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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПРАВОСУЂА ЗА ПЕРИОД 2020-2025. ГОДИНЕ 

 У ПЕРИОДУ ОД 2022. ДО 2025. ГОДИНЕ 

 
 
 

I. УВОД 

 
 

Усвајање Акционог плана за спровођење Стратегије развоја правосуђа за период 2020-2025. године у периоду од 2022. до 2025. године (у 

даљем тексту: АП СРП 2022-2025), мотивисано је потребом обезбеђивања свеобухватног и детаљног планирања финансијске подршке 

реформским активностима у области правосуђа, заснованог на реформским циљевима и мерама предвиђеним  Стратегијом развоја правосуђа 

за период 2020-2025. године1 (у даљем тексту: СРП 2020-2025), а детаљније разрађеним Акционим планом за Поглавље 23 (у даљем тексту АП 

23), Стратегијом људских ресурса у правосуђу за период 2021-2026. године (СЉР 2021-2026) и Стратегијом развоја ИКТ у правосуђу за период 

2022-2027. године (у даљем тексту ИКТ стратегија). 

 У Поглављу IX СРП 2020-2025. предвиђено је да се мере из Стратегије реализују кроз спровођење активности из ревидираног Акционог 

плана за Поглавље 232, којим су и одређени носиоци за спровођење активности, као и рокови и финансијска средства, као и да ревидирани 

Акциони план за Поглавље 23 садржи индикаторе утицаја и показатеље резултата на основу којих се мери степен испуњености мера и 

активности. 

Акциони план за Поглавље 23 из јула 2020. године, под тачком 1.3.4.2, предвиђа израду и усвајање стратегије људских ресурса за 

правосуђе, што је и испуњено усвајањем СЉР 2022-2026. године у децембру 2021. године3 , као и ИКТ стратегије са пратећим акционим планом 

(АП ИКТ) у фебруару 2022. године. 

Средства за спровођење ових реформи, делимично се обезбеђују у буџету Републике Србије, а у значајној мери, подршку реформама 

обезбеђују донатори, на челу са Европском унијом (ЕУ). Процена средстава потребних за спровођење реформи претходила је усвајању сваког 

од наведених докумената јавних политика, а на бази података о садржини и динамици реформских корака, као и садржини, вредности и 

динамици расположивих, односно планираних пројеката у предстојећем периоду. Усвајањем свеобухватног и детаљног планског оквира у 

области реформе правосуђа, као и одлуком грађана да подрже измене Устава Републике Србије у делу одредаба које уређују организацију 

правосуђа, створени су предуслови за спровођење читавог низа планираних реформисах активности, које због обима и значаја измена, као 

потребе да се осигура адекватна динамика процеса, захтевају значајно улагање у нормативну активност, јачање административних капацитета 

                                                           
1 Стратегија развоја правосуђа за период 2020-2025. године, „Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 101/2020. 
2 Ревидирани Акциони план за Поглавље 23 
3 Стратегија људских ресурса у правосуђу за период 2022-2026. године, „Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 133/2021. 
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и инфраструктуре, а нарочито у делу који се односи на информационо-комуникационе технологије (ИКТ). Паралелно са описаним процесом, 

институције Републике Србије ушле су у процес планирања ЕУ секторске буџетска подршка (sector budget support, SBS), као најзначајнијег 

инструмента предприступне помоћи. Процес планирања SBS-а подразумева, између осталог, прецизну процену финансијских ефеката 

планираних реформи, као и дефинисање показатеља резултата и утицаја реформских активности, чија је улога ефективно праћење учинка 

реформи, којима је условљен континуитет SBS-а. Услед разлика у нивоу општости и методолошком приступу Акционог плана за Поглавље 23 и 

акционих планова којима се уређује спровођење Стратегије људских ресурса и ИКТ стратегије, јавила се потреба да се преглед реформских 

активности, показатеља (индикатора), процењених потреба за финансијским средствима и извора из којих се обезбеђује, односно треба да се 

обезбеде та средства, обједини јединственим планским документом, чиме би се, с једне стране, осигурала израда квалитетном акционог 

документа SBS -а, као и ефективно праћење испуњености индикатора којима се осигурава континуитет овог вида подршке. На крају, али не и 

мање важно, израда и усвајање оваквог планског документа, осигурава прецизан и детаљан преглед области у којима је потребно обезбедити 

друге видове мултилатералне и/или билатералне подршке, као и адекватну координацију те помоћи са SBS -ом.  

Имајући у виду горе описане потребе, изменама и допунама Главе IX Стратегије развоја правосуђа од 7.фебруара 2022. године, створен 

је правни основ за доношење АП СРП 2022-2025, као планског документа којим ће се ближе уредити спровођење СРП 2020-2025. у периоду 

2022-2025. године.  

 

II. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА И КОНСУЛТАТИВНИ ПРОЦЕС 

 

Решењем Министра правде о формирању Радне групе за израду докумената неопходних за Секторску буџетску подршку за правосуђе (у 

даљем тексту: SBS) у оквиру Националног програма за ИПА 2022 (у даљем тексту: Секторска радна група за SBS)из јуна 2021. године, створени су 

предуслови за континуиран и инклузиван процес рада на кључним документима чију израду захтева процес планирања. У састав Секторске 

радне групе за SBS укључен је 21 представник свих релевантних институција и то: Министарства правде, Правосудне академије, Високог савета 

судства, Државног већа тужилаца, Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва, Министарства за европске интеграције и 

Министарства финансија.  

 

Секторска радна група се током свог рада састајала више пута, а састанци су се одвијали непосредно и електронским путем, чиме је 

обезбеђена активна партиципација свих институција и у условима пандемије COVID 19. Финализација нацрта АП СРП 2022-2025. подразумевала 

је и тродневну радионицу организовану 7-9. фебруара 2022. године у Новом Саду.  

 

Стручну и административну подршку Радној групи пружио је Пројекат „Подршка спровођењу реформе правосуђа у Србији“ који спроводи 

Канцеларија Савета Европе у Републици Србији, а који финансира Европска унија, као и Пројекат „Подршка припреми пројеката“, финансиран 
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од стране ЕУ, који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ. У оквиру ових пројеката, поред израде нацрта АП СРП 2022-

2025, пружена је и потребна подршка за организовање процеса јавне расправе.  

Усвајању АП СРП 2022-2025. претходила је јавна расправа која је одржана у периоду …(биће унето након окончања јавне расправе)  

 

III. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

:Биће унето након јавне расправе: 

 

IV. ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА 

Полазећи од разлога доношења овог акционог плана, његове садржине базиране искључиво на активностима садржаним у АП 23, Ап 

СЉР 2021-2026 и АП ИКТ, као и уважавајући потребу рационализације процеса рада у институцијама правосуђа у делу који се односи на 

извештавање о реформским процесима, праћење његовог спровођења биће поверено Координационом телу за спровођење Акционог 

плана  за Поглавље 23, а на основу извештаја о спровођењу АП 23, АП СЉР и АП ИКТ 

 

 

 V. ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА 

У Акционом плану користе се следеће скраћенице:  

АП ИКТ- Акциони план за спровођење Стратегија развоја ИКТ у правосуђу за период 2022-2027. године 

АП СЉР- Акциони план за спровођење Стратегије људских ресурса у правосуђу за период 2022-2026. године  

АП СРП 2022-2025.- Акциони план за спровођење Стратегије развоја правосуђа за период 2020-2025. године у периоду од 2022. до 2025. 

године 

АП 23 -  Ревидирани акциони план за Поглавље 23 

ВКС - Врховни касациони суд 

                             ВСС - Високи савет судства 

                             ДВТ - Државно веће тужилаца 

ДП- Државно правобранилаштво 

ЕУ- Европска унија 

ИКТ стратегија- Стратегија развоја ИКТ у правосуђу за период 2022-2027. године 

МП - Министарство правде 

ПА - Правосудна академија 

                             РЈТ - Републичко јавно тужилаштво 
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РС - Република Србија 

СЉР 2022-2026- Стратегија људских ресурса у правосуђу за период 2022-2026. године  

СРП 2020-2025- Стратегија развоја правосуђа за период 2020-2025. године 

                             SBS- секторска буџетска подршка 

 

 

Скраћенице за ознаке програмског буџета су:4 

ПГ  -  Буџетски програм 

Ек. класиф.    -   Економска класификација 

01 - Општи приходи и примања буџета  -  Извор финансирања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 У Акционом плану мере су означене с обзиром на активности које претежно упућују на конкретну врсту мере. 
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VI . ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 
Акциони план за спровођење Стратегије развоја правосуђа за период 2020-2025. године 

који се примењује у периоду од 2022. до 2025. године 

Документ јавне политике: Стратегија развоја правосуђа за период 2020-2025. године 

Акциони план: Акциони план за спровођење Стратегије развоја правосуђа за период 2020-2025. године који се примењује 
у периоду од 2022. до 2025. године 

Координација и извештавање: Координационо тело за спровођење Акционог плана за Поглавље 23  

 

ОПШТИ ЦИЉ: Даље јачање правне државе, доступности правде и правне сигурности у сврху квалитетног и ефикасног 
остваривања заштите права и слобода грађана и подизања нивоа поверења у правосудни систем. 

Институција надлежна за праћење и контролу: Координационо тело за спровођење Акционог плана за Поглавље 23 

Показатељ ефекта јавне 
политике 

Јединица 
мере 

Извор 
верификације 

Почетна 
вредност 

Почетна 
година 

Циљана 
вредност у 
2022. год. 

Циљана 
вредност у 
2023. год. 

Циљана 
вредност у 
2024. год. 

Циљана 
вредност у 
2025. год. 

Изменама нормативног 
оквира, у складу са 
новим уставним 
решењима, обезбеђено 
јасно разграничење 
надлежности између 
МП, ВСС и ДВТ. 

Није 
усклађено 

Делимично 
усклађено 
 
Потпуно 
усклађено 

Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 

Није 
усклађено 

2021. 
 

Делимично 
усклађено 

Потпуно 
усклађено 

Потпуно 
усклађено 

Потпуно 
усклађено 

Изменама нормативног 
оквира, у складу са 
новим уставним 
решењима јасно 
дефинисана правила за 
избор, напредовање, 
одговорност и престанак 
правосудне функције. 

Није 
усклађено 

Делимично 
усклађено 
 
Потпуно 
усклађено 

Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 

Није 
усклађено 

2021. 
 

Делимично 
усклађено 

Потпуно 
усклађено 

Потпуно 
усклађено 

Потпуно 
усклађено 

Ојачани 
административни и 
инфраструктурни 

Није 
усклађено 

Делимично 

Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 

Није 
усклађено 

2021. Делимично 
усклађено 

Делимично 
усклађено 

Делимично 
усклађено 

Потпуно 
усклађено 
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капацитети Правосудне 
академије омогућавају 
делотворно вршење 
овлашћења у складу са 
измењеним 
нормативним оквиром. 

усклађено 
 
Потпуно 
усклађено 

Континуирано 
унапређење равномерне 
оптерећености  
правосудних органа, 
успостављен систем 
стратешког планирања у 
области људских ресурса 
у правосуђу, даљи развој 
аутоматског управљања 
предмета и размене 
података и примене 
алтернативног решавања 
спорова резултира 
унапређеном 
ефикасношћу правосуђа. 

 

Није 
усклађено 

Делимично 
усклађено 
 
Потпуно 
усклађено 

Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 

Није 
усклађено 

2021. Делимично 
усклађено 

Делимично 
усклађено 

Делимично 
усклађено 

Потпуно 
усклађено 

Повећан број бесплатно 
доступних база прописа, 
судске и тужилачке 
праксе, као и 
електронских услуга за 
грађане, заједно са јавно 
доступним извештајима 
о спроведеним 
реформским мерама и 
току судских поступака, 
доприносе унапређењу 
транспарентности и 
доступности правосуђа. 

Није 
усклађено 

Делимично 
усклађено 
 

Потпуно 
усклађено 

Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 

Није 
усклађено 

2021. 
 

Делимично 
усклађено 

Делимично 
усклађено 

Потпуно 
усклађено 

Потпуно 
усклађено 

 

Посебни циљ 1: Јачање независности и самосталности правосуђа 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде 
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Показатељ(и) на нивоу посебног 
циља (показатељ исхода) 

Jединица мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност 
у 2023. 
год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна вредност у  
2025. год. 

Измењен нормативни оквир којим 
се разграничавају надлежности ВСС 
и МП у области буџета и судске 
администрације 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Измењен нормативни оквир којим 
се разграничавају надлежности ДВТ 
и МП у области буџета и 
администрације 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Измењен законски оквир којим се 
уређују услови поступак избора, 
напредовања и престанка судијске 
функције. 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Измењен законски оквир којим се 
уређују услови и поступак избора, 
напредовања и престанак 
јавнотужилачке функције. 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Усвојени подзаконски акти о 
критеријумима и мерилима за 
избор на судијску функцију, за 
напредовање и престанак судијске 
функције 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Усвојени подзаконски акати о 
критеријумима и мерилима за 
избор на јавнотужилачку функцију, 
за напредовање и престанак 
јавнотужилачке функције 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Измењен нормативним оквир 
којим се уређују питања пријема, 
компетенција, и напредовања 
судијских помоћника 
 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 
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Измењен нормативни оквир којим 
се уређују питања пријема, 
компетенција, и напредовања 
тужилачких помоћника 
 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

 

Мера 1.1: Окончање поступка промене Устава у делу који се односи на правосуђе у циљу даљег јачања независности судова и самосталности јавног тужилаштва, а у 
складу са европским стандардима, посебно стандардима Венецијанске комисије. 

Институција одговорна за реализацију: Народна скупштина 

Период спровођења: 1. квартал 2022. године Тип мере: регулаторна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Одлука о проглашењу Устава Републике Србије 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Усвојен нови Устав који 
обезбеђује независност 
правосуђа и усклађен је са 
препорукама Венецијанске 
комисије и европским 
стандардима 

ДА/НЕ Одлука 
Народне 
скупштине 
РС о 
проглашењу 
акта о 
промени 
Устава РС 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

1.1.1. Спровођење 
референдума 

Народна 
скупштина 

 1.квартал 
2022 

Извор 1.....      

.......      
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1.1.2. Доношење одлуке 
Народне скупштине РС о 
проглашењу акта о 
промени Устава РС и 
проглашењу уставног 
закона за спровођење 
промене Устава 

Народна 
скупштина 

 1.квартал 
2022 

      

 

Мера 1.2: Даље разграничење и прецизирање надлежности између Високог савета судства, Државног већа тужилаца и Министарства правде у циљу 
организационог и буџетског јачања независности судства и самосталности јавног тужилаштва. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде РС (огран који спроводи меру), ВСС, ВКС, РЈТ, ДВТ, ПА, Народна скупштина 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 1. квартала 2023. Тип мере: регулаторна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Закон о уређењу судова, Закон о Високом савету судства, Закон о Државном већу 
тужилаца, Закон о министарствима, Закон о судијама, Закон о јавном тужилаштву 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Измењен нормативни оквир 
којим се разграничавају 
надлежности ВСС и МП у 
области буџета и судске 
администрације 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Измењен нормативни оквир 
којим се разграничавају 
надлежности ДВТ и МП у 
области буџета и 
администрације 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      
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Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

1.2.1. 
Образовање радне групе 
и израда радне верзије 
Закона о Високом савету 
судства, Закона о 
уређењу судова, Закон о 
судијама и Закона о 
министарствима ради 
јасног разграничења 
надлежности у кључним 
областима буџета и 
судске администрације 
(у вршењу послова 
правосудне управе над 
радом и резултатима 
рада судова, укључујући 
и област прикупљања и 
анализе статистичких 
података) између 
Високог савета судства и 
Министарства 
надлежног за правосуђе, 
у циљу јачања 
независности судства у 
организационом смислу 
и извршавању буџета 
(активност 1.1.3.1, 
1.2.1.11. АП 23 и 
активност 1.3.1, 1.3.5, 
1.3.8. и 1.3.12) 

МП ВСС, ВКС 1.квартал 
2022. 

Извор 1..... 
....... 

     

1.2.2. 
Доношење Закона о 
уређењу судова у 
Народној скупштини 
(активност 1.1.3.1. АП 23 
и активност 1.3.36) 

Народна 
скупштина 
РС 

 1.квартал 
2023. 
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1.2.3. 
Доношење Закона о 
Високом савету судства у 
Народној скупштини 
(активност 1.1.3.1. АП 23 
и активност 1.3.40) 

Народна 
скупштина 
РС 

 1.квартал 
2023. 

      

1.2.4.  
Доношење Закон о 
судијама у Народној 
скупштини 

Народна 
скупштина 

 1.квартал 
2023. 

      

1.2.5. 
Измена Закона о 
министарствима у 
Народној скупштини 
(активност 1.1.3.1. АП 23) 

Народна 
скупштина 
РС 

 1.квартал 
2023. 

      

1.2.6. 
Образовање радне групе 
и израда радне верзије 
Закона о Државном већу 
тужилаца, Закона о 
јавном тужилаштву и 
Закона о 
министарствима ради 
јасног разграничења 
надлежности у кључним 
областима буџета и 
судске администрације 
(у вршењу послова 
тужилачке управе над 
радом и резултатима 
рада тзужилаштва, 
укључујући и област 
прикупљања и анализе 
статистичких података)  
између Државног већа 
тужилаца и 
Министарства 
надлежног за правосуђе, 
у циљу јачања 
самосталности јавног 
тужилаштва у 

МП РЈТ, ДВТ 1.квартал 
2022. 
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организационом смислу 
и извршавању буџета 
(активност 1.1.3.2, 
1.2.1.11. АП 23 и 
активност 1.3.4, 1.3.6, 
1.3.11, 1.3.13) 

1.2.7. 
Доношење Закона о 
јавном тужилаштву у 
Народној скупштини 
(активност 1.1.3.2. АП 23 
и активност 1.3.39. 

Народна 
скупштина 
РС 

 1.квартал 
2023. 

      

1.2.8. 
Доношење Закона о 
Државном већу 
тужилаца у Народној 
скупштини 
(активност 1.1.3.2. АП 23 
и активност 1.3.31). 

