктуре са препорукама
за унапређење истих у циљу

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

/

/

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

приступ важном
сервису „Ток
предмета“ и на
мобилним уређајима,
Министарство је
иницирало поступак
оптимизације овог
сервиса за мобилне
уређаје.

Да

/
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обезбеђивања ефикасног
функционисања правосудних
органа; израђено цца 10
пројектно техничких
документација за адаптацију,
реконструкцију или надоградњу
4.ПК.2

Пројекат: Процена
инфраструктуре
правосудних тела,
донатор ЕУ, ИПА 2012,
укупан буџет пројекта
1.594.352 евра, период
спровођења: децембар
2015 – јул 2017.

Одобрен продужетак без
додатних средстава. Побољшан
приступ судовима,
транспарентност у раду судова и
комуникација са јавним мњењем
у Србији; израђена техничка
документација за креирање и
/или усавршавање софтвера

/

/

4.ПК.3

Пројекат:
Реконструкција,
адаптација и надградња
зграде Основног суда у
Краљеву, донатор ЕУ,
ИПА 2012, укупан буџет
пројекта 1.410.938 евра,
период спровођења:
децембар 2015 – април
2017.

Пројекат завршен у јуну 2017.
године. Реконструисани,
адаптитани и проширени
смештајни капацитети у циљу
обезбеђивања адекватног
пословног простора за ефикасно
функционисање Основног суда у
Краљеву и Основног јавног
тужилаштва у Краљеву

/

/

4.ПК.4

Пројекат: Надзор над
спровођењем радова,
донатор ЕУ, ИПА 2012,
укупан буџет
пројекта125.000 евра,
период спровођења:
децембар 2015 – април

Пројекат завршен у јуну 2017.
године. Извршен надзор над
извођењем грађевинских радова
на згради суда у Краљеву у циљу
обезбеђења употребне дозволе за
објекат.

/

/

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

Да

/

Да

/

Да

/
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2017.

4.ПК.5

4.ПК.6

4.ПК.7

Пројекат: Јачање
стратешких и
административних
капацитета Високог
савета судства и
Државног већа
тужилаца, донатор ЕУ,
ИПА 2013, укупан буџет
пројекта: 2.000.000 евра,
период спровођења:
септембар 2015 –
септембар 2017.

Пројекат завршен у октобру
2017. године. Ојачани
капацитети Високог савета
судства и Државног већа
тужилаштва у циљу постизања
веће ефикасности правосудног
система Репбулике Србије

56
01

6.153.220,00
РСД

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.

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

56
01

170.635.437,00
РСД
20.855.422,00
РСД

Пилот пројекат "Уређаји
за тонско и оптичко
снимање у вишем суду",
донатор Амбасада
Краљевине Холандије
(МАТРА програм),
укупан буџет: 44.400

Пројекат завршен у 2017.
години. Извршена
модернизација бележења тока
судског поступка

/

/

97.425.968,00
РСД

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

Да

/

Да

/

Да

/
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евра (Краљевина
Холандија) и 270.000
евра (САД); период
спровођења: јул 2015 –
март 2017. године
4.ПК.8

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, период
спровођења: 2018-2020.
године

Избор понуђача (пуна
евалуација) започет у новембру
2017. године

/

/

4.ПК.9

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

Настављено је дефинисање
техничких спецификација за
затворе и тужилаштва и израда
тендерске документације, што је
започето у 2016.г.

/

/

Пројекат: Модернизација
едукације/тренинга у
правосуђу у складу
процесом реформе
правосуђа, донатор ЕУ,
ИПА 2015, укупан буџет
пројекта: 3.430.000 евра,

Припрема тендерске
фокументације започета у јулу
2017. године

/

/

4.ПК.
10

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

Да

/

Да

/

Да

/
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период спровођења:
2018-2020. године

4.ПК.
11

Пројекат: Даље
унапређење у оквиру
система за извршење
кривичних санкција,
донатор ЕУ, ИПА 2015,
укупан буџет пројекта:
1.850.000 евра, период
спровођења: 2018-2020.
године