Народна 
скупштина 
РС 

 1.квартал 
2023. 

      

1.2.9.  
Доношење Закона о 
министарствима у 
Народној скупштини 
(активност 1.1.3.2. АП 23) 

Народна 
скупштина 
РС 

 1.квартал 
2023. 

      

 

Мера 1.3: Усклађивање правосудних закона и подзаконских аката са новим уставним, односно законским решењима. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде РС (огран који спроводи меру), ВСС, ВКС, РЈТ, ДВТ, ПА, Народна скупштина 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2023. Тип мере: регулаторна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Закон о уређењу судова, Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, 
Закон о судијама, Закон о јавном тужилаштву, Закон о Високом савету судства, Закон о 
Државном већу тужилаца,  
Пословник о раду Високог савета судства, Пословник о раду Државног већа тужилаца, 
Судски пословник, Правилник о управи у јавном тужилаштву, Правилник о 
критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за 
избор судије на сталну судијску функцију у други или виши суд и о критеријумима за 
предлагање кандидата за председника суда, Правилник о програму и начину полагања 
испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први 
пут бира, Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 
оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира, Правилник о 
критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и 
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председника судова, Правилник о раду Комисије за вредновање рада судија и 
председника судова, Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 
оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања и избора носилаца 
јавнотужилачке функције, Правилник о програму и начину полагања испита на коме се 
проверава стручност и оспособљеност кандидата који се први пут бира на функцију 
заменика јавног тужиоца, Правилник о критеријумима и мерилима вредновања рада 
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Усвојен са новим Уставом РС 
усклађен Закон о уређењу 
судова 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Усвојен са новим Уставом РС 
усклађен Закон о седиштима и 
подручјима судова и јавних 
тужилаштава 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Усвојен са новим Уставом РС 
усклађен Закон о судијама 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Усвојен са новим Уставом РС 
усклађен Закон о јавном 
тужилаштву 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Усвојен са новим Уставом РС 
усклађен Закон о ВСС 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Усвојен са новим Уставом РС 
усклађен Закон о ДВТ 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Усвојен нови Пословник о раду 
ВСС 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Усвојен нови Пословник о раду 
ДВТ 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Усвојен Судски пословник ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 
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Усвојен Правилник о управи у 
јавном тужилаштву 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Усвојени подзаконски акати о 
критеријумима и мерилима за 
избор на судијску функцију, за 
напредовање и престанак 
судијске функције 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Усвојени подзаконски акати о 
критеријумима и мерилима за 
избор на јавнотужилачку 
функцију, за напредовање и 
престанак јавнотужилачке 
функције 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета       

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

1.3.1.  
Образовање радне групе 
за израду текста радне 
верзије Закона о 
уређењу судова 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ВСС, ВКС 1.квартал 
2022. 

Извор 1..... 
....... 

     

1.3.2.  
Образовање радне групе 
за израду текста радне 
верзије Закона о 
седиштима и подручјима 
судова и јавних 
тужилаштава  
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ВСС, ВКС, 
ДВТ, РЈТ 

1.квартал 
2022. 
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1.3.3. 
Образовање радне групе 
за израду текста радне 
верзије Закона о 
судијама 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ВСС, ВКС 1.квартал 
2022. 

      

1.3.4.  
Образовање радне групе 
за израду текста радне 
верзије Закона о јавном 
тужилаштву 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ДВТ, РЈТ 1.квартал 
2022. 

      

1.3.5. 
Образовање радне групе 
за израду текста радне 
верзије Закона о 
Високом савету судства 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ВСС, ВКС 1.квартал 
2022. 

      

1.3.6. 
Образовање радне групе 
за израду текста радне 
верзије Закона о 
Државном већу 
тужилаца 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ДВТ, РЈТ 1.квартал 
2022. 

      

1.3.7. 
Израда радне верзије 
Закона о уређењу судова 
и организовање јавних 
расправа 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ВСС, ВКС 3.квартал 
2022. 

      

1.3.8. 
Израда радне верзије 
Закона о седиштима и 
подручјима судова и 
јавних тужилаштава и 
организовање јавних 
расправа 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ВКС, ВСС, 
РЈТ, ДВТ 

3.квартал 
2022. 

      

1.3.19. МП ВСС, ВКС 3.квартал 
2022. 
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Израда радне верзије 
Закона о судијама и 
организовање јавних 
расправа 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

1.3.10. 
Израда радне верзије 
Закона о јавном 
тужилаштву и 
организовање јавних 
расправа 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ДВТ, РЈТ 3.квартал 
2022. 

      

1.3.11. 
Израда радне верзије 
Закона о Високом савету 
судства и организовање 
јавних расправа 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

 МП ВСС, ВКС 3.квартал 
2022. 

      

1.3.12. 
Израда радне верзије 
Закона о Државном већу 
тужилаца и 
организовање јавних 
расправа 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ДВТ, РЈТ 3.квартал 
2022. 

      

1.3.13. 
Достављање измењене у 
складу са јавном 
расправом радне верзије 
Закона о уређењу судова 
Венецијанској комисији 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ВСС, ВКС 3.квартал 
2022. 

      

1.3.14. 
Достављање измењене у 
складу са јавном 
расправом радне верзије 
Закона о седиштима и 
подручјима судова и 
јавних тужилаштава 
Венецијанској комисији 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

MП ВСС, ВКС, 
РЈТ, ДВТ 

3.квартал 
2022. 
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1.3.15. 
Достављање измењене у 
складу са јавном 
расправом радне верзије 
Закона о судијама 
Венецијанској комисији 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

MП ВСС, ДВТ 3.квартал 
2022. 

      

1.3.16. 
Достављање измењене у 
складу са јавном 
расправом радне верзије 
Закона о јавном 
тужилаштву 
Венецијанској комисији 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП РЈТ, ДВТ 3.квартал 
2022. 

      

1.3.17. 
Достављање измењене у 
складу са јавном 
расправом радне верзије 
Закона о Високом савету 
судства Венецијанској 
комисији 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ВСС, ВКС 3.квартал 
2022. 

      

1.3.18. 
Достављање измењене у 
складу са јавном 
расправом радне верзије 
Закона о Државном већу 
тужилаца Венецијанској 
комисији 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ДВТ, РЈТ 3.квартал 
2022. 

      

1.3.19. 
Усклађивање нацрта 
Закона о уређењу судова 
са мишљењем 
Венецијанске комисије 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ВКС, ВСС,  4.квартал 
2022. 

      

1.3.20. 
Усклађивање нацрта 
Закона о седиштима и 
подручјима судова и 

МП ВКС, ВСС, 
ДВТ, РЈТ 

4.квартал 
2022. 
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јавних тужилаштава са 
мишљењем 
Венецијанске комисије 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

1.3.21. 
Усклађивање нацрта 
Закона о судијама са 
мишљењем 
Венецијанске комисије 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ВКС, ВСС,  4.квартал 
2022. 

      

1.3.22. 
Усклађивање нацрта 
Закона о јавном 
тужилаштву са 
мишљењем 
Венецијанске комисије 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ДВТ, РЈТ 4.квартал 
2022. 

      

1.3.23. 
Усклађивање нацрта 
Закона о Високом савету 
судства са мишљењем 
Венецијанске комисије 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ВКС, ВСС 4.квартал 
2022. 

      

1.3.24. 
Усклађивање нацрта 
Закона о Државном већу 
тужилаца са мишљењем 
Венецијанске комисије 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ДВТ, РЈТ 4.квартал 
2022. 

      

1.3.25. 
Утврђивање предлога 
Закона о уређењу судова 
на Влади ради 
подношења Народној 
скупштини 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ВКС, ВСС 1.квартал 
2023. 

      

1.3.26. 
Утврђивање предлога 
Закона о седиштима и 
подручјима судова и 
јавних тужилаштава на 

МП ВКС, ВСС, 
ДВТ, РЈТ 

1.квартал 
2023. 
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Влади ради подношења 
Народној скупштини 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

1.3.27. 
Утврђивање предлога 
Закона о судијама на 
Влади ради подношења 
Народној скупштини 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ВКС, ВСС 1.квартал 
2023. 

      

1.3.28. 
Утврђивање предлога 
Закона о јавном 
тужилаштву на Влади 
ради подношења 
Народној скупштини 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ДВТ, РЈТ 1.квартал 
2023. 

      

1.3.29. 
Утврђивање предлога 
Закона о Виском савету 
судства на Влади ради 
подношења Народној 
скупштини 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ВКС, ВСС 1.квартал 
2023. 

      

1.3.30. 
Утврђивање предлога 
Закона о Државном већу 
тужилаца на Влади ради 
подношења Народној 
скупштини 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ДВТ, РЈТ 1.квартал 
2023. 

      

1.3.31. 
Доношење Закона о 
уређењу судова у 
Народној скупштини 
(активност 1.1.1.3. АП 23) 

Народна 
скупштина 
РС 

 1.квартал 
2023. 

      

1.3.27. 
Доношење Закона о 
седиштима и подручјима 
судова и јавних 
тужилаштава у Народној 
скупштини 

Народна 
скупштина 
РС 

 1.квартал 
2023. 
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(активност 1.1.1.3. АП 23) 

1.3.33. 
Доношење Закона о 
судијама у Народној 
скупштини 
(активност 1.1.1.3. АП 23) 

Народна 
скупштина 
РС 

 1.квартал 
2023. 

      

1.3.34. 
Доношење Закона о 
јавном тужилаштву у 
Народној скупштини 
(активност 1.1.1.3. АП 23) 

Народна 
скупштина 
РС 

 1.квартал 
2023. 

      

1.3.35. 
Доношење Закона о 
Високом савету судства у 
Народној скупштини 
(активност 1.1.1.3. АП 23) 

Народна 
скупштина 
РС 

 1.квартал 
2023. 

      

1.3.36. 
Доношење Закона о 
Државном већу 
тужилаца у Народној 
скупштини 
(активност 1.1.1.3. АП 23) 

Народна 
скупштина 
РС 

 1.квартал 
2023. 

      

1.3.37. 
Усклађивање 
Пословника о раду 
Високог савета судства 
(активност 1.1.1.5. АП 23) 

ВСС  4. квартал 
2023. 

      

1.3.38. 
Усклађивање 
Пословника о раду 
Државног већа тужилаца 
(активност 1.1.1.5. АП 23) 

ДВТ  4. квартал 
2023. 

      

1.3.39. 
Усклађивање Судског 
пословника 

ВКС  4. квартал 
2023. 

      

1.3.40. 
Усклађивање 
Правилника о управи о 
раду у јавном 
тужилаштву 

РЈТ МП 4. квартал 
2023. 
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1.3.41. 
Доношење подзаконских 
аката о критеријумима и 
мерилима за избор на 
судијску функцију и 
функцију председника 
суда, за напредовање и 
престанак судијске 
функције и функције 
председника суда  
(активност 1.1.2.1. АП 23) 

ВСС ВКС 4.квартал 
2023. 

      

1.3.42. 
Доношење подзаконских 
аката о критеријумима и 
мерилима за избор на 
јавнотужилачку 
функцију, за 
напредовање и 
престанак 
јавнотужилачке функције  
(активност 1.1.2.1. АП 23) 

ДВТ РЈТ 4.квартал 
2023. 

      

 

Мера 1.4: Унапређење институционалног оквира у складу са новим уставним и законским решењима и релевантним анализама. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде РС (орган који спроводи меру), ВСС, ВКС, РЈТ, ДВТ, МФ, Народна скупштина 

Период спровођења: од 2. квартала 2023. до 1. квартал 2025. Тип мере: регулаторна и институционално управљачко организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Закон о Високом савету судства, Закон о Државном већу тужилаца, Закон о 
министарствима 
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Административној 
канцеларији ВСС, Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Административној канцеларији ДВТ, Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Министарству правде 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Измењен нормативни оквир 
који уређује статус, звања и 
компетенције запослених у 
Административној канцеларији 
ВСС 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 
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Измењен нормативни оквир 
који уређује статус, звања и 
компетенције запослених у 
Административној канцеларији 
ДВТ 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Измењен акт о систематизацији 
радних места у 
Административној канцеларији 
ВСС и повећан број запослених 
за 30% од којих најмање 50% у 
звању који је еквивалент 
самосталног саветника и 20% 
виших саветника 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП за 
примену 

стратегије 
људских 
ресурса 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Измењен акт о систематизаији 
радних места у 
Административној канцеларији 
ДВТ и повећан број запослених 
за 30% од којих најмање 50% у 
звању који је еквивалент 
самосталног саветника и 20% 
виших саветника 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП за 
примену 

стратегије 
људских 
ресурса 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Измењен акт о систематизацији 
радних места у Министарству 
правде 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Унапређена структура и 
повећан број запослених у 
Административној канцеларији 
ВСС 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ НЕ ДА ДА 

Унапређена структура и 
повећан број запосленик у 
Административној канцеларији 
ДВТ 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ НЕ ДА ДА 

Унапређена структура и 
повећан број запослених у 
Министарству правде 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ НЕ ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. По години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      
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Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

1.4.1. 
Усвајање посебног 
закона / измена и 
допуна постојећих 
закона којима се 
регулишу радно-правни 
статус, звања, 
компетенције, стручне и 
остале квалификације, 
каријерни развој, 
материјални положај и 
друга питања запослених 
у ВСС 
(активност 1.2.3. АП за 
примену стратегије 
људских ресурса у 
правосуђу) 

МП ВСС, ВКС, 
МФ, 
Народна 
скупштина 

3.квартал 
2023. 

Извор 1….. 
……. 

     

1.4.2. 
Усвајање посебног 
закона / измена и 
допуна постојећих 
закона којима се 
регулишу радно-правни 
статус, звања, 
компетенције, стручне и 
остале квалификације, 
каријерни развој, 
материјални положај и 
друга питања запослених 
у ДВТ 
(активност 1.2.3. АП за 
примену стратегије 
људских ресурса у 
правосуђу) 

МП ДВТ, РЈТ, 
МФ, 
Народна 
скупштина 

3.квартал 
2023. 
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1.4.3. 
Усвајање Правилника о 
унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних 
места у 
Административној 
канцеларији ВСС у 
складу са Акционим 
планом за примену 
стратегије људских 
ресурса 

ВСС ВКС 3.квартал 
2023. 

      

1.4.4. 
Запошљавање 
одговарајућег профила у 
Административној 
канцеларији у складу с 
Правилником о 
унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних 
места у 
Административној 
канцеларији ВСС 

ВСС МФ 1.квартал 
2025. 

      

1.4.5. 
Усвајање Правилника о 
унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних 
места у 
Административној 
канцеларији ДВТ у 
складу са Акционим 
планом за примену 
стратегије људских 
ресурса 

ДВТ РЈТ 3.квартал 
2023. 

      

1.4.6.  
Запошљавање 
одговарајућег профила у 
Административној 
канцеларији у складу с 
Правилника о 
унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних 

ДВТ МФ 1.квартал 
2025. 
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места у 
Административној 
канцеларији ДВТ 

1.4.7. 
Израдити анализу 
постојећих ресурса 
Министарства правде у 
складу са новим 
уставним и законским 
решењима 

МП  2.квартал 
2023. 

      

1.4.8.  
Усвајање Правилника о 
унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних 
места у Министарству 
правде у складу са 
Анализом из активности 
1.4.7. 

МП  3.квартал 
2023. 

      

1.4.9. 
Запошљавање 
одговарајућег профила у 
Министарству правде у 
складу с Правилника о 
унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних 
места  

МП МФ 1.квартал 
2025. 

      

 

Мера 1.5: Доследно спровођење и надзор над ефектима примене правосудних закона измењених у складу са новим уставним решењима. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде РС (орган који спроводи меру), ВСС, ДВТ, ВКС, РЈТ 

Период спровођења: од 1. квартала 2023. до 1. квартала 2025. Тип мере: институционално организационо управљачка 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 
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Анализа ефеката примене 
правосудних закона израђена 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ НЕ ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. По години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 
000 дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

1.5.1. 
Високи савет судства, у 
оквиру својих 
надлежности, образује 
радна тела ради 
праћења ефеката 
примене правосудних 
закона који се тичу 
судија 
(активност 1.1.2.7. АП 
23) 

ВСС ВКС, МП 1.квартал 
2023. за 
образовање 
радног тела  

      

1.5.2. 
Државно веће 
тужилаца, у оквиру 
својих надлежности, 
образује радна тела 
ради праћења ефеката 
примене правосудних 
закона који се тучу 
јавних тужилаца 
(активност 1.1.2.9. АП 
23) 

ДВТ РЈТ, МП 1.квартал 
2023. за 
образовање 
радног тела  

      

1.5.3. 
Израда анализе ефеката 
примене правосудних 
закона  

МП ВКС, РЈТ, 
ВСС, ДВТ, 
ПА 

1.квартал 
2025. 
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Мера 1.6: Даље унапређење стручности и оспособљености запослених у административним канцеларијама Високог савета судства и Државног већа тужилаца, као и 
других институција које учествују у или доприносе спровођењу правде, у мери и на начин који им обезбеђује ефикасно вршење овлашћења у пуном капацитету, а 
која се односе на унапређење независности и самосталности система. 

Институција одговорна за реализацију: ВСС, ДВТ (орган који спроводи меру), Правосудна академија 

Период спровођења: од 4. квартала 2022. до 4. квартала 2025. Тип мере: институционално организационо управљачка 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Израђена анализа потреба за 
обукама запослених у 
Административној канцеларији 
ВСС  

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Израђена анализа потреба за 
обукама запослених у 
Административној канцеларији 
ДВТ 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Број едукативних догађаја за 
запослене у Административној 
канцеларији ВСС 

БРОЈ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

0 2021. 0 0 10 10 

Број едукативних догађаја за 
запослене у Административној 
канцеларији ДВТ 

БРОЈ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

0 2021. 0 0 10 10 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. По години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

1.6.1. 
Анализа потреба за 
обукама запослених у 

ВСС ПА 4. квартал 
2023. 

Извор 1….. 
….... 
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Административној 
канцеларији ВСС 
(активност 1.1.3.3. АП 23) 

1.6.2. 
Континуирано 
организовање обука за 
запослене у 
Административној 
канцеларији ВСС у 
складу са анализом 
потреба  
(активност 1.1.3.3. АП 23) 

ПА ВСС 4.квартал 
2025. 

      

1.6.3.  
Анализа потреба за 
обукама запослених у 
Административној 
канцеларији ДВТ 
(активност 1.1.3.4. АП 23) 

ДВТ ПА 4.квартал 
2023. 

      

1.6.4. 
Континуирано 
организовање обука за 
запослене у 
Административној 
канцеларији ДВТ у 
складу са анализом 
потреба 
(активност 1.1.3.4. АП 23) 

ПА ДВТ 4.квартал 
2025. 

      

Мера 1.7: Прописивање јасних и јединствених критеријума у погледу избора и напредовања судијских/тужилачких помоћника, у циљу успостављања система 
каријерног напредовања и посебне професије. 

Институција одговорна за реализацију: ВСС, ДВТ (орган који спроводи меру), ВКС, РЈТ, ПА, МП 

Период спровођења: од 3. квартала 2022. до 3. квартала 2023. Тип мере: регулаторна  

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Усвајање подзаконских аката којима се уређују питања пријема, компетенција, и 
напредовања судијских/тужилачких приправника и помоћника 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Анализа поступака избора и 
оцењивања судијских 
помоћника 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 
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Анализа поступака избора 
оцењивања тужилачких 
помоћника 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Измењен нормативним оквир 
којим се уређују питања 
пријема, компетенција, и 
напредовања судијских 
помоћника 
 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Измењен нормативним оквир 
којим се уређују питања 
пријема, компетенција, и 
напредовања тужилачких 
помоћника 
 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. По години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

1.7.1. 
Израда анализе 
недостатака постојећег 
правног оквира за 
пријема, компетенције, 
премештај и унапређење 
судијских приправника и 
помоћника 
(активност 1.1.2. АП за 
примену стратегије 
људских ресурса у 
правосуђу) 

ВСС ВКС, ПА, МП 3.квартал 
2022. 

Извор 1….. 
……. 
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1.7.2. 
Израда анализе 
недостатака постојећег 
правног оквира за 
пријем, компетенције, 
премештај и унапређење 
тужилачких приправника 
и помоћника 
(активност 1.1.2. АП за 
примену стратегије 
људских ресурса у 
правосуђу) 

ДВТ РЈТ, ПА, МП 3.квартал 
2022. 

      

1.7.3. 
Спровести анализу 
поступака пријема и 
оцењивања судијских 
приправника и 
помоћника 
(активност 2.1.1. АП за 
примену стратегије 
људских ресурса) 

ВСС ВКС, ПА, МП 4.квартал 
2022. 

      

1.7.4. 
Спровести анализу 
поступака избора и 
оцењивања тужилачких 
приправника и 
помоћника 
(активност 2.2.1 АП за 
примену стратегије 
људских ресурса) 

ДВТ РЈТ, ПА, МП 4.квартал 
2022. 

      

1.7.5. 
Измена постојећих или 
израда нових нацрта 
прописа у складу са 
анализом недостатака 
постојећег правног 
оквира и анализом 
поступка пријема и 
оцењивања за судијске 
приправнике и 
помоћнике 

ВСС ВКС, ПА, МП 3.квартал 
2023. 
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(активност 1.2.2. АП за 
примену стратегије 
људских ресурса у 
правосуђу) 

1.7.6. 
Измена постојећих или 
израда нових нацрта 
прописа у складу са 
анализом недостатака 
постојећег правног 
оквира и анализом 
поступка пријема и 
оцењивања за 
тужилачке приправнике 
и помоћнике 
(активност 1.2.2. АП за 
примену стратегије 
људских ресурса у 
правосуђу) 

ДВТ РЈТ, ПА, МП 3.квартал 
2023. 

      

1.7.7. 
Усвајање подзаконских 
аката којима се уређују 
питања пријема, 
компетенција, и 
напредовања судијских 
приправника и 
помоћника 
(активност 1.2.4. АП за 
примену стратегије 
људских ресурса у 
правосуђу) 

ВСС ВКС, ПА, МП 3.квартал 
2023. 

      

1.7.8. 
Усвајање подзаконских 
аката којима се уређују 
питања пријема, 
компетенција, и 
напредовања 
тужилачких приправника 
и помоћника 
(активност 1.2.4. АП за 
примену стратегије 

ДВТ РЈТ, ПА, МП 3.квартал 
2023. 
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људских ресурса у 
правосуђу) 

Мера 1.8: Стварање одговарајућег нормативног оквира за даље унапређење независности Правосудне академије и јачање њених капацитета, у циљу ефикасног 
вршења надлежности у пуном капацитету. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде РС (орган који спроводи меру), Правосудна академија, ВСС, ДВТ 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 2. квартала 2023. Тип мере: регулаторна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Закон о Правосудној академији 
Пословник о раду Управног одбора Правосудне академије 
Пословник о раду Програмског савета Правосудне академије 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Измењен нормативни оквир 
који уређује организацију и рад 
Правосудне академије 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. По години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

1.8.1. 
Образовање радне групе 
за израду текста радне 
верзије Закона о 
Правосудној академији 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ПА, ВКС, 
ВСС, ДВТ, 
РЈТ 

1.квартал 
2022. 

Извор 1….. 
....... 

     

1.8.2. 
Израда радне верзије 
Закона о Правосудној 
академији и 
организовање јавних 
расправа 

МП ПА, ВКС, 
ВСС, ДВТ, 
РЈТ 

3.квартал 
2022. 
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(активност 1.1.1.2. АП 23) 

1.8.3. 
Достављање измењене у 
складу са јавном 
расправом радне верзије 
Закона о Правосудној 
академији Венецијанској 
комисији 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ПА, ВКС, 
ВСС, ДВТ, 
РЈТ 

4.квартал 
2022. 

      

1.8.4. 
Усклађивање нацрта 
Закона о Правосудној 
академији са 
мишљењем 
Венецијанске комисије 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ПА, ВКС, 
ВСС, ДВТ, 
РЈТ 

4.квартал 
2022. 

      

1.8.5. 
Утврђивање предлога 
Закона о Правосудној 
академији на Влади ради 
подношења Народној 
скупштини 
(активност 1.1.1.2. АП 23) 

МП ПА, ВКС, 
ВСС, ДВТ, 
РЈТ 

4.квартал 
2022. 

      

1.8.6. 
Доношење Закона о 
Правосудној академији у 
Народној скупштини 
(активност 1.1.1.3. АП 23) 

Народна 
скупштина 
РС 

 1.квартал 
2023. 

      

1.8.7. 
Усклађивање 
Пословника о раду 
Управног одбора 
Правосудне академије са 
новим Законом о 
Правосудној академији 
(активност 1.1.1.5. АП 23) 

ПА  2. квартал 
2023. 

      

1.8.8. 
Усклађивање 
Пословника о раду 
Програмског савета 
Правосудне академије са 

ПА  2. квартал 
2023. 
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новим Законом о 
правосудној академији 
(активност 1.1.1.5. АП 23) 

Посебни циљ 2: Унапређење непристрасности и одговорности правосуђа 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде 

Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља (показатељ 
исхода) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Измењен нормативни оквир о 
разлозима за престанак 
судијске функције, 
надлежности за вођење 
дисциплинског поступка, 
застарелости код 
дисциплинских прекршаја и 
система санкционисања 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Измењен нормативни оквир о 
разлозима за престанак 
тужилачке функције, 
надлежности за вођење 
дисциплинског поступка, 
застарелости код 
дисциплинских прекршаја и 
система санкционисања 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Број електронских притужби 
судовима 

Број судова Извештај о 
спровођењу 

АП 23 
 

Извештај о 
спровођењу 

ИКТ 
стратегије 

0 2021 0 50 150 250 

Број организованих семинара 
о правилима интегритета и 
етике за носиоце правосудних 
функција 

БРОЈ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

10 2021. 20 40 60 80 

 

Мера 2.1: Изменити законодавни оквир у циљу прецизирања и примењивања правила о аутоматској расподели предмета у судовима.  

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде РС (орган који спроводи меру), ВКС, ВСС 
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Период спровођења: од 4. квартала 2021. до 4. квартала 2025. Тип мере: регулаторне, институционално управљачко организационе 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Закон о судијама 
Судски пословник 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Праћење случајне доделе 
предмета 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021 ДА ДА ДА ДА 

Успостављено редовно 
праћење  над применом 
случајне доделе предмета у 
судовима 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021 ДА ДА ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

    Извор 1.....      

.......      

2.1.1.  
Успостављање сталног 
радног тела ВСС ради 
праћења правилне 
расподеле предмета у 
судовима и њихово 
извештавање о 
обиласцима и 
спроведеним 
контролама, у складу са 
програмом обиласка 

ВСС  4.квартал 
2021. 
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(иста активност 5.4.2.) 
(активност 1.2.1.14. АП 
23) 

2.1.2. 
Праћење случајне 
расподеле предмета у 
судовима  
(иста активност 5.4.3.) 
(активност 1.2.1.10 АП 
23) 

ВСС ВКС, МП 4.квартал 
2025. 

      

2.1.3. 
Доследна примена 
измењених правила о 
аутоматској расподели 
предмета у судовима уз 
редовно праћење над 
њиховом применом од 
стране ВСС 
(иста активност 5.4.4.) 
(активност 1.2.1.12 АП 
23) 

ВСС  4.квартал 
2025. 

      

Мера 2.2: Изменити законодавни оквир у циљу прецизирања и примењивања правила о аутоматској расподели предмета у тужилаштвима, имајући у виду 
специфичну организацију тужилаштва. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде (орган који спроводи меру), РЈТ, ДВТ 

Период спровођења: од 3. квартала 2024. до 4. квартала 2025. Тип мере: регулаторне, институционално управљачко организационе 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Правилник о управи у јавном тужилаштву 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Израђена анализа вредновања 
предмета по тежини у јавним 
тужилаштвима 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021 НЕ НЕ ДА ДА 

На основу анализе усвојена 
Методологија вредновања 
предмета по тежини у јавним 
тужилаштвима у складу са 
специјализацијом заменика 
јавних тужилаца 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021 НЕ НЕ НЕ ДА 
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На основу анализе измењен 
нормативни оквира у делу који 
се односи на случајну 
расподелу предмета у јавним 
тужилаштвима и укључење 
Програма за вредновање 
предмета по тежини 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ НЕ НЕ ДА 

На основу анализе 
успостављена случајна додела 
предмета у јавним 
тужилаштвима према 
измењеним правилима  

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021 НЕ НЕ НЕ ДА 

Успостављено стално радно 
тело за праћење случајне 
доделе предмета 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021 НЕ НЕ НЕ ДА 

Праћење случајне доделе 
предмета 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021 НЕ НЕ НЕ ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

2.2.1. Израда анализе 
вредновања предмета 
по тежини у јавним 
тужилаштвима 

ДВТ РЈТ 3.квартал 
2024. 

Извор 1.....      

.......      

2.2.2. 
Израда Методологије 
вредновања предмета 
по тежини у јавним 
тужилаштвима у складу 
са специјализацијом 

ДВТ 
 

РЈТ 
 

1.квартал 
2025. 
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заменика јавних 
тужилаца и потребе за 
уједначеном 
оптерећеношћу 
(активност 1.2.1.4. АП 23) 

2.2.3. 
Имплементација 
софтверског система за 
расподелу предмета са 
механизмом за праћење 
система случајне 
расподеле предмета у 
јавним тужилаштвима, 
имајући у виду 
специфичну 
организацију 
тужилаштва 
(активност 1.2.1.5. АП 23) 

МП РЈТ 3.квартал 
2025. 

      

2.2.4. 
Измена Правилника о 
управи у јавном 
тужилаштву у циљу 
прецизирања правила о 
аутоматској расподели 
предмета, којима ће као 
један од критеријума 
расподеле бити 
обухваћена и сложеност 
предмета 
(активност 1.2.1.6. АП 23) 

МП РЈТ, ДВТ 3.квартал 
2025. 

      

2.2.5. 
Успостављање сталног 
радног тела ради 
праћења правилне 
расподеле предмета у 
јавним тужилаштвима и 
њихово извештавање о 
обиласцима и 
спроведеним 
контролама, у складу са 
програмом обиласка 

РЈТ  4.квартал 
2025. 
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(активност 1.2.1.15. АП 
23) 

2.2.6. 
Доследна примена 
измењених правила о 
аутоматској расподели 
предмета у јавним 
тужилаштвима, уз 
ограничења прописана 
законима и 
подзаконским актима, 
имајући у виду 
специфичну 
организацију 
тужилаштва 
(активност 1.2.1.13. АП 
23) 

ДВТ  4.квартал 
2025. 

      

Мера 2.3: Унапредити законодавни оквир којим се уређује систем етике, интегритета и дисциплинске одговорности судија и јавних тужилаца и ускладити га са 
новим уставним решењима и омогућити успостављање механизма за централизовано, транспарентно и ефикасно поступање по притужбама грађана на рад суда и 
судија. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде (орган који спроводи меру), ВСС, ВКС, РЈТ, ДВТ 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2023.  Тип мере: регулаторна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Закон о судијама, Закон о Високом савету судства, Закон о јавном тужилаштву, Закон о 
Државном већу тужилаца 
Етички кодекс за судије, Етички кодекс за јавне тужиоце 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Измењен нормативни оквир о 
разлозима за престанак 
судијске функције, 
надлежности за вођење 
дисциплинског поступка, 
застарелости код 
дисциплинских прекршаја и 
система санкционисања 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Измењен нормативни оквир о 
разлозима за престанак 
тужилачке функције, 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 
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надлежности за вођење 
дисциплинског поступка, 
застарелости код 
дисциплинских прекршаја и 
система санкционисања 

Измењен Етички кодекс за 
судије 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Измењен Етички кодекс за 
тужиоце 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Број електронских притужби 
судовима 

Број судова Извештај о 
спровођењу 

АП 23 
 

Извештај о 
спровођењу 

ИКТ 
стратегије 

0 2021. 0 50 150 250 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 
000 дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

2.3.1. 
Анализа нормативног 
оквира о разлозима за 
престанак судијске 
функције, надлежности 
за вођење 
дисциплинског поступка, 
застарелости код 
дисциплинских 

МП ВКС, ВСС 1.квартал 
2022. 

Извор 1…..      

…....      



41 
 

прекршаја и система 
санкционисања 
(активност 1.2.2.3. АП 23) 

2.3.2. Измена Закона о 
судијама и Закона о 
Високом савету судства у 
складу са анализом из 
2.3.1.  
(активност 1.2.2.3. АП 23) 

МП Влада РС 
Народна 
скупштина 

1.квартал 
2023. 

      

2.3.3. 
Анализа нормативног 
оквира о разлозима за 
престанак 
јавнотужилачке 
функције, надлежности 
за вођење 
дисциплинског поступка 
и доношења одлука, 
застарелости 
дисциплинског 
прекршаја, система 
санкционисања 
(активност 1.2.2.4. АП 23) 

МП РЈТ, ДВТ 1.квартал 
2022. 

      

2.3.4. 
Измена Закона о јавном 
тужилаштву и Закона о 
Државном већу 
тужилаца у складу са 
анализом из 2.3.3.  
(активност 1.2.2.4. АП 23) 

МП Влада РС 
Народна 
скупштина 

1.квартал 
2023. 

      

2.3.5. 
Анализа потребе измене 
Етичког кодекса за 
судије 
(активност 1.2.2.6. АП 23) 

ВСС  2.квартал 
2023. 

      

2.3.6. 
Измена Етичког кодекса 
за судије у случају да 
анализа покаже потребу 
(активност 1.2.2.6. АП 23) 

ВСС  4.квартал 
2023. 
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2.3.7. 
Анализа потребе измене 
Етичког кодекса за јавне 
тужиоце 
(активност 1.2.2.8. АП 23) 

ДВТ  2.квартал 
2023. 

      

2.3.8. 
Измена Етичког кодекса 
за јавне тужиоце у 
случају да анализа 
покаже потребу  
(активност 1.2.2.8. АП 23) 

ДВТ  4.квартал 
2023. 

      

2.3.9. 
Измена Закона о 
судијама у делу који се 
односи на дисциплинску 
одговорност судија, 
посебно у делу 
разликовања лакших, 
тежих и најтежих 
дисциплинских 
прекршаја, поштовање 
принципа 
пропорционалности 
између дисциплинског 
прекршаја и 
дисциплинске санкције, 
јасно дефинисање 
дисциплинског поступка 
и надлежности за 
вођење дисциплинског 
поступка и поступка за 
разрешење, улога 
Дисциплинске комисије, 
успостављање базе 
податка о 
дисциплинским 
поступцима 
(активност 1.2.2.14. АП 
23) 

МП ВСС 
Влада РС 
Народна 
скупштина 

1.квартал 
2023. 

      

2.3.10. МП РЈТ, ДВТ, 
Влада РС, 

1.квартал 
2023. 
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Измена Закона о јавном 
тужилаштву у делу који 
се односи на 
разликовања лакших, 
тежих и најтежих 
дисциплинских 
прекршаја, поштовање 
принципа 
пропорционалности 
између дисциплинског 
прекршаја и 
дисциплинске санкције, 
јасно дефинисање 
дисциплинског поступка 
и поступка за 
разрешење, улога 
Дисциплинске комисије, 
успостављање базе 
податка о 
дисциплинским 
поступцима 
(активност 1.2.2.15. АП 
23) 

Народна 
скупштина 

2.3.11. 
Успостављање и 
одржавање 
централизоване 
електронске апликације 
по притужбама грађана 
на рад судова и судија, 
која ће омогућити 
централизован, 
ефикасан и 
транспарентан 
механизам праћења 
поступања по 
притужбама 
(активност 1.3.8.11. АП 
23, и 2.5.1. Стратегија 
развоја ИКТ) 

Министарство 
правде 

Правосудни 
органи 

4.квартал 
2022. 
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Мера 2.4: Ојачати капацитете дисциплинских органа које именују Високи савет судства и Државно веће тужилаца за ефикасно спровођење надлежности у поступку 
утврђивања дисциплинске одговорности судија и тужилаца. 