Избор понуђача започет у
септембру 2017. године

4.ПК.
12

Материјална подршка
раду правосудних органа

Унапређени материјални услови
рада правосудних органа

04

4.000.000,00
РСД

4.ПК.
13

Надоградња и
реконструкција објекта
правосудних органа у
Лазаревцу

Завршена 3. фаза радова
(реконструкција постојећег
дела), обављен технички пријем
и објекат стављен у функцију

01

39.612.000,00
РСД

/

/

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

Да

/

Да

/

Да

/
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4.ПК.
14

4.ПК.
15

4.ПК.
16

Обезбеђење смештајнотехничких услова
правосудних органа у
Ужицу

Завршени радови на изградњи
новог објекта, обављен технички
пријем и објекат стављен у
функцију

04

Набавка неопходне
опреме за
функционисање
правосудних органа

Набављена и инсталирана
опрема у објектима правосудних
органа

04

Реконструкција и
адаптација објекта
"Палата правде" у
Београду

Радови у току; завршена 1. фаза
радова

11

01

01

21.980.000,00
РСД
64.348.000,00
РСД

1.790.000,00
РСД
78.705.000,00
РСД

582.585.000,00
РСД

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

Да

/

Да

/

Да

/
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4.ПК.
17

4.ПК.
18

Реконструкција и
адаптација објекта у
улици Катанићева бр.15
у Београду (бивши ВТИ)

Објекат стављен у функцију,
прибављена употребна дозвола

Решавање смештајнотехничких услова
правосудних органа у
Нишу

У току је прибављање потребног
простора који би задовољио
потребе

11

0 РСД

01

0 РСД

04

35.986.000,00
РСД
45.848.000,00
РСД

*

(није било интервенција у току
године, тако да нису трошена
планирана средства)

*(није пронађен адекватан
простор па ни планирана
средства нису трошена)

4.ПК.
19

Унапређење смештајнотехничких услова рада
правосудних органа

Унапређени смештајно –
технички услови рада
правосудних органа

01

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

Да

/

Да

/

Да

/

46

4.ПК.
20

Решавање смештајнотехничких услова
правосудних органа у
Крагујевцу

Урађена потребна техничка
документација и прибављена
грађевинска дозвола за изградњу
новог објекта

01

4.ПК.
21

Решавање смештајнотехничких услова
правосудних органа у
Панчеву

Изградња новог објекта - радови
у завршној фази

04
01

0 РСД
48.161.000,00
РСД

4.ПК.
22

Решавање смештајнотехничких услова
правосудних органа у
Пожаревцу

Завршени радови на изградњи
новог објекта , добијена
употребна дозвола и објекат
стављен у функцију

01

43.549.000,00
РСД

04

14.961.000,00
РСД
3.000.000,00
РСД

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

Да

/

Да

/

Да

/
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1.

5.ПА.1

Програм: 1901
Сарадња државе са
црквама и верским
заједницама

Подршка раду
свештеника, монаха и
верских службеника

Афирмисана и унапређена
слобода вероисповести;
унапређени односи између
државе и цркава и верских
заједница и заједничко деловање
ради остваривања циљева од
општег интереса и програмских
циљева Владе; подстакнути
процеси економске реформе и
опредељење за убрзање
европских интеграција; очувана
духовна и национална
самобитност српског народа
изван Републике Србије;
предузете афирмативне мере
државе у циљу равноправног
третмана свих цркава и верских
заједница; унапређен
међуверски дијалог и
стабилизовани
међуконфесионални односи;
успостављена међурелигијска
сарадња са заједницама у
суседним и осталим земљама у
Европи; унапређено културно
стваралаштво националних
мањина
Мотивисани свештеници и
верски службеници да наставе
службу у пограничним и
економски неразвијеним
подручјима и тако допринесу
заустављању исељавања
становништва из руралних
подручја, додељивањем

01

1.001.134.000,0
0
РСД

01

62.000.000,00
РСД

спровођење
Националне
стратегије
реформе
правосуђа за
период 2013–2018.
године
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

Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија за
управљање
миграцијама
Национална
стратегија за

Да

/

Да

/
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једнократне помоћи за исту
намену; обезбеђена материјална
и социјална сигурност
свештеника и верских
службеника; подстицане
културне активности у оквиру
цркава и верских заједница;
подржаване социјалнохуманитарне делатности цркава
и верских заједница у
парохијским домовима

5.ПА.2

Подршка свештенству и
монаштву на Косову и
Метохији

5.ПА.3

Подршка средњем

Афирмисана религијска култура
у контексту вредносног система
уједињене Европе; очуван
верски плурализам у Србије као
подстицајни фактор у процесу
европских интеграција;
подстакнуто верско културно
стваралаштво у циљу очувања
националног идентитета;
презентовање српске културне
баштине као неодвојивог дела
европске цивилизације;
финансиранe су 3 књиге;
учвршћени процеси и пружена
подршка развоју научноистраживачких делатности
цркава и верских заједница
њихових научно-теолошких
установа, као и међуверској
научној сарадњи; материјално
помагане најважније културне
установе у саставу цркава и
верских заједница и повећан
броја културних делатности које
организују
Настављена модернизација

01

63.500.000,00
РСД

01

120.000.000,00

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
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
Национална

Да

/

Да

/
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теолошком образовању

5.ПА.4

Подршка високом
теолошком образовању

програма и стручног
усавршавања наставника у
средњим школама свих цркава и
верских заједница; побољшана
материјална опремљеност
средњих верских школа и укупан
стандард у интернатима;
подигнут квалитет наставе и
побољшан радно-правни статус
наставника; формирани
специјализовани кабинети,
опремљене рачунарске учионице
и повећан књижни фонд у
библиотекама, повећан број
наставника верских школа који
су завршили додатну педагошкометодичку обуку; одобраване
редовне дотације за рад
богословија Српске православне
цркве у Републици Србији,
помоћ је пружана за медресе
Исламске заједнице Србије и
Исламске заједнице у Србији и
Класичну католичку гимназију;
стабилизован рад верских школа,
опремане библиотеке и
побољшани услови за живот и
рад ученика у интернатима
Унапређен високо школски
систем цркава и верских
заједница, његова
организациона, програмска и
кадровска модернизација и
омогућено праћење савремених
научних и техничких
достигнућа; повећан број
дипломираних теолога, као и
оних који су завршили
постдипломске студије или
стекли звање доктора теологије у
земљи и иностранству;
стипендирани најталентованији

01

РСД

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

32.000.000,00
РСД

Национална
стратегија
одрживог развоја
Стратегија за
управљање
миграцијама
Национална
стратегија за
младе
Стратегија
дугорочног
економског развоја
српске заједнице
на Косову и

Да

/
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5.ПА.5

Заштита верског,
културног и
националног идентитета

теолози на факултетима у земљи
и престижним универзитетским
центрима у иностранству и то
редовним, мастер и докторским
студијама; повећан број
теолошких дела највишег ранга;
стално повећање броја
релевантних и у јавности
прихваћених остварења из
области сакралних уметности;
веће учешће високообразованих
наставника верске наставе у
основним и средњим школама
3аштићени верски садржаји
националног идентитета српског
народа у суседним државама и
материјални положај
монаха/монахиња у епархијама
ван Србије; унапређена духовна
култура и заштићено српско
црквено и културно наслеђе у
југоисточној Европи; извршена
обнова цркава и манастира и
њихово оспособљавање за
вршење духовно-културне
мисије; стално јачање
националног идентитета српског
народа кроз духовну везу са
Српском православном црквом и
стварање услова да се прогнани
и исељени врате у своје домове;
повећано учешћа српских
верско-културних програма;
пружана редовна помоћ
свештенству и монаштву у
сиромашним крајевима у Србији
у циљу јачања њихових
способности да превладају
тешкоће и остану на парохијама;
стабилизован рад верских школа,
опремане библиотеке и
побољшани услови за живот и