Институција одговорна за реализацију: ВСС, ДВТ 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. Тип мере: регулаторна и институционално управљачко организационе 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија и 
председника судова 
Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних 
тужилаца и заменика јавних тужилаца 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Измењен нормативни оквир 
којим се уређује улога 
Дисциплинске комисије ВСС 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Измењен нормативни оквир 
којим се уређује улога 
Дисциплинске комисије ДВТ 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 
000 дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

2.4.1. 
Измена нормативног 
оквира којим се уређује 
улога Дисциплинске 
комисије ВСС 
(активност 1.2.2.14. АП 
23) 

Министарство 
правде 

ВСС, Влада РС, 
Народна 
скупштина 

1.квартал 
2023. 

Извор 1.....      

.......      

2.4.2. ВСС  4.квартал 
2023. 
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Усвајање Правилника о 
раду дисциплинских 
органа ВСС 
(активност 1.1.1.5 АП 23) 

2.4.3. 
Ефективна примена 
Правилника о 
дисциплинском 
поступку и 
дисциплинској 
одговорности судија 
(активност 1.2.2.16. АП 
23) 

ВСС Дисциплински 
органи 

4.квартал 
2025. 

      

2.4.4. 
Измена нормативног 
оквира којим се уређује 
улога Дисциплинске 
комисије ДВТ 
(активност 1.2.2.15. АП 
23) 

Министарство 
правде 

РЈТ, ДВТ, 
Влада РС, 
Народна 
скупштина 

1.квартал 
2023. 

      

2.4.5. 
Усвајање Правника о 
раду дисциплинских 
органа ДВТ 
(активност 1.1.1.5. АП 
23) 

ДВТ  4.квартал 
2023. 

      

2.4.6. 
Ефективна примена 
Правилника о 
дисциплинском 
поступку и 
дисциплинској 
одговорности јавних 
тужилаца 
(активност 1.2.2.17. АП 
23) 

ДВТ Дисциплински 
органи 

4.квартал 
2025. 

      

Мера 2.5: Ојачати капацитете етичких тела које именују Високи савет судства и Државно веће тужилаца за ефикасно спровођење надлежности у поступку 
утврђивања повреда одредаба Етичких кодекса и унапређење њихових капацитета као поверљивог, саветодавног тела. 

Институција одговорна за реализацију: ВСС, ДВТ 

Период спровођења: од 2. квартала 2022. до 4. квартала 2025. Тип мере: регулаторна и институционално управљачко организационе 
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Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Закон о Високом савету судства, Закон о Државном већу тужилаца 
Пословник о раду Етичког одбора ВСС, Пословник о раду Етичког одбора ДВТ 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Усклађен нормативни оквир 
којим се успоставља Етички 
одбор као стално радно тело ВСС 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Број израђених извештаја о раду 
Етичког одбора ВСС 

БРОЈ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

0 2021. 0 0 1 2 

Усклађен  нормативни оквир 
којим се успоставља Етички 
одбор као стално радно тело 
ДВТ 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Број израђених извештаја о раду 
Етичког одбора ДВТ 

БРОЈ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

0 2021. 0 0 1 2 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. По години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 
000 дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

2.5.1. 
Усаглашавање 
нормативног оквира 
Етичког одбора Високог 
савета судства као 
сталног радног тела у 
складу са новим 
Законом о ВСС 
(активност 1.2.2.5. АП 23) 

Министарство 
правде 

ВСС, Влада 
РС, Народна 
скупштина 

4.квартал 
2023. 

Извор 1…..      

…....      
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2.5.2. 
Усклађивање 
Пословника о раду 
Етичког одбора ВСС, као 
сталног радног тела, са 
новим нормативним 
оквиром 
(активност 1.2.2.9) 

ВСС  4.квартал 
2023. 

      

2.5.3. 
Подизање свести судија 
о поверљивом 
саветовању 

ВСС  4.квартал 
2025. 

      

2.5.4. 
Усклађивање 
нормативног оквира 
ради успостављања 
Етичког одбора 
Државног већа тужилаца 
као сталног радног тела 
(активност 1.2.2.7. АП 23) 

Министарство 
правде 

ДВТ, Влада 
РС, Народна 
скупштина 

4.квартал 
2023. 

      

2.5.5. 
Прописивање обавезе 
израђивања извештаја о 
раду Етичког одбора ДВТ 
(активност 1.2.2.7. АП 23) 

Министарство 
правде 

ДВТ, Влада 
РС, Народна 
скупштина 

2.квартал 
2022. 

      

2.5.6. 
Усклађивање 
Пословника о раду 
Етичког одбора ДВТ, 
као сталног радног тела, 
са новим нормативним 
оквиром 
(активност 1.2.2.9. АП 23) 

ДВТ  4.квартал 
2023. 

      

2.5.7. 
Подизање свести 
тужилаца о поверљивом 
саветовању 

ДВТ  4.квартал 
2025 

      

Мера 2.6: Подићи свест, унапредити знања и ојачати капацитете судија, тужилаца, као и судијских и тужилачких помоћника у области етике, интегритета и 
дисциплинске одговорности. 

Институција одговорна за реализацију: ВСС, ДВТ 
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Период спровођења: од 4. квартала 2022. до 4. квартала 2025.  Тип мере: информативно-едукативне 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Број организованих семинара о 
правилима интегритета и етике 
за носиоце правосудних 
функција 

БРОЈ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

10 2021. 20 40 60 80 

Израђена електронска брошура 
намењене судијама са циљем 
подизања свести о правилима 
етике, а који садрже смернице за 
примену 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Објављена на интернет страници 
ВСС електронска брошура 
намењена судијама 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Израђена електронска брошура 
намењене тужиоцима са циљем 
подизања свести о правилима 
етике, а који садрже смернице за 
примену 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Објављена на интернет страници 
ДВТ електронска брошура 
намењена тужиоцима 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 
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2.6.1. 
Подизање свести о 
стриктном поштовању 
сукоба интереса кроз 
унапређену сарадњу ВСС 
са Агенцијом за 
спречавање корупције, 
кроз редовне састанке и 
разматрање текућих 
проблема у циљу 
доследног и 
правовременог 
спровођења обавезе 
подношења извештаја о 
имовини и приходима 
судија 
(активности 1.2.2.2. АП 
23) 

ВСС Агенција за 
спречавање 
корупције 

4.квартал 
2025. 

Извор 1.....      

.......      

2.6.2. 
Подизање свести о 
стриктном поштовању 
сукоба интереса кроз 
унапређену сарадњу ДВТ 
са Агенцијом за 
спречавање корупције, 
кроз редовне састанке и 
разматрање текућих 
проблема у циљу 
доследног и 
правовременог 
спровођења обавезе 
подношења извештаја о 
имовини и приходима 
јавних тужилаца 
(активности 1.2.2.2. АП 
23) 

ДВТ Агенција за 
спречавање 
корупције 

4.квартал 
2025. 

      

2.6.3. 
Организовање семинара 
о правилима интегритета 
и етике за носиоце 
правосудних функција 

Правосудна 
академија  

ВСС, ДВТ 4.квартал 
2025. 
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(активност 1.2.2.10. АП 
23) 

2.6.4. 
Израда електронске 
брошуре намењене 
судијама са циљем 
подизања свести о 
правилима етике, а који 
садрже смернице за 
примену 
(активност 1.2.2.11. АП 
23) 

ВСС  4.квартал 
2022. 

      

2.6.5. 
Објављивање брошуре 
на интернет страни ВСС 
(активност 1.2.2.11. АП 
23) 

ВСС  4.квартал 
2022. 

      

2.6.6. 
Израда електронске 
брошуре намењене 
носиоцима 
јавнотужилачке 
функције са циљем 
подизања свести о 
правилима етике, а који 
садрже смернице за 
примену 
(активност 1.2.2.12. АП 
23) 

ДВТ  4.квартал 
2022. 

      

2.6.7. 
Објављивање брошуре 
на интернет страни ДВТ 
(активност 1.2.2.12. АП 
23) 

ДВТ  4.квартал 
2022. 

      

Мера 2.7: Даље унапређење система одговорности запослених у правосуђу и представника правосудних професија. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде (орган који спроводи меру), ВСС 

Период спровођења: од 3. квартала 2022. до 4. квартала 2025.  Тип мере: регулаторна и институционално управљачко организационе 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  
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Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Израђена анализа система 
одговорности запослених у 
правосуђу 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Израђена анализе система 
одговорности јавних бележника 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Унапређен систем одговорности 
јавних извршитеља кроз е-
надзор над радом јавних 
извршитељима 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани партнери 
у спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима 
у 000 дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

2.7.1. 
Анализа система 
одговорности 
запослених у правосуђу 
(нормативни оквир и 
пракса) 
(активност 1.1.2. АП 
стратегија људских 
ресурса) 

Министарство 
правде 

ВСС 3.квартал 
2022. 

Извор 1.....      

.......      

2.7.2. 
Анализа система 
одговорности јавних 
бележника (нормативни 
оквир и пракса) 

Министарство 
правде 

Јавнобележничка 
комора 

4.квартал 
2023. 
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2.7.3. 
Унапређење 
одговорности јавних 
извршитеља кроз е-
надзор над радом 
јавних извршитеља 
(активност 1.3.7.4 АП 23) 

Министарство 
правде 

 4.квартал 
2023. 

      

2.7.4. 
Унапређење 
одговорности 
посредника 

Министарство 
правде 

 4.квартал 
2025. 

      

2.7.5. 
Вођење статистике и 
анализе података и 
тренутног стања за 
потребе Комисије за 
спровођење поступака 
одузимања дозволе за 
посредовање 
(активност 1.3.6.18. АП 
23) 

Министарство 
правде 

 4.квартал 
2025. 

      

Посебни циљ 3: – Унапређење стручности правосуђа 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде 

Показатељ(и) на нивоу посебног 
циља (показатељ исхода) 

Jединица мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Адаптирана зграда за потребе 
Правосудне академије 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

У потпуности опремљена 
адаптирана зграде Правосудне 
академије 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Повећан број курсева доступних 
на Е-платформи 

БРОЈ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

4 2021. 6 8 10 12 

Развијена сарадња Правосудне 
академије са академијама из ЕУ 
из Европске мреже за обуку у 
правосуђу кроз повећање броја 

БРОЈ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

3 2021. 6 12 18 24 
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обука на којима учествују 
представници из Србије 

 

Мера 3.1: Континуирано унапређење свих програма обуке на Правосудној академији у складу са новим уставним и законским решењима, са посебним акцентом на 
унапређење програма обуке за специјализацију судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у посебним областима. 

Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија (орган који спроводи меру) 

Период спровођења: од 2023. до 2025.  Тип мере: регулаторна и институционално управљачко организационе 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита, Правилник о садржини и 
начину полагања завршног испита, Правилник о раду корисника почетне обуке 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Унапређен пријеми испит за 
полазнике почетне обуке 

ДА/НЕ  НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Унапређен програм почетне 
обуке 

ДА/НЕ  НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Унапређен програм сталне 
обуке 

ДА/НЕ  НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Унапређен процес избора 
предавача 

ДА/НЕ  НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Унапређена методика наставе ДА/НЕ  НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

3.1.1. 
Унапређење пријемног 
испита за полазнике 
почетне обуке и 
развијање више модела 

Правосудна 
академија 

МП, ВСС, 
ДВТ 

4.квартал 
2025. 

Извор 1.....      

.......      
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испита за полазнике 
посебних програма 
обуке у складу са 
решењем више улазних 
капија за кандидате 
(активност 1.3.1.1. АП 23) 

3.1.2. 
Унапређење програма 
почетне обуке и 
развијање посебних 
програма обуке кроз 
израду и усвајање 
годишњих програма 
обуке и усвајање 
годишњих програма 
обука који обухватају све 
области права и вештина 
потребних за рад у 
правосуђу, практичне 
вештине у свим 
областима права 
(активност 1.3.1.1. АП 23) 

Правосудна 
академија 

МП, ВСС, 
ДВТ 

4.квартал 
2025. 

      

3.1.3. 
Унапређење сталне 
обуке кроз шири круг 
учесника, потенцијално 
прописивање обавезног 
броја дана обуке у 
години по носиоцу 
правосудне функције, 
као и председника 
судова и руководилаца 
јавних тужилаштава, 
секретара, менаџера, 
судских и 
јавнотужилачких 
помоћника, 
административног 
особља 
(активност 1.3.1.2. АП 23) 

Правосудна 
академија 

МП, ВСС, 
ДВТ 

4.квартал 
2025. 
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3.1.4. 
Унапређење 
транспарентности 
избора предавача 
(активност 1.3.1.2. АП 23) 

Правосудна 
академија 

 4.квартал 
2025. 

      

3.1.5. 
Унапређење методике 
наставе кроз радионице, 
симулације и увођење 
учења на даљину 
(активност 1.3.1.2. АП 23) 

Правосудна 
академија 

 4.квартал 
2025. 

      

Мера 3.2: Јачање капацитета Правосудне академије у циљу успешног савладавања нових изазова и улоге у складу са новим уставним и законским решењима. 

Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија (орган који спроводи меру), Министарство правде, Министарство финансија 

Период спровођења: од 4. квартала 2023. до 4. квартала 2025.  Тип мере: регулаторна и  институционално управљачко организационе 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Правилник о организацији и систематизацији радних места у Правосудној академији  

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Унапређен Центар за 
документацију и истраживање 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Усвојен нови акт о 
систематизацији радних места 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Адаптирана зграда за потребе 
Правосудне академије 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

У потпуности опремљена 
адаптирана зграде Правосудне 
академије 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Унапређена Е-академија кроз 
увођења платформе обуке на 
даљину и потребне техничке 
опреме за регионалне 
канцеларије 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Унапређење Е-академија кроз 
унакрсно повезивање пресуда 
Европског суда за људска права 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 
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Развијена сарадња Правосудне 
академије са академијама из ЕУ 
из Европске мреже за обуку у 
правосуђу кроз повећање броја 
обука на којима учествују 
представници из Србије 

БРОЈ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

3 2021. 6 12 18 24 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

3.2.1. 
Даљи развој Центра за 
документацију и 
истраживање 
(активност 1.3.1.5. АП 23) 

Правосудна 
академија 

 4.квартал 
2025. 

Извор 1.....      

.......      

3.2.2. 
Доношење новог акта о 
систематизацији радних 
места 
активност 1.3.1.5. АП 23) 

Правосудна 
академија 

 4.квартал 
2023. 

      

3.2.3. 
Јачање стручних и 
административних 
капацитета, у складу са 
планираним 
програмско-
организационим 
променама, на основу 
нових уставних и 
законских решења 
(активност 1.3.1.5. АП 23) 

Правосудна 
академија 

 4.квартал 
2025. 
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3.2.4. 
Обезбеђивање 
одговарајућих 
инфраструктурних 
предуслова за рад 
Правосудне академије у 
складу са увећаним 
капацитетима 
Академије, путем 
адаптације и опремања 
одговарајуће зграде у 
складу са одлуком Владе 
РС, донете на седници 9. 
априла 2015. године 
(активност 1.3.1.6. АП 23) 

Правосудна 
академија  

МП, МФ 4.квартал 
2025. 

      

3.2.5. 
Унапређење Е-академија 
и учешће у ХЕЛП 
програму и унакрсног 
повезивање пресуда 
Европског суда за 
људска права 
(активност 1.3.1.7. АП 23) 

Правосудна 
академија 

МП 4.квартал 
2025. 

      

3.2.6. 
Даље развијање 
сарадње Правосудне 
академије са 
академијама из ЕУ из 
Европске мреже за обуку 
у правосуђу и 
обезбеђивање учешћа 
судија и јавних тужилаца 
у активностима Европске 
мреже 
(активност 1.3.1.9. АП 23) 

Правосудна 
академија 

 4.квартал 
2025. 

      

Мера 3.3: Успостављање механизма контроле квалитета обуке на Правосудној академији. 

Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија (орган који спроводи меру), ВСС, ДВТ 

Период спровођења: од 2023. до 4. квартала 2025. Тип мере: регулаторна и институционално управљачко организационе 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  
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Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Унапређен систем евалуације 
омогућава мерење ефекта 
обуке на знање полазника 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Повећан број курсева доступник 
на Е-платформи 

Број Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

4 2021 6 8 10 12 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

3.3.1. 
Развој система надзора – 
евалуације квалитета 
почетне обуке, сталне 
обуке и посебних 
програма обуке која 
обухвата систем 
двосмерне евалуације, а 
који подразумева 
процену резултата обуке 
или степена унапређења 
знања полазника, као и 
процену квалитета 
програма и предавача у 
сарадњи са Институтом 
за обезбеђење 
квалитета образовања и 
у сарадњи са 

Правосудна 
академија 

ВСС, ДВТ 4.квартал 
2025. 

Извор 1.....      

.......      
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Филозофским 
факултетом 
(активност 1.3.1.3. АП 23) 

3.3.2. 
Унапређење оцењивања 
полазника почетне обуке 
од стране ментора и 
полагање завршног 
испита, симулације 
суђења коју оцењује 
комисија 
(активност 1.3.1.3. АП 23) 

Правосудна 
академија 

ВСС, ДВТ 4.квартал 
2025. 

      

3.3.3. 
Унапређење е-
образовања које ће 
омогућити прецизније и 
сложеније оцењивање 
различитих аспеката 
процеса образовања 
(активност 1.3.1.3. АП 23) 

Правосудна 
академија 

ВСС, ДВТ 4.квартал 
2025. 

      

Мера 3.4: Процена потреба за додатном обуком на основу вредновања рада носилаца правосудних функција. 

Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија (орган који спроводи меру), ВСС, ДВТ 

Период спровођења: од 3. квартала 2024. до 4. квартала 2025.  Тип мере: регулаторна и институционално управљачко организационе 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Правилник о критеријумима, мерилима, поступку и органима вредновања рада судија 
и председника судова, Правилник о критеријумима и мерилима вредновања рада 
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Утврђени критеријуми за 
упућивање судија на додатну 
обуку на основу резултата 
вредновања рада 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ НЕ ДА ДА 

Утврђени критеријуми за 
упућивање тужилаца на додатну 
обуку на основу резултата 
вредновања рада 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ НЕ ДА ДА 

 

Извор финансирања мере Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 



60 
 

 Веза са програмским 
буџетом 
 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

3.4.1. 
Утврђивање критеријума 
за упућивање судија на 
додатну обуку на основу 
резултата вредновања 
рада и резултата ранијих 
обука 
(активност 1.3.2.1. АП 23) 

ВСС Правосудна 
академија 

3.квартал 
2024. 

Извор 1.....      

.......      

3.4.2. 
Утврђивање критеријума 
за упућивање носилаца 
јавнотужилачке функције 
на додатну обуку на 
основу резултата 
вредновања рада и 
резултата евалуације са 
ранијих обука 
(активност 1.3.2.2. АП 23) 

ДВТ Правосудна 
академија  

3.квартал 
2024. 

      

3.4.3. 
Годишњи програми 
обуке за судије се 
предлажу и усвајају 
узимајући у обзир 
резултате вредновања 
рада и евалуације раније 
спроведених обука 
(активност 1.3.2.3. АП 23) 

ВСС Правосудна 
академија 

4.квартал 
2025. 

      

3.4.4. 
Годишњи програми 
обуке за носиоце 

ДВТ Правосудна 
академија  

4.квартал 
2025. 
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јавнотужилачке функције 
се предлажу и усвајају 
узимајући у обзир 
резултате вредновања 
рада јавних тужилаца, 
односно заменика јавних 
тужилаца и евалуације 
спроведених обука 
(активност 1.3.2.3. АП 23) 

Мера 3.5: Оцена утицаја спроведених обука на оспособљеност и стручност судија и тужилаца, у поступку вредновања рада носилаца правосудних функција. 

Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија (орган који спроводи меру), ВСС, ДВТ 

Период спровођења: од 1. квартала 2025. до 4. квартала 2025.  Тип мере: институционално управљачко организационе 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Уведен систем процене степена 
унапређења знања судија 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ НЕ НЕ ДА 

Уведен систем процене степена 
унапређења знања тужилаца 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ НЕ НЕ ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

3.5.1. 
Увођење система 
процене степена 
унапређења знања 
судија, као и процене 
квалитета програма 

Правосудна 
академија  

ВСС 4.квартал 
2025. 

Извор 1…..      

…....      
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(активност 1.3.1.3. АП 23) 

3.5.2. 
Увођење система 
процене степена 
унапређења знања 
носилаца 
јавнотужилачке 
функције, као и процене 
квалитета програма 
(активност 1.3.1.3. АП 23) 

Правосудна 
академија 

ДВТ 4.квартал 
2025. 

      

3.5.3.  
Анализа утицаја обука на 
оспособљеност и 
стручност судија, 
у поступку вредновања 
рада 

Правосудна 
академија 

ВСС 4.квартал 
2025. 

      

3.5.4. 
Анализа утицаја обука на 
оспособљеност и 
стручност тужилаца, у 
поступку вредновања 
рада 

Правосудна 
академија  

ДВТ 4.квартал 
2025. 

      

Мера 3.6: Развој посебних програма обуке за судијске/тужилачке помоћнике у складу са новим уставним решењима и у циљу омогућавања каријерног 
напредовања. 

Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија (орган који спроводи меру), ВСС, ДВТ 

Период спровођења: од 4. квартала 2023. до 2. квартала 2024. Тип мере: институционално управљачко организационе 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Развијен посебан програм обука 
за судијске и јавнотужилачке 
помоћнике 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Организоване обуке за судијске 
помоћнике у складу са 
посебним програмом обуке у 
области материјалног и 
процесног права 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ НЕ ДА ДА 
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Организоване обуке за 
јавнотужилачке помоћнике у 
складу са посебним програмом 
обуке у области материјалног и 
процесног права 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ НЕ ДА ДА 

Организоване обуке за судијске 
помоћнике у складу са 
посебним програмом обуке у 
погледу вештина 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ НЕ ДА ДА 

Организоване обуке за 
јавнотужилачке помоћнике у 
складу са посебним програмом 
обуке у погледу вештина 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021 НЕ НЕ ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

3.6.1. 
Развијање посебних 
програма обуке за 
судијске и 
јавнотужилачке 
помоћнике, са циљем 
унапређења њихових 
теоријских знања и 
практичних вештина и 
стварања услова за 
њихово напредовање у 
каријери 
(активност 1.3.1.8. АП 23) 

Правосудна 
академија 

ВСС, ДВТ 4.квартал 
2023. 

Извор 1.....      

.......      

3.6.2. Правосудна 
академија 

ВСС, ДВТ 2.квартал 
2024. 

      



64 
 

Организовање обука за 
судијске и 
јавнотужилачке 
помоћнике у складу са 
посебним програмом 
обуке у области 
материјалног и 
процесног права 

3.6.3. 
Организовање обука за 
судијске и 
јавнотужилачке 
помоћнике у складу са 
програмом обуке у 
погледу вештина (израда 
судских одлука, праћење 
и анализа судске праксе, 
извођење и оцена 
доказа) 

Правосудна 
академија 

ВСС, ДВТ 2.квартал 
2024. 

      

 
 

Посебни циљ 4: Унапређење ефикасности правосуђа 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Врховни касациони суд 

Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља (показатељ 
исхода) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Израђена свеобухватна 
анализа утицаја резултата 
реформе правосуђа након 
Функционалне анализе 
правосуђа Светске банке из 
2014. 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Успостављен систем 
стратешког планирања и 
програмског буџетирања 
људских ресурса у правосуђу 
на средњорочном нивоу, са 
јасно разграниченим 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 

АП СЉР 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 
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обавезама надлежних 
институција. 
 

Усвојена класификација и 
каталог радних места и звања у 
правосуђу. 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 

АП СЉР 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Повећање броја статистичких 
параметара за ефикасност 
правосуђа који се могу пратити 
путем ИКТ-а, на годишњем 
нивоу 

повећање 
броја на 

годишњем 
нивоу 

Извештаји о 
спровођењу 

АП 23 
Извештаји 
из система 

2 2021. 2 2 2 2 

Годишњи проценат 
савладавања прилива 

% Годишњи 
извештаји о 
раду судова 

 2021.     

Број старих предмета БРОЈ 
(на 

годишњем 
нивоу) 

Годишњи 
извештаји о 
раду судова 

 2021.     

Број  предлога за покретање 
поступка посредовања 
(медијације) 

БРОЈ 
(на 

годишњем 
нивоу) 

Извештаји о 
спровођењу 

АП 23 

 2021.     

Проценат наплате судских 
такси 

%   2021.     

Број одлука у Јединственој 
бази судске праксе. 

БРОЈ Јединствена 
база судске 

праксе. 

34.589 2021. 37.189 39.789 42.389 44.989 

Број одлука и других аката у 
бази јавнотужилачке праксе 

БРОЈ Извештаји о 
спровођењу 

ИКТ 
стратегије 

0 2021. 50 150 300 400 

Број судова са опремљених 
судницама у којима је 
странкама  учесницима у 
судском поступку омогућено 

БРОЈ 
судова 

Извештаји о 
спровођењу 

АП ИКТ 

5 2021. 22 32 32 42 
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предузимање процесних 
радњи коришћењем видео-
конференцијске везе 

Број опремљених судница и 
соба за саслушање у којима је 
странкама у судском поступку 
омогућено коришћење видео-
конференцијске везе 

БРОЈ 
судница 

Извештаји о 
спровођењу 
АП ИКТ 

10 2021. 28 44 48 172 

 

Мера 4.1: Континуирано праћење и унапређење ефикасности правосудне мреже укључујући и израду анализа трошкова и користи по релевантним питањима, 
имајући у виду специфичности подручја. 

Институција одговорна за реализацију: Високи савет судства  

Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године Тип мере: Институционално-управљачко организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Судски пословник;  
Правилник о управи у јавним тужилаштвима 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Израђена свеобухватна анализа 
утицаја резултата реформе 
правосуђа након Функционалне 
анализе правосуђа Светске 
банке из 2014. 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Спроведена анализа 
делотворности постојећег 
система за планирање људских 
ресурса, његове усклађености 
са проценом обима и структуре 
послова правосуђа, као и 
начином и поступком 
планирања неопходних 
буџетских и других ресурса за 
рад правосуђа, и дефинисати 
препоруке за свеобухватно  

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП СЉР 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 
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методолошко унапређење тог 
система. 

Успостављен систем стратешког 
планирања и програмског 
буџетирања људских ресурса у 
правосуђу на средњорочном 
нивоу, са јасно разграниченим 
обавезама надлежних 
институција. 
 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП СЉР 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Повећање броја статистичких 
параметара за ефикасност 
правосуђа који се могу пратити 
путем ИКТ-а, на годишњем 
нивоу 

повећање 
броја на 

годишњем 
нивоу 

Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 
Извештаји 
из система 

2 2021. 2 2 2 2 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган 
који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 
000 дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

4.1.1. 
Израда свеобухватне 
анализе утицаја резултата 
реформе у правосуђу 
након Функционалне 
анализе правосуђа 
Светске банке 2014, и то 
анализа: 

МП ВСС, ДВТ, 
ВКС, РЈТ, ПА 

 
1. квартал 
2022. 

 

Извор 1.....      

.......      
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- правосудне 
мреже у погледу 
трошкова, стања 
инфраструктуре, 
ефикасности и 
приступа правди; 

- анализа потреба и 
обима посла, као 
и оптерећености 
судија и јавних 
тужилаца у 
погледу људских, 
материјалних и 
техничких 
ресурса,  а  
имајући  у  виду 
могуће даље 
промене у 
структури судова, 
избору и обуци 
кадрова. 

(иста активност 4.3.1. и 
4.9.1.) 
(активност 1.3.5.1. АП 23) 

4.1.2.  
Спровести анализу 
делотворности постојећег 
система за планирање 
људских ресурса, његове 
усклађености са проценом 
обима и структуре послова 
правосуђа, као и начином 
и поступком планирања 
неопходних буџетских и 
других ресурса за рад 
правосуђа, и дефинисати 
препоруке за свеобухватно  
методолошко унапређење 
тог система. 

МП ВСС, ДВТ, 
РЈТ, судови 
и јавна 
тужилаштва, 
МФ  

4. квартал 2022. 
године 
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 (активност 3.1.1. АП СЉР) 

4.1.3. 
Припремити и усвојити 
измене одговарајућег 
правног  оквира, ради 
увођења система 
стратешког планирања и 
програмског буџетирања 
људских ресурса у 
правосуђу на 
средњорочном нивоу, са 
јасно разграниченим 
обавезама надлежних 
институција. 
(активност 3.2.1. АП СЉР) 

МП ВСС, ВКС, 
ДВТ, РЈТ, 
судови и 
јавна 
тужилаштва, 
МФ  

4. квартал 2023. 
године 

      

4.1.4. 
На основу процене и  
анализа из активности 
4.1.1- 4.1.2, као и у складу 
са новоусвојеним 
нормативним оквиром из 
активности 4.1.3, 
спроводити мере ради 
успостављања одрживог 
решења проблема 
неједнаке оптерећености 
судија бројем предмета, 
између осталог: 

- периодично 
праћење 
потребног броја 
судија  

- премештај судија 
према утврђеним 
критеријумима и 
мерилима 

ВКС МП, ВСС 4. квартал 2025. 
године 
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- делегација 
(„преливање“) 
предмета у 
складу са законом 
прописаним 
критеријумима 

- обезбеђивање 
довољног броја и 
адекватно 
распоређивање 
судијских 
помоћника и 
административно-
техничког особља. 

 

4.1.5. 
Праћење спровођења 
активности 4.3.1.-4.3.4. и 
других релевантни 
активности из Стратегије 
људских ресурса у 
правосуђу које доприносе 
функционисању 
ефикасног система за 
уједначавање 
оптерећености судија и 
јавних тужилаца бројем 
предмета. 
(активност 1.3.5.3. АП 23) 
(активност 1.1.1. АП СЉР) 
 

МП  ВСС, ВКС, 
ДВТ, РЈТ, ПА 

4. квартал 2025. 
године 

      

4.1.6. 
Повећање броја 
статистичких параметара 
за ефикасност правосуђа 
који се могу пратити путем 
ИКТ-а и даљи развој 
централизованих система 
правосудних органа у 
сврху примене централне 
статистике. 

МП ВСС, ВКС, 
ДВТ, РЈТ, ПА 

4. квартал 2025. 
године 
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(активност 1.3.6.6. АП 23) 
(исте активности 4.3.6,  
5.1.6. и 6.1.3) 
(повезана активност 1.3.1. 
АП ИКТ) 

Мера 4.2: Континуирано праћење оптерећености мреже основних и Вишег суда у Београду, као и виших судова са подручја апелација, уз предузимање посебних 
мера и стварање услова за делегацију предмета у циљу растерећења тих судова (нпр. повећање броја судија у складу са бројем предмета, измене нормативног 
оквира у циљу равномерне оптерећености, специјализација судија, аутоматизација рада, „преливање” предмета, алтернативно решавање спорова, адекватни 
смештајни услови итд.) 

Институција одговорна за реализацију: Високи савет судства 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године Тип мере: Институционално-управљачко организациона 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Број предмета у раду, по судији у 
Вишем суду у Београду 

БРОЈ Годишњи 
извештај о раду 
судова у РС 

756,25 2021.     

Повећање броја судија у Вишем 
суду у Београду омогућава 
савладавање прилива предмета 
на годишњем нивоу 

ДА/НЕ Годишњи 
извештај о раду 
судова у РС 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

4.2.1. Мера 4.2. ће се 
спровести кроз 
активности планиране 
за спровођење мере 4.1. 

ВСС МП, Виши 
суд у 
Београду 

4. квартал 
2025. 
године 

Извор 1.....      

.......      
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Мера 4.3: Континуирано праћење оптерећености мреже јавних тужилаштава са подручја Града Београда и предузимање одговарајућих мера и доношење 
одговарајућих интерних стратешких докумената у циљу унапређења савладавања прилива и постизања равномерне оптерећености, имајући у виду специфичности 
посебних одељења (нпр. повећање броја заменика јавних тужилаца у складу са бројем предмета, аутоматизација рада, адекватни смештајни услови, итд.) 

Институција одговорна за реализацију: Државно веће тужилаца, Републичко јавно тужилаштво 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године Тип мере: Институционално-управљачко организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Правилник о управи у јавним тужилаштвима 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Израђена свеобухватна анализа 
утицаја резултата реформе у 
правосуђу након Функционалне 
анализе правосуђа Светске 
банке 2014. 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Спроведена анализа 
делотворности постојећег 
система за планирање људских 
ресурса, његове усклађености 
са проценом обима и структуре 
послова правосуђа, као и 
начином и поступком 
планирања неопходних 
буџетских и других ресурса за 
рад правосуђа, и дефинисати 
препоруке за свеобухватно  
методолошко унапређење тог 
система. 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 

АП СЉР 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Успостављен систем стратешког 
планирања и програмског 
буџетирања људских ресурса у 
правосуђу на средњорочном 
нивоу, са јасно разграниченим 
обавезама надлежних 
институција. 
 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 

АП СЉР 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 
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Повећање броја статистичких 
параметара за ефикасност 
правосуђа који се могу пратити 
путем ИКТ-а, на годишњем 
нивоу. 

повећање 
броја на 

годишњем 
нивоу 

Извештаји о 
спровођењу 

АП 23 
Извештаји 
из система 

2 2021. 2 2 2 2 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган 
који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

4.3.1. 
Израда свеобухватне 
анализе утицаја резултата 
реформе у правосуђу 
након Функционалне 
анализе правосуђа 
Светске банке 2014, и то 
анализа: 

- правосудне 
мреже у погледу 
трошкова, стања 
инфраструктуре, 
ефикасности и 
приступа правди; 

МП ВСС, ДВТ, 
ВКС, РЈТ, ПА 

1. квартал 
2022. 
године 
 

Извор 1.....      

.......      
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- анализа потреба и 
обима посла, као 
и оптерећености 
судија и јавних 
тужилаца у 
погледу људских, 
материјалних и 
техничких 
ресурса,  а  
имајући  у  виду 
могуће даље 
промене у 
структури судова, 
избору и обуци 
кадрова. 

(иста активност 4.1.1) 
(активност 1.3.5.1. АП 23) 
 

4.3.2.  
Спровести анализу 
делотворности постојећег 
система за планирање 
људских ресурса, његове 
усклађености са проценом 
обима и структуре послова 
правосуђа, као и начином 
и поступком планирања 
неопходних буџетских и 
других ресурса за рад 
правосуђа, и дефинисати 
препоруке за свеобухватно  
методолошко унапређење 
тог система (активност 
3.1.1. АП СЉР) 

МП ВСС, ДВТ, 
РЈТ, судови 
и јавна 
тужилаштва, 
МФ 

4. квартал 
2022. 
године 

      

4.3.3. 
Припремити и усвојити 
измене одговарајућег 
правног  оквира, ради 
увођења система 
стратешког планирања и 

МП ВСС, ВКС, 
ДВТ, РЈТ, 
судови и 
јавна 
тужилаштва, 
МФ  

4. квартал 
2023. 
године 
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програмског буџетирања 
људских ресурса у 
правосуђу на 
средњорочном нивоу, са 
јасно разграниченим 
обавезама надлежних 
институција. 
(активност 3.2.1. АП СЉР) 

4.3.4. 
На основу анализа из 
активности 4.2.1-4.2.2, као 
и у складу са 
новоусвојеним 
нормативним оквиром из 
активности 4.3.3, 
спроводити мере ради 
успостављања одрживог 
решења проблема 
неједнаке оптерећености 
јавни тужилаца бројем 
предмета, између осталог: 

- периодично 
праћење 
потребног броја 
заменика јавних 
тужилаца  

- специјализација 
за поступање у 
посебним 
одељењима  

- обезбеђивање 
довољног броја и 
адекватно 
распоређивање 
јавнотужилачких 
помоћника и 
административно-
техничког особља 

РЈТ, ДВТ, 
МП 

Јавна 
тужилаштва 

4. квартал 
2025. 
године 
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- обезбеђивање 
инфраструктурних 
предуслова за 
ефикасан рад. 