Метохији
Стратегија развоја
стручног
образовања у
Републици Србији
Стратегија развоја
пољопривреде
Србије
Стратегија развоја
туризма

01

185.000.000,00
РСД

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

Да

/
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5.ПА.6

5.ПА.7

Подршка за градњу и
обнову верских објеката

Унапређење верске
културе, верских слобода
и толеранције

рад ученика у интернатима
Одобрена су средства за
изградњу и реконструкцију 164
верских објеката у поседу свих
цркава и верских заједница чиме
се доприноси реализацији
програма ревитализације
руралних подручја, заустављању
миграција становништва и
стварању услова за економску
рехабилитацију тих подручја;
допринело се архитектонском
оплемењивање градских и
сеоских средина и ширење
мреже социјалних делатности
које се обављају у објектима
цркава и верских заједница;
повећан је број верских објеката
у функцији унапређења верског
живота и обављања културних
активности

Афирмисана религијска култура
у контексту вредносног система
Европе; очуван верски
плурализам у Србије као
подстицајни фактор у процесу
европских интеграција;
подстакнуто верско културно
стваралаштво као важан фактор
у очувању националног
идентитета; афирмисана српска
културна баштина о извршено
њено презентовање као
неодвојивог дела европске
цивилизације; заштићена и
развијана верска култура као
чинилац етничког и културног
идентитета националних мањина

01

182.000.000,00
РСД

01

57.500.000,00
РСД

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
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

Да

/

Да

/
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5.ПА.8

Уплата доприноса за
пензијско и инвалидско
и здравствено
осигурање за
свештенике и верске
службенике

5.ПА.9

Унапређење сарадње
државе са црквама и

у Србији; финансирано: 38
књига, 18 часописа и 26
манифестација; учвршћени
процеси и пружена подршка
развоју научно-истраживачких
делатности цркава и верских
заједница њихових научнотеолошких установа, као и
међуверској научној сарадњи;
материјално помагане
најважније културне установе у
саставу цркава и верских
заједница и повећан број
културних делатности које
организују
На основу Уредбе о уплати
доприноса за пензијско и
инвалидско и здравствено
осигурање за свештенике и
верске службенике обе врсте
доприноса улаћене за 2.231
свештеника и верских
службеника различитих
вероисповести за 2017. годину

Успешно спровођена утврђена
политика Републике Србије

образовања у
Републици Србији
Стратегија развоја
пољопривреде
Србије
Стратегија развоја
туризма

01

260.000.000,00
РСД

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

Да

/

01

39.134.000,00
РСД

Национална
стратегија

Да

/
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верским заједницама –
Администрација и
управљање

према црквама и верским
заједницама; реализовани
буџетски програми и пројекти;
припремљен Финансијски план
Управе и законом предвиђени
периодични финансијски
извештаји и обављени сви
послови из надлежности Управе

6.ПК.1

Пројекат: Превенција и
борба против корупције,
донатор ЕУ, ИПА 2013,
укупан буџет пројекта:
3.600.000 евра, период
спровођења: 2017 -2020.
године

Ојачани капацитети државних
органа у областима које се
односе на превенцију и борбу
против корупције

6.ПК.2

Пројекат: Подршка
спровођењу Стратегије
за борбу против
корупције, донатор ЕУ,

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

/

/
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97.426.410,00
РСД

01

6.153.247,00

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
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
Национална
стратегија за
борбу против
корупције у

Да

/

Да

/
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ИПА 2013, укупан буџет
пројекта: 2.000.000,
период спровођења
2016-2018

7.ПА.1

Накнада нематеријалне
штете по Закону о
рехабилитацији и сходно
одредбама Законика о
кривичном поступку

7.ПА.2

Накнада штете по
пресудама Уставног суда

РСД

Смањен број поднетих тужби
против Републике Србије;
мања оптерећеност судова;
уштеда у буџету (на
трошковима принудног
извршења)
Смањен број поднетих тужби
Европском суду за љаудска права

01

57.829.565,00
РСД

01

485.465.375,54
РСД

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
/

Да

/

/

Да

/
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