- Успостављање 
базе података 
људских ресурса у 
свим јавним 
тужилаштвима 

(активност 1.3.4.5 АП 23) 

4.3.5.  
Праћење спровођења 
активности 4.3.1.-4.3.4. и 
других релевантни 
активности из Стратегије 
људских ресурса у 
правосуђу које доприносе 
функционисању 
ефикасног система за 
уједначавање 
оптерећености судија и 
јавних тужилаца бројем 
предмета. 
(активност 1.3.5.1. АП 23) 
(активност 1.1.1. АП СЉР) 

МП ВСС, ВКС, 
ДВТ, РЈТ, ПА 

2. квартал 
2025. 
године 

 

      

4.3.6. 
Повећање броја 
статистичких параметара 
за ефикасност правосуђа 
који се могу пратити путем 
ИКТ-а и даљи развој 
централизованих система 
правосудних органа у 
сврху примене централне 
статистике. 
(активност 1.3.6.6. АП 23) 
(исте активности 4.1.6., 
5.1.16. и 6.1.3.) 

МП ВСС, ВКС, 
ДВТ, РЈТ, ПА 

4. квартал 
2025. 
године 
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(повезана активност 1.3.1. 
АП ИКТ) 

Мера 4.4: Усвајање и ефикасна примена Стратегије за управљање људским ресурсима у циљу делотворнијег/оптималнијег планирања, запошљавања, 
распоређивања, мотивисања и напредовања у оквиру правосуђа. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године Тип мере: Институционално-управљачко организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Стратегија људских ресурса у правосуђу за период 2021-2026. године 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Усвојена Стратегија људских 
ресурса у правосуђу за период 
2021-2026. године. 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП 23; 
 
Службени 
гласник РС 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Израђене анализе недостатака  
(тзв. gap analysis) постојећег 
правног оквира за: а) одабир, б) 
компетенције, в) премештај и г) 
унапређење судског и тужилачког 
особља 
 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП СЉР 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Спроведена анализа 
делотворности постојећег 
система за планирање људских 
ресурса, његове усклађености са 
проценом обима и структуре 
послова правосуђа, као и 
начином и поступком планирања 
неопходних буџетских и других 
ресурса за рад правосуђа, и 
дефинисати препоруке за 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП СЉР 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 
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свеобухватно  методолошко 
унапређење тог система. 

Успостављен систем стратешког 
планирања и програмског 
буџетирања људских ресурса у 
правосуђу на средњорочном 
нивоу, са јасно разграниченим 
обавезама надлежних 
институција. 
 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП СЉР 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Измењени прописи којима се 
уређује радно-правни статус, 
звања, компетенције, стручне и 
остале квалификације, каријерни 
развој, материјални положај и 
друга питања судског и 
тужилачког особља и запослених 
у ВСС и ДВТ. 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП СЉР 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Усвојена класификација и каталог 
радних места и звања у 
правосуђу. 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП СЉР 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган 
који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 
000 дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

4.4.1.  
Стратегија је усвојена у 
току израде АП СРП 
2022-2025. 

МП ВСС, ДВТ, 
ВКС, РЈТ, ПА 

4. квартал 
2021. 

Извор 1.....      

.......      
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(активности 1.3.4.2. и 
1.3.4.3. АП 23) 

4.4.2.  
Израдити анализе 
недостатака  (тзв. gap 
analysis) постојећег 
правног оквира за: а) 
одабир, б) 
компетенције, в) 
премештај и г) 
унапређење судског и 
тужилачког особља 
(активност 1.1.2. из АП 
СЉР) 

МП ВСС, ВКС, 
ДВТ, РЈТ 

3. квартал 
2022. године  

 

      

4.4.3. 
 Анализа судско-
организационих и 
других прописа и 
њихова измена у складу 
са анализом из 
активности 4.4.2. 
(активност 1.2.1. из АП 
СЉР) 
 

МП ВСС, ВКС, 
ДВТ, РЈТ 

2. квартал 
2023. године 

      

4.4.4. 
Измена постојећих или 
израда нових нацрта 
прописа којима се 
уређује радно-правни 
статус, звања, 
компетенције, стручне и 
остале квалификације, 
каријерни развој, 
материјални положај и 
друга питања судског и 
тужилачког особља и 
запослених у ВСС и ДВТ 
4.4.3. 

МП ВСС, ВКС, 
ДВТ, РЈТ, 
МФ 

2. квартал 
2023. године 
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(активности 1.2.2-1.2.3. 
из АП СЉР) 

4.4.5. Доношење 
подзаконских прописа 
за спровођење закона из 
активности 4.4.4. 
(активност 1.2.4. АП 
СЉР) 

МП ВСС, ВКС, 
ДВТ, РЈТ, 
МФ 

3. квартал 
2023. године 

      

4.4.6. 
Усвајање класификације 
и каталога радних места 
и звања у правосуђу 
(активност 1.2.5. АП 
СЉР) 

МП ВСС, ВКС, 
ДВТ, РЈТ, 
МФ 

2. квартал 
2023. године 

      

4.4.7. 
Израдити анализу 
ефеката измењеног 
правног оквира уређује 
положај судског и 
тужилачког особља и 
запослених у ВСС и ДВТ  
(активност 1.3.1. АП 
СЉР) 

МП ВСС, ВКС, 
ДВТ, РЈТ, 
МФ 

2. квартал 
2025. године 

 

      

4.4.8. 
Спровести анализу 
поступка оцењивања 
судијских помоћника 
(активност 2.1.1. АП 
СЉР) 

МП ВСС 4. квартал 
2022. године 

      

4.4.9. 
Спровести анализу 
поступка оцењивања 
тужилачких помоћника 
(активност 2.2.1. АП 
СЉР) 

МП ДВТ 4. квартал 
2022. године 
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4.4.10. 
Спровести анализу 
делотворности 
постојећег система за 
планирање људских 
ресурса, његове 
усклађености са 
проценом обима и 
структуре послова 
правосуђа, као и 
начином и поступком 
планирања неопходних 
буџетских и других 
ресурса за рад 
правосуђа, и 
дефинисати препоруке 
за свеобухватно  
методолошко 
унапређење тог система 
(активност 3.1.1. из АП 
СЉР) 

МП ВСС, ДВТ, 
РЈТ, судови 
и јавна 
тужилаштва, 
МФ 

4. квартал 
2022. године 

      

4.4.11. 
Припремити и усвојити 
измене одговарајућег 
правног  оквира у складу 
са анализом из 
активности 4.4.10, ради 
увођења система 
стратешког планирања и 
програмског буџетирања 
људских ресурса у 
правосуђу на 
средњорочном нивоу, са 
јасно разграниченим 
обавезама надлежних 
институција. 
(активност 3.2.1. из АП 
СЉР) 

МП ВСС, ДВТ, 
РЈТ, судови 
и јавна 
тужилаштва, 
МФ 

4. квартал 
2023. године 
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Мера 4.5: Доношење јединственог програма за решавање старих предмета Врховног касационог суда за период 2021–2025, у складу са резултатима примене 
ранијег програма 

Институција одговорна за реализацију: Врховни касациони суд 

Период спровођења: 2020-2021. година Тип мере: Регулаторна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Јединствени програм за решавање старих предмета Врховног касационог суда за 
период 2021–2025 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Усвојен Јединствени програм 
за решавање старих предмета 
Врховног касационог суда за 
период 2021–2025 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП 23. 

ДА 2021. ДА ДА ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган 
који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

4.5.1. 
Активност је 
реализована након 
усвајања СРП а пре 
усвајања АП СРП 2022-
2025. 

ВКС  4. квартал 
2020. 
године 

Извор 1.....      

.......      

Мера 4.6: Континуирано смањење броја нерешених предмета и старих предмета, кроз праћење и унапређење механизама усмерених на растерећење судова и 
алтернативно решавање спорова, као и ефикасно извршење судских одлука. 

Институција одговорна за реализацију: Врховни касациони суд 
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Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године Тип мере: Институционално-управљачко организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Законик о кривичном поступку 
Закон о парничном поступку 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Годишњи проценат 
савладавања прилива 

% Годишњи 
извештаји о 
раду судова 

100,55 2021. 100,55 100,55 100,55 100,55 

Број старих предмета БРОЈ 
(на 

годишњем 
нивоу) 

Годишњи 
извештаји о 
раду судова 

137.637 2021.     

Број  предлога за покретање 
поступка посредовања 
(медијације) 

БРОЈ 
(на 

годишњем 
нивоу) 

Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 
 
Годишњи 
извештај 
посредника 
о мирном 
решавању 
спорова 

250 2021.     

Усвојене измене и допуне 
Закона о парничном поступку 
које омогућавају ефикасније 
вођење парничних поступака 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Усвојене измене и допуне 
Законика о кривичном поступку 
које омогућавају ефикасније 
вођење кривичних поступака. 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Успостављен систем 
двостепеног управног судства 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ НЕ НЕ ДА 
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Измењен правни оквир 
омогућава унапређено 
функционисање јавног 
бележништва 

 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Повећање процента наплате 
прекршајних казни 

% наплате на 
годишњем 

нивоу 

Извештај о 
наплаћеним 
новчаним 
казнама у 
прекршајном 
поступку 

64,71% 2021. 65% 67% 69% 71% 

Проценат online уплате судских 
такси пред привредним 
судовима 

% online 
уплате 

судских 
такси 

На 
годишњем 

нивоу 

Извештаји о 
спровођењу 
АП ИКТ 

0 2021. 20% 20% 30% 30% 

Број судова са опремљених 
судницама у којима је 
странкама  учесницима у 
судском поступку омогућено 
предузимање процесних 
радњи коришћењем видео-
конференцијске везе 

БРОЈ 
судова 

Извештаји о 
спровођењу 
АП ИКТ 

5 2021. 22 32 32  42 

Број опремљених судница и 
соба за саслушање у којима је 
странкама у судском поступку 
омогућено коришћење видео-
конференцијске везе 

БРОЈ 
судница 

Извештаји о 
спровођењу 
АП ИКТ 

10 2021. 28 44  48 172 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 



85 
 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

4.6.1. 
Унапређење мера за 
смањење броја нерешених 
предмета. 
 

ВКС МП, ВСС, 
МФ 

4. квартал 2025. 
године 

Извор 1.....      

.......      

4.6.2. 
Унапређење мера за 
смањење броја старих 
предмета, посебно оних у 
којима поступак траје 
преко три године, 
рачунајући од дана 
подношења иницијалног 
акта, а кроз примену 
Јединственог програма за 
решавање старих 
предмета за период 2021-
2025.  
(повезана активност 
1.3.6.4. из АП 23) 

ВКС МП 4. квартал 2025. 
године 

      

4.6.3. 
Унапређење ефикасности 
рада управног судства 
кроз: 
 -Измене нормативног 
оквира у виду 
успостављања оптималне 
организације управног 
судства (увођење 
вишестепености управног 
судства, обезбеђење 

МП ВКС, ВСС, 
ПА 

4. квартал 2025. 
године: 
 

 

      



86 
 

специјализације по 
управним областима);  
(активност 1.3.3.2. АП 23) 
 
-Успостављање нове 
мреже управних судова 
(првостепених и 
другостепеног/жалбеног 
управног суда) и јачање 
капацитета управног 
судства избором 
потребног/довољног броја 
судија;  
(активност 1.3.3.3. АП 23) 
 
-Доношење новог закона о 
управним споровима у 
складу са новом 
организацијом управног 
судства и новим 
решењима Закона о 
општем управном 
поступку. 

4.6.4. 
Унапређење ефикасности 
рада привредних судова 
са циљем унапређења 
стабилности пословног 
амбијента, уз смањење 
броја предмета стечаја. 
 

ВКС МП, ВСС, ПА 4. квартал 2025. 
године 

      

4.6.5 
Унапређење система 
достављања, а нарочито 
кроз: 

МП ВКС, РЈТ 4. квартал 2025. 
године 
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-Измене Закона о 
парничном поступку у 
циљу унапређења 
ефикасности а нарочито у 
делу који се односи на 
достављање писмена, 
снимање суђења и 
процесну дисциплину, 
имајући у виду ЕУ 
стандарде, праксу ЕСЉП и 
Уставног суда. (активност 
1.3.6.1. АП 23)  
 
-Измене Законика о 
кривичном поступку у 
циљу унапређења 
ефикасности поступка а 
нарочито у делу који се 
односи на достављање 
писмена, снимање суђења 
и процесну дисциплину, 
имајући у виду ЕУ 
стандарде, праксу ЕСЉП и 
Уставног суда. (активност 
1.3.6.1. АП 23) 
 
(повезана активност 
4.11.2) 

4.6.6 
Даљи развој система 
алтернативног решавања 
спорова кроз: - 
Закључивање поравнања у 
предметима у којима 
Државно 
правобранилаштво заступа 
Републику Србију; 
- Условно одлагање 
кривичног гоњења; 

ДП, МП, РЈТ  4. квартал 2025. 
године 
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- Проширење примене 
споразума о признању 
прекршаја. 

4.6.7. 
Унапређење примене 
медијације, кроз примену 
следећих активности: 

- Израда и усвајање 
стратешког оквира 
за унапређење 
примене 
медијације; 
(активност 
1.3.6.13. АП 23) 

- Спровођење 
стратешког оквира 
за унапређење 
примене 
медијације и 
надгледање 
његове ефективне 
примене; 
(активност 
1.3.6.14. АП 23) 

- Израда и усвајање 
закона којим се 
регулише 
поступак 
посредовања у 
решавању 
спорова 
(медијација), 
услови за 
обављање 
посредовања 
(медијације), 
права и дужности 
посредника 
(медијатора) и 
програм обуке 

МП  4. квартал 2025. 
године 
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посредника 
(медијатора) 
(активност 
1.3.6.15. АП 23) 

- Доношење 
програма и 
спровођење 
основних и 
специјализованих 
обука и стручног 
усавршавања за 
посреднике 
(медијаторе) 
(активност 
1.3.6.16. АП 23) 
 

Cистематизација 
одговарајућег броја 
радних места у 
Министарству надлежном 
за послове правосуђа за 
вођење стручних и 
административних 
послова, укључујући:  

-  вођење Регистра 
посредника и 
израда нацрта 
одлука које се 
тичу дозвола;  

-  Вођење регистра 
обука за 
посреднике, 
израда нацрта 
одлука које се 
односе на 
акредитацију за 
спровођење обука 
и надзор над 
спровођењем 
програма обуке; 
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- Вођење осталих 
релеватних 
регистара; 

- Вођење 
статистике и 
анализа података 
и тренутног стања 
за потребе 
Комисије за 
спровођење 
поступка 
одузимања 
дозволе за 
посредовање  

- Вођење других 
стручних и 
административних 
послова који се 
односе на систем 
посредовања и 
њен развој. 
(активност 
1.3.6.18. АП 23) 

Даље унапређење 
промоције алтернативног 
решавања спорова, 
активностима као што су: 

- објављивање 
информација на 
интернет 
странама 

- објављивање 
информативних 
брошура и јавних 
објава 

- информисање 
путем медија 

- израда 
инфографика 
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- организовање 
округлих столова, 
конференција и 
радионица 

(активност 1.3.6.19. АП 
23) 

4.6.8. 
Унапређење ефикасности 
наплате прекршајних 
казни и трошкова судског 
поступка. 

МП ВКС, 
прекршајни 
судови 

4. квартал 2025. 
године 

      

4.6.9. 
Унапређење система 
наплате судских такси. 

МП ВКС, судови 
у РС 

4. квартал 2025. 
године 

      

4.6.10. 
Унапређење мера за 
решавање извршних 
предмета кроз: 
-Унапређење рада јавних 
извршитеља 
-Унапређење система 
судског извршења,  
Укључујући следеће 
активности: 

МП ВКС, 
Комора 
јавних 
извршитеља 

4. квартал 2025. 
године 
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Редовно праћење измена 
и допуна Закона о 
извршењу и обезбеђењу и 
свих релевантних 
подзаконских аката и 
контрола функционисања 
система извршилаца од 
стране Коморе јавних 
извршитеља и 
Министарства правде, 
како је прописано Законом 
о извршењу и безбедности 
и релевантним 
подзаконским актима 
(активност 1.3.7.1. АП 23) 
- Доношење подзаконских 
аката и прописа Коморе 
јавних извршитеља 
неопходних за 
спровођење Закона о 
извршењу и обезбеђењу, 
посебно за: 
- достава докумената 
између јавних извршитеља 
и државних органа и 
- електронски досије 
предлога за извршење 

-Спровођење почетне и 
сталне обуке (активност 
1.3.7.2. АП 23) 
-Праћење и унапређење 
примене Е-аукције и Е-
огласне табле у поступцима 
извршења (активност 
1.3.7.3. АП 23) 
(активност 1.2.6. АП ИКТ) 
(иста активност 5.7.3.) 
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-Праћење примене измена 
и допуна Правилника о 
моделу вођења 
евиденције о поступцима 
извршења и обезбеђења и 
финансијском вођењу 
пословања јавних 
извршитеља, модела 
извештавања, садржаја 
извештаја о раду јавних 
извршитеља и модела 
поступања са архивом и 
сви технички модели који 
су део Правилника у циљу 
израде препорука за 
побољшање система за е-
надзор над радом јавних 
извршитеља (активност 
1.3.7.4. АП 23) 
-Унапређење електронске 
размене података између 
јавних бележника, јавних 
извршитеља и катастра 
(активност 1.3.7.5. АП 23) 
(повезана активност 1.2.6. 
АП ИКТ) 
 

4.6.11. 
Унапређење система 
јавног бележништва кроз 
следеће активности: 
-Анализа и по потреби 
измена Закона о јавном 
бележништву и пратећег 
сета закона, у складу са ЕУ 
стандардима, уз помоћ 
експерата и на основу 
резултата примене. 
(активност 1.3.6.8. АП 23) 

МП, 
Јавнобележничка 
комора 

 4. квартал 2025. 
године 
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-Израда и доношење 
преосталих подзаконских 
аката и аката Коморе чије 
је доношење предвиђено 
Законом о јавном 
бележништву, као што су: 
- Акт министра 

надлежног за правосуђе 
из члана 70. Закона о 
јавном бележништву о 
електронском формату 
и условима које 
јавнобележничка 
исправа која је 
сачињена у 
електронском облику, а 
није отиснута на хартији, 
мора да испуњава да би 
се сматрала  
јавнобележничком 
исправом  

- Јавнобележнички 
пословник и остала акта 
која омогућују 
дигитализацију 
бележништва (активност 
1.3.6.9. АП 23) 
 

- Спровођење 
јавнобележничког 
испита и именовање 
јавних бележника у 
складу са Законом о 
јавном бележништву и 
правилником који 
уређује број 
јавнобележничких 
места и службена 
седишта јавних 
бележника (активност 
1.3.6.10. АП 23) 
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- Промовисање јавног 
бележништва 
(активност 1.3.6.11. АП 
23) 
 

- Редовно спровођење 
обука за јавне 
бележнике (активност 
1.3.6.12. АП 23) 

 
 

4.6.12. 
Унапређење рада вештака 
и судских тумача и 
преводилаца. 

МП  4. квартал 2025. 
године 

      

4.6.13. 
Проширење употребе 
техничких средстава за 
пренос слике и звука 
(видео линк) 
(активност 2.5.1. АП ИКТ) 

МП Правосудни 
органи 
 
Установе 
УИКС 
 
Правосудне 
професије 

4. квартал 2025. 
године 

      

Мера 4.7: Континуирано унапређење механизама уједначавања судске праксе спровођењем мера дефинисаних у Плану активности Врховног касационог суда за 
уједначавање судске праксе, проширење надлежности највишег суда у Републици Србији у поступку редовних правних лекова, што подразумева и јачање 
капацитета тог суда и измене и допуне одговарајућег законодавног оквира ради усаглашавања са новим уставним решењима.  

Институција одговорна за реализацију: Врховни касациони суд 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године Тип мере: Институционално-управљачко организациона 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност 
у 2023. 
год. 

Циљaна 
вредност 
у  
2024. 
год. 

Циљaна 
вредност 
у  
2025. 
год. 

Измењен нормативни оквир који 
уређује механизме уједначавања 
судске праксе. 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу АП 

23 
 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 
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Број одлука у Јединственој бази 
судске праксе. 

БРОЈ Јединствена 
база судске 

праксе. 

34.589 2021. 37.189 39.789 42.389 44.989 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани партнери 
у спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 
000 дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

4.7.1.  
Анализа нормативног 
оквира којим се уређују 
питања: узимање у 
обзир судске праксе; 
право на правни лек и 
надлежности за 
одлучивања по правним 
лековима; као и 
објављивања судских 
одлука и образложења. 
(активност 1.3.9.1. АП 23) 

МП ВКС 3.квартал 
2021. 
године 

Извор 1.....      

.......      

4.7.2 
Измена законског 
оквира, у складу са 
анализом из активности 
1.3.9.1., којим се 
уређују питања:  
- узимање у обзир 

судске праксе; 
- права на правни 

лек и надлежности 
за одлучивања по 
правним лековима 

МП ВКС  4. квартал 
2023. 
године 
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- објављивања 
судских одлука и 
образложења 

(активност 1.3.9.2. АП 23) 

4.7.3. 
Унапређење приступа 
прописима и судској 
пракси, путем 
формирања и 
унапређење 
свеобухватних  и свима 
доступних  
електронских   база 
прописа и судске 
праксе уз поштовање  
прописа  који уређују 
тајност података и 
заштиту података о 
личности, а имајући у 
виду одредбе Закона о 
објављивању  закона  и  
других прописа и аката, 
Закона о Правосудној 
академији и Закона о 
уређењу судова. 
(активност 1.3.9.3. АП 23) 
(иста активност 5.7.1.) 

(повезана активност 
6.5.1.) 

(повезана активност 
1.4.2. АП ИКТ) 

ЈП 
„Службени 
Гласник 
РС“ 
 

ВКС, РЈТ, ПА 4. квартал 
2025. 
године 

      

4.7.4. 
Јачање  капацитета  и 
унапређење 
ефикасности рада 
одељења судске праксе. 
(активност 1.3.9.4. АП 23) 

ВКС 
 

Управни суд 
Привредни 
апелациони 
суд 
 

4. квартал 
2025. 
године 
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Прекршајни 
апелациони 
суд 
 
Апелациони 
судови опште 
надлежности 
 

4.7.5. 
Унапређење портала 
судске праксе 

(активност 1.3.9.5. АП 23) 

(иста активност 5.7.2) 

(повезана активност 
1.4.2. АП ИКТ) 

МП, ВКС  4. квартал 
2025. 
године 

      

Мера 4.8: Континуирано унапређење механизама уједначавања тужилачке праксе спровођењем мера дефинисаних у Плану активности Републичког јавног 
тужилаштва за уједначавање праксе јавних тужилаштава. 

Институција одговорна за реализацију: Републичко јавно тужилаштво 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године Тип мере: Институционално-управљачка организациона 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Успостављена Електронска 
база јавнотужилачке праксе 
(екстерна и интерна)  

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП 23; 
 
Годишњи 
извештаји о 
раду РЈТ; 
 
Извештаји о 
спровођењу 
ИКТ стратегије 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 
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Број одлука и других аката у 
бази јавнотужилачке праксе 

БРОЈ Извештаји о 
спровођењу 
ИКТ стратегије 

0 2021. 50 150 300 400 

Свим јавним тужилаштвима 
доступна интерна база 
јавнотужилачке праксе 

 ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП 23; 
 
Годишњи 
извештаји о 
раду РЈТ; 
 
Извештаји о 
спровођењу 
ИКТ стратегије 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Интерна база јавнотужилачке 
праксе повезана са базом 
података Правосудне 
академије 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП 23; 
 
Годишњи 
извештаји о 
раду РЈТ; 
 
Извештаји о 
спровођењу 
ИКТ стратегије 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Интерна база јавнотужилачке 
праксе повезана са базом 
судске праксе 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП 23; 
 
Годишњи 
извештаји о 
раду РЈТ; 
 
Извештаји о 
спровођењу 
ИКТ стратегије 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 
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Приходи из буџета 4004-3212      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

4.8.1. 
Развој Електронске базе 
јавнотужилачке праксе 
(екстерна и интерна). 
(активност 1.3.9.6. АП 
23) 
(иста активност 5.5.1.) 
(активност 1.4.1. АП ИКТ) 

РЈТ МП, ПА 4. квартал 
2025. 
године 

Извор 1.....      

.......      

4.8.2.  
Обезбеђивање 
доступности интерне 
електронске базе 
јавнотужилачке праксе 
свим јавним 
тужилаштвима. 
(активност 1.3.9.6. АП 
23) 
(иста активност 5.5.2.) 
(активност 1.4.1. АП ИКТ) 

МП РЈТ 4. квартал 
2022. 
године 

      

4.8.3. 
Повезивање 
Електронске базе 
јавнотужилачке праксе 
са базом података 
Правосудне академије 
(Е-Академије) и базом 
судске праксе. 
(активност 1.3.9.6. АП 
23) 
(иста активност 5.5.3.) 

МП РЈТ, ПА 1. квартал 
2022. 
године 
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(активност 1.4.1. АП ИКТ) 

4.8.4. 
Повезивање базе 
тужилачке праксе са 
базом судске праксе. 
(активност 1.3.9.6. АП 
23) 
(иста активност 5.5.4.) 
(активност 1.4.1. АП ИКТ) 

МП ВКС, РЈТ 1. квартал 
2022. 
године 

      

4.8.5.  
Континуирано 
унапређење Електронске  
базе јавнотужилачке 
праксе. 
(иста активност 5.5.5.) 
(активност 1.4.1. АП ИКТ) 

РЈТ МП, ПА 4. квартал 
2025. 
године 

      

4.8.6. Јачање капацитета 
јавних тужилаштава за 
потребе континуираног 
уноса података у 
Електронску базу 
јавнотужилачке праксе. 

МП РЈТ 4. квартал 
2025. 
године 

      

Мера 4.9: Континуирано унапређење и модернизација правосудне инфраструктуре. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: од 1. квартала 2021. до 4. квартала 2025. године Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Израђена Анализе потреба за 
унапређењем правосудне 
инфраструктуре која дефинише 
потребе за изградњом, 
реконструкцијом и 
унапређењем енергетске 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 
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ефикасности правосудне 
инфраструктуре 
 

Повећање броја објеката 
правосудне инфраструктуре 
који испуњавају стандарде 
енергетске ефикасности  

БРОЈ 
(објеката 
којима је 

унапређена 
енергетска 
ефикасност 

на 
годишњем 

нивоу  

Извештај о 
спровођењу 

АП 23 

0 2021. 2 10 10 10 

Број нових персоналних 
рачунара стандардизоване 
конфигурације са пратећом 
рачунарском опремом у 
правосудним органима  

БРОЈ 
нових 
рачунара 

Извештај о 
спровођењу 
АП ИКТ 

0 2021. 0 500 6000 6500 

Просечна старост рачунара у 
правосуђу 

БРОЈ 
година 

Извештај о 
спровођењу 
АП ИКТ 

10 2021. 10 7 година 5 година 4 године 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета       

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

4.9.1. 
Израда анализе потреба 
за унапређењем 

МП ВСС, ДВТ, 
ВКС, РЈТ, ПА 

 
2. квартал 
2022. 
године 

Извор 1.....      
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правосудне 
инфраструктуре 
 
 

 .......      

4.9.2. 
Даље унапређење 
инфраструктуре 
правосудне мреже и 
одговарајућих 
процедура, а на основу 
резултата анализе из 
4.1.1. 
(Активност 1.3.5.1. АП 23) 

МП ВСС, ДВТ, 
ВКС, РЈТ, ПА 

4. квартал 
2025. 
године 

      

4.9.3. 
Надоградња хардверске 
и клијентске опреме за 
правосудне органе, који 
ће омогућити додавање 
нових функционалности 
ПИС-а, нових 
информационих 
подсистема или већег 
броја корисника. 

(додати референцу на 
ИКТ) 

МП правосудни 
органи 

4. квартал 
2025. 
године 

      

Мера 4.10: Даље унапређење и уједначавање интерних процеса рада управе судова и јавних тужилаштава и модернизација процеса рада у циљу административног 
растерећења носилаца правосудних функција. 

Институција одговорна за реализацију: Врховни касациони суд; Републичко јавно тужилаштво 

Период спровођења: од 2. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године Тип мере: Управљачко-организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Судски пословник 
Правилник о управи у јавним тужилаштвима 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 
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Јединствена правила о уносу 
података у информациони 
систем усвојена и примењују 
се. 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП 23; 
 
Годишњи 
извештаји о 
раду судова 
у РС 

НЕ 2021. НЕ НЕ ДА ДА 

Број предмета у којима је 
исконтролисан унос 
конзистентног податка и 
очишћен податак 

БРОЈ 
предмета 

Извештај о 
спровођењу 
ИКТ 
стратегије 

0 2021. 0 700.000 1.500.000 2.000.000 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

4.10.1. 
Праћење спровођења 
функционалности 
система аутоматског 
електронског 
заказивања рочишта 
(активност 1.3.6.5. АП 23) 

МП ВКС 4. квартал 
2025. 
године 

Извор 1.....      

.......      

4.10.2. 
Унапређење употребе 
постојећих капацитета 
повећањем ефикасности 
управљања предметима 
и омогућавање праћења 

ВКС  4. квартал 
2025. 
године 

      



105 
 

трајања судских 
поступака у реалном 
времену. 
(активност 1.3.6.5. АП 23) 
(активности 5.5.1-5.5.2) 

4.10.3. 
Чишћење података у 
систему за електронско 
управљање предметима, 
прописивање 
јединствених правила за 
унос података у систем и 
континуирана контрола 
уноса података. 
(активности 1.5.1-1.5.3. 
АП ИКТ) 

МП Судови  4. квартал 
2024. 
године 

      

Мера 4.11: Праћење примене процесних закона и измене у складу са резултатима примене утврђеним и кроз ex post анализе трошкова и користи у односу на 
циљеве који су постављени при усвајању закона. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: од 2. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године Тип мере: Регулаторна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: - Закон о изменама и допунама Закона о парничном поступку 
- Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Усвојене измене и допуне 
Закона о парничном поступку 
које омогућавају ефикасније 
вођење парничних поступака 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 

Усвојене измене и допуне 
Законика о кривичном поступку 
које омогућавају ефикасније 
вођење кривичних поступака. 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. НЕ ДА ДА ДА 
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Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

4.11.1.  
Измене Закона о 
парничном поступку у 
циљу унапређења 
ефикасности а нарочито 
у делу који се односи на 
достављање писмена, 
снимање суђења и 
процесну дисциплину, 
имајући у виду ЕУ 
стандарде, праксу ЕСЉП 
и Уставног суда. 
(активност 1.3.6.1. АП 23)  
 
 

МП  4. квартал 
2023. 
године 

Извор 1.....      

.......      

4.11.2. Измене Законика 
о кривичном поступку у 
циљу унапређења 
ефикасности поступка а 
нарочито у делу који се 
односи на достављање 
писмена, снимање 
суђења и процесну 
дисциплину, имајући у 
виду ЕУ стандарде, 
праксу ЕСЉП и Уставног 
суда. (активност 1.3.6.1. 
АП 23) 
 

МП   
4. квартал 
2023. 
године 
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Посебни циљ 5: Развој е-правосуђа 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде 

Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља (показатељ 
исхода) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Развој е-правосуђа детаљно је 
уређен вишегодишњим 
планским документом чије се 
спровођење континуирано 
прати.  

ДА Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Број обука за јединствено 
поступање у погледу уноса и 
размене података у ИКТ 
систему 

БРОЈ 
(на 

годишњем 
нивоу) 

Извештаји о 
спровођењу 
Акционог 
плана за 
Поглавље 
23; 

Извештаји о 
спровођењу 
ИКТ 
стратегије. 

0 2021. 15 15 15 15 

Број електронски размењених 
сетова података између 
правосудних органа и 
правосудних професија и 
других државних институција 
путем успостављене 
магистрале на релацији ESB е-
правосуђа и GSB Канцеларије 
за информационе технологије 
и електронску управу, путем 
безбедних 
телекомуникационих канала. 

БРОЈ 
електронски 
размењених 

сетова 
података 

Извештај из 
система 

2.500.000 2021. 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 

Број скупова отворених 
података доступних на 

БРОЈ 
скупова 

података 

Извештај са 
портала 

4 2021. 6 8 10 12 



108 
 

централизованом порталу 
правосуђа Србије 

Број прегледа страница 
централизованog порталa 
правосуђа Србије 
(https://portal.sud.rs) од 
странака у поступку (адвоката) 
и других корисника, који 
користе могућност да изврше 
увид у ток предмета  

БРОЈ 
прегледа 

Извештај са 
портала 

0 2021. 0 9.500.000 10.000.000 10.500.000 

Број поднетих електронских 
захтева за издавања уверења 
из кривичних евиденција и 
других евиденција 

БРОЈ 
електронских 

захтева 

Извештај са 
портала 

0 2021. 0 1000 2000 5000 

Повећавање доступности 
развијених услуга правосуђа 
унапређењем портала или 
увођењем аутомата  

БРОЈ 

Пружених е-
услуга 

Извештај са 
портала 

0 2021. 0 2500 5000 10000 

 

Мера 5.1: Унапредити ИКТ систем кроз значајна инфраструктурна улагања, софтверско и унапређење људских ресурса. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. кваратала 2025. године Тип мере: Обезбеђивање добара и прућање услуга 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Усвојена Стратегија развоја ИКТ 
система у правосуђу са 
пратећим Акционим планом за 
њену примену. 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
Акционог 
плана за 
Поглавље 
23; 
 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Успостављен систем праћења и 
оцене успеха спровођења 

Број 
припремљених 

Извештаји о 
спровођењу 

0 2021. 3 4 4 4 

https://portal.sud.rs/
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Стратегије развоја ИКТ система 
у правосуђу са пратећим 
Акционим планом за њену 
примену. 

извештаја 
стратегије на 
годишњем 
нивоу 

Акционог 
плана за 
Поглавље 
23 
 

Централни систем за праћење 
предмета у функцији у свим 
јавним тужилаштвима 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
Акционог 
плана за 
Поглавље 
23; 
Извештаји о 
спровођењу 
ИКТ 
стратегије. 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

 
САПО систем управљања 
предметима у функцији у свим 
јавним тужилаштвима 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
Акционог 
плана за 
Поглавље 
23; 
Извештаји о 
спровођењу 
ИКТ 
стратегије. 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Повећање броја статистичких 
параметара ефикасности 
правосуђа које је могуће 
пратити посредством ИКТ, на 
годишњем нивоу. 

БРОЈ  додатних 
статистичких 
параметара 
које је могуће 
пратити 

Извештаји о 
спровођењу 
Акционог 
плана за 
Поглавље 
23; 
Извештаји о 
спровођењу 
ИКТ 
стратегије. 

2 2021. 2 2 2 2 

Проценат савладавања прилива 
притужби грађана на рад 
судова и судија који су 

% савладавања 
прилива 
притужби 

Извештај о 
поступању 
по 

100% 2021. 100% 100% 100% 100% 
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користили могућност 
иницирања притужби 
електронским путем 
 

притужбама 
грађана 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган 
који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 
000 дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

5.1.1. 
Обезбедити даљи развој 
стандардизованих и 
централизованих ИКТ система 
у судовима. 
(активност 1.1.2. АП ИКТ) 

МП Судови 
опште и 
посебне 
надлежности 

4. квартал 
2025. 
године 

Извор 1…..      

…….      

5.1.2. 
Даља имплементација 
централног система за 
праћење предмета (CMS 
система) у свим 
тужилаштвима, повезивање 
тужилаштава и спровођење 
одговарајућих обука. 

МП Јавна 
тужилаштва 

4. квартал 
2025. 
године 

      

5.1.3. 
Даља имплементација 
софтверског решења 
аутоматске расподеле 
предмета у судовима. 
(активност 1.1.2. АП ИКТ) 

МП Судови 
опште и 
посебне 
надлежности 

4. квартал 
2025. 
године 
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5.1.4. 
Имплементација софтверског 
решења аутоматске 
расподеле предмета у свим 
тужилаштвима, уз 
обезбеђивање алата за 
праћење расподеле предмета 
методом случајног 
одређивања, имајући у виду 
специфичну организацију 
тужилаштва. 
(активност 1.1.3. АП ИКТ) 

МП Јавна 
тужилаштва 

4. квартал 
2025. 
године 

      

5.1.5. 
Ефикасније искоришћавање 
хардверских ресурса, 
расположивост тих ресурса, 
као и повезивање различитих 
ИТ технологија у једну логичку 
функционалну целину која би 
обезбедила услугу 
достављања сервиса унутар 
правосудне мреже у сваком 
тренутку. 
(повезана активност 5.1.12) 

(повезане активности 2.1.1-
2.1.3, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1. АП 
ИКТ) 

МП ДЕУ 4. квартал 
2025. 
године 

      

5.1.6. 
Повећање броја статистичких 
параметара ефикасности 
правосуђа које је могуће 
пратити посредством ИКТ и 
даљи развој централизованог 
система правосудних органа у 
циљу имплементације 
централне статистике. 

МП ВКС 4. квартал 
2025. 
године 
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(иста активност 4.1.6, 4.3.6. и 
6.1.3) 

(повезана активност 1.3.1. АП 
ИКТ) 

5.1.7. 
Успоставити централизовану 
електронску апликацију за 
поступање по притужбама 
грађана на рад судова и 
судија која би омогућила 
централизован, ефикасан и 
транспарентан механизам 
праћења поступања по 
притужбама. 

(активност 2.6.1. АП ИКТ) 

МП ВСС, ДВТ 4. квартал 
2025. 
године 

      

5.1.8. 
Успостављање базе људских 
ресурса у свим 
тужилаштвима. 

(повезана активност 5.1.1. АП 
ИКТ) 

ДВТ  4. квартал 
2025. 
године 

      

5.1.9 
Континуирано унапређење е-
Академије. 

(повезане активности 3.2.1-
3.2.6.) 

 ПА  4. квартал 
2025. 
године 

      

5.1.10. 
Израда и доношење 
Стратегије развоја ИКТ 
система у правосуђу и 
пратећег Акционог плана за 
њену примену. 

Секторски 
савет за 
ИКТ 

МП 1. квартал 
2022. 
године 
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(активности 1.3.8.1.-1.3.8.2. 
АП 23) 
 

5.1.11.  
Континуирано спровођење и 
праћење спровођења 
Стратегије развоја ИКТ 
система у правосуђу. 
(активност 1.3.8.3. АП 23) 
 

Секторски 
савет за 
ИКТ 

МП 4. квартал 
2025. 
године 

      

5.1.12. 
Развој и имплментације 
апликације Супер САПС за 
вођење предмета у оквиру 
пројекта „Supply of IT 
equipment and software for 
improvement of Centralised 
Case Management System 
(CCMS) in courts – 
ЕuropeAid/140728/DH/SUP/RS“ 
(активност 1.1.1. АП ИКТ) 

МП  4. квартал 
2025. 
године 

      

5.1.13. 
Спровођење анализе о 
потребама и анализа 
постојећег информатичког 
особља у оквиру е-правосуђа, 
регионалних и локалних 
извршилаца у вишим, 
основним, привредним и 
прекршајним судовима и 
јавним тужилаштвима 

(активност 5.1.1. АП ИКТ) 

MP Правосудни 
органи 

1. квартал 
2023. 
године 

      

5.1.14. МП  2. квартал 
2023. 
године 
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Предлог систематизације са 
израђеним пословним 
процесима у смислу 
директиве о систему 
финансијског управљања и 
контроле у Министарству 
правде који су јасно повезани 
са описом послова и 
посебним компетенцијама 
које радно место и посао 
захтевају. 
(активност 5.2.1. АП ИКТ) 

5.1.15. 
Измене и допуне Правилника 
о систематизацији радних 
места у Министарству правде 
у делу који се односи на 
организацију ИКТ јединице. 
(активност 5.3.1. АП ИКТ) 

МП  4. квартал 
2024. 
године 

      

5.1.16. 
Јачање административних 
капацитета ИКТ јединице у 
Министарству правде у складу 
са новом систматизацијом. 
(активност 5.3.1. АП ИКТ) 

МП  4. квартал 
2025. 
године 

      

5.1.17.  
Континуиране обуке 
запослених у ИКТ јединици 
Министарства правде. 
(активност 5.4.1. АП ИКТ) 

МП  4. квартал 
2025. 
године 

      

Мера 5.2: Обезбедити јединствено поступање у целом правосудном систему у погледу уноса и размене података у ИКТ систему, што подразумева и обуку у овој 
области свих корисника ИКТ система. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године Тип мере: Институционално-управљачко организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Судски пословник 
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Правилник о управи у јавним тужилаштвима 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Измењен Судски пословник ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
ИКТ 
стратегије. 

НЕ 2021. НЕ НЕ НЕ ДА 

Измењен Правилник о управи у 
јавним тужилаштвима 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу 
ИКТ 
стратегије. 

НЕ 2021. НЕ НЕ НЕ ДА 

Број обука за јединствено поступање 
у погледу уноса и размене података 
у ИКТ систему 

БРОЈ  
(на 
годишњем 
нивоу) 

Извештаји о 
спровођењу 
Акционог 
плана за 
Поглавље 
23; 
Извештаји о 
спровођењу 
ИКТ 
стратегије. 

0 2021. 15 15 15 15 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

5.2.1. Измене Судског 
пословника 

МП  Извор 1…..      
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3. квартал 
2025. 
године 

…....      

5.2.2. Измене 
Правилника о управи у 
јавним тужилаштвима 

МП  3. квартал 
2025. 
године 

      

5.2.3. 
Спровођење обука за 
поступање у погледу 
уноса и размене 
података у ИКТ систему 

МП   
4. квартал 
2025. 
године 

      

Мера 5.3: Континуирано унапређење размене података између органa у оквиру правосудног система са другим државним органима. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године Тип мере: Институционално-управљачко организациона 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Број електронски размењених 
сетова података између 
правосудних органа и 
правосудних професија и 
других државних институција 
путем успостављене 
магистрале на релацији ESB е-
правосуђа и GSB Канцеларије за 
информационе технологије и 
електронску управу, путем 
безбедних 
телекомуникационих канала. 

БРОЈ 
електронски 
размењених 
сетова 
података 

Извештај из 
система 

2.500.000 2021. 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      
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Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 
000 дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

5.3.1. 
Унапређење 
електронске размене 
података између јавних 
бележника, јавних 
извршитеља и катастра 
(активност 1.3.7.5. АП 
23) 
(иста активност 4.6.10) 

МП Јавни 
бележници, 
јавни 
извршитељи 

4. квартал 
2025. 
године 

Извор 1…..      

…....      

5.3.2. 

 Одрживи развој 
апликације ПроНеп у 
канцеларијама јавних 
бележника у вези са 
свим обавезама које се 
односе на промет 
непокретности – 
Правосудне професије 

(активност 1.2.7. АП ИКТ) 

МП Јавни 
бележници 

4. квартал 
2025. 
године 

      

5.3.2. 

Одрживи развој 
Регистра датих и 
опозваних пуномоћја – 
Правосудне професије 

(активност 1.2.8. АП ИКТ) 

Министарство 
правде 

Јавни 
бележници 

4. квартал 
2025. 
године 

      

5.3.3. 
Одрживи развој ESB 
инфраструктурне 

МП Правосудне 
професије 

4. квартал 
2025. 
године 

      



118 
 

платформе за 
интероперабилност 
система, еСуд и 
одржавање и 
унапређење сервиса 
централизоване 
електронске огласне 
табле судова. 
(иста активност 5.10.1) 
(повезане активности 
2.1.1, 2.7.1. АП ИКТ) 

5.3.4. 
Надоградња и одрживи 
развој Правосудне 
платформе за 
електронску размену 
података између 
правосудних органа и 
правосудних професија 
и других државних 
институција. 
(иста активност 5.10.2) 
(активност 2.1.2. АП ИКТ) 

МП Правосудне 
професије 

4. квартал 
2025 
године 

      

5.3.5. 
Развој и 
операционализација 
сервиса за размену 
података с-сапса и 
других правосудних 
апликација, односно 
апликација других 
државних органа. 
(иста активност 5.10.3) 
(активност 2.1.3. АП ИКТ) 

МП Правосудне 
професије 

4. квартал 
2025 
године 

      

Мера 5.4: Унапредити искоришћавање постојећих капацитета, кроз унапређење ефикасности управљања предметима и обезбедити могућност реалног праћења 
трајања судских поступака. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 
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Период спровођења: од 1. квартала 2022. године до 4. квартала 2025. 
године 

Тип мере: Институционално-управљачко организациона 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Успостављено редовно праћење  
примене случајне доделе 
предмета у судовима 

ДА/НЕ Извештај о 
спровођењу 
АП 23 

НЕ 2021 НЕ НЕ НЕ ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган 
који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 
000 дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

5.4.1. 
Праћење спровођења 
функционалности 
система аутоматског 
електронског 
заказивања рочишта 
(иста активност 4.10.1) 
(активност 1.3.6.5. АП 
23) 

МП  4. квартал 2025. 
године 

Извор 1…..      

…....      

5.4.2. 
Успостављање сталног 
радног тела ВСС ради 
праћења правилне 
расподеле предмета у 
судовима и њихове 
извештавање о 
обиласцима и 
спроведеним 

ВСС  4.квартал 2021       
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контролама, у складу са 
програмом обиласка 
(иста активност 2.1.1.) 
(активност 1.2.1.14. АП 
23) 

5.4.3. 
Праћење случајне 
расподеле предмета у 
судовима  
(иста активност 2.1.2.) 
(активност 1.2.1.10 АП 
23) 

МП ВКС, ВСС 4.квартал 2025       

5.4.4. 
Доследна примена 
измењених правила о 
аутоматској расподели 
предмета у судовима уз 
редовно праћење над 
њиховом применом од 
стране ВСС 
(иста активност 2.1.3.) 
(активност 1.2.1.12 АП 
23) 

ВСС  4.квартал 2025       

Мера 5.5: Развој интерне базе тужилачке праксе, доступност базе у свим тужилаштвима и повезивање са базом Правосудне академије (е-академија) и базом судске 
праксе. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. године до 4. квартала 2025. године Тип мере: Институционално-управљачко организациона 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Успостављена Електронска 
база јавнотужилачке праксе 
(екстерна и интерна)  

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу АП 23; 
 
Годишњи извештаји 
о раду РЈТ; 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 
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Извештаји о 
спровођењу ИКТ 
стратегије 

Број одлука и других аката у 
бази јавнотужилачке праксе 

БРОЈ Извештаји о 
спровођењу ИКТ 
стратегије 

0 2021. 50 150 300 400 

Свим јавним тужилаштвима 
доступна интерна база 
јавнотужилачке праксе 

 ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу АП 23; 
 
Годишњи извештаји 
о раду РЈТ; 
 
Извештаји о 
спровођењу ИКТ 
стратегије 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Интерна база јавнотужилачке 
праксе повезана са базом 
података Правосудне 
академије 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу АП 23; 
 
Годишњи извештаји 
о раду РЈТ; 
 
Извештаји о 
спровођењу ИКТ 
стратегије 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

Интерна база јавнотужилачке 
праксе повезана са базом 
судске праксе 

ДА/НЕ Извештаји о 
спровођењу АП 23; 
 
Годишњи извештаји 
о раду РЈТ; 
 
Извештаји о 
спровођењу ИКТ 
стратегије 

НЕ 2021. ДА ДА ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     
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Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

5.5.1. 
Развој Електронске базе 
јавнотужилачке праксе 
(екстерна и интерна). 
(активност 1.3.9.6. АП 
23) 
(иста активност 4.8.1.) 
(активност 1.4.1. АП ИКТ) 

РЈТ МП, ПА  
4. квартал 
2025. 
године 

Извор 1…..      

…....      

5.5.2. 
Обезбеђивање 
доступности интерне 
електронске базе 
јавнотужилачке праксе 
свим јавним 
тужилаштвима. 
(активност 1.3.9.6. АП 
23) 
(иста активност 4.8.2.) 
(активност 1.4.1. АП ИКТ) 

МП РЈТ 4. квартал 
2022. 
године 

      

5.5.3. 
Повезивање 
Електронске базе 
јавнотужилачке праксе 
са базом података 
Правосудне академије 
(Е-Академије) и базом 
судске праксе. 
(активност 1.3.9.6. АП 
23) 
(иста активност 4.8.3.) 
(активност 1.4.1. АП ИКТ) 

МП РЈТ, ПА 1. квартал 
2022. 
године 
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5.5.4. 
Повезивање базе 
тужилачке праксе са 
базом судске праксе. 
(активност 1.3.9.6. АП 
23) 
(иста активност 4.8..4.) 
(активност 1.4.1. АП ИКТ) 

МП ВКС, РЈТ 1. квартал 
2022. 
године 

      

5.5.5. 
Континуирано 
унапређење Електронске  
базе јавнотужилачке 
праксе. 
(иста активност 4.8.5.) 
(активност 1.4.1. АП ИКТ) 

РЈТ МП, ПА 4. квартал 
2025. 
године 

      

5.5.6. Јачање капацитета 
јавних тужилаштава за 
потребе континуираног 
уноса података у 
Електронску базу 
јавнотужилачке праксе. 
(иста активност 4.8.6.) 

МП РЈТ 4. квартал 
2025. 
године 

      

Мера 5.6: Стварање нормативног оквира и предузимање других мера у циљу унапређења ИКТ безбедности. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: 1. квартал 2022. - 4. квартал 2025. године Тип мере: Институционално управљачко организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Акт о информационој безбедности Министарства правде; 
Акт о информационој безбедности судова 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Број рачунара којима је 
обезбеђена антивирусна 
заштита на годишњем нивоу 

БРОЈ 
(на 

годишњем 
нивоу) 

Извештај о 
спровођењу 

ИКТ 
стратегије 

0 2021. 2.000 2.000 2.000 2.000 
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Број корисника учлањених у 
систем активног 
директоријума.  

БРОЈ 
(на 

годишњем 
нивоу) 

Извештај о 
спровођењу 

ИКТ 
стратегије 

0 2021. 500 500 500 500 

Број прибављених нових 
радних станица  

БРОЈ 
(на 

годишњем 
нивоу) 

Извештај о 
спровођењу 

ИКТ 
стратегије 

0 2021. 300 300 300 300 

Број прибављених сервера БРОЈ 
(на 

годишњем 
нивоу) 

Извештај о 
спровођењу 

ИКТ 
стратегије 

0 2021. 2 2 2 2 

Број ПЕН и СТРЕС тестова на 
ИКТ системима 

БРОЈ 
(на 

годишњем 
нивоу) 

Извештај о 
спровођењу 

ИКТ 
стратегије 

0 2021. 3 3 3 3 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

5.6.1. 
Образовање радне групе 
и израда нацрта 
посебног закона који ће 
уредити сврху и врсту 
обраде података,  
између осталог, питање 
одговорности и 
процедуре за рад са 
подацима (чување, 
доступност, интегритет, 
оператера 

МП  4. квартал 
2025. 

године 

Извор 1…..      

…....      
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информационих систем и 
друга питања која се 
регулишу у складу са 
стандардима и најбољом 
праксом на коју упућује 
Закон о информационој 
безбедности). 
 

5.6.2. 
Припрема аката о 
информационој 
безбедности 
Министарства правде и 
нацрта аката о 
информационој 
безбедности судова. 

МП  4. квартал 
2025. 

године 

      

5.6.3. 
Обезбеђивање 
антивирусних програма 
на радним станицама 

МП  4. квартал 
2025. 

године 

      

5.6.4. 
Учлањивање радних 
станица у Активни 
директоријум. 
 

МП  4. квартал 
2025. 

године 

      

5.6.5. 
Прибављање нових 
радних станица. 
 

МП  4. квартал 
2025. 

године 

      

5.6.6. 
Прибављање нових 
сервера. 

МП  4. квартал 
2025. 

године 

      

5.6.7. 
Годишњи ПЕН и СТРЕС 
тестови за најосетљивије 
системе (еАукција) 

МП  4. квартал 
2025. 

године 

      



126 
 

Мера 5.7: Даље унапређење транспарентности рада правосудних органа и правосудних професија употребом ИКТ алата. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. године до 4. квартала 2025. 
године 

Тип мере: Институционално-управљачко организациона 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Број скупова отворених 
података доступних на 
централизованом порталу 
правосуђа Србије 

БРОЈ 
скупова 
података 

Извештај са 
портала 

4 2021. 6 8 10 12 

Број одлука у Јединственој бази 
судске праксе. 

БРОЈ Јединствена 
база судске 
праксе. 

34.589 2021. 37.189 39.789 42.389 44.989 

Регистар посредника пружа 
тачне податке о посредницима 
и државним органима, 
организацијама и правним  
лицима  којима  је издата 
дозвола за спровођење обуке 
за посреднике. 

ДА/НЕ Интернет 
страница 
МП 

ДА 2021. ДА ДА ДА ДА 

Подаци о неплаћеним 
новчаним казнама и другим 
новчаним износима 
континуирано ажурирани и 
доступни на интернет страници 
Министарства правде. 

ДА/НЕ Интернет 
страница 
МП 

ДА 2021. ДА ДА ДА ДА 

Подаци правде о лицима 
уписаним у Именик јавних 
извршитеља континуирано 
ажурирани на интернет 
страници Министарства 
правде. 

ДА/НЕ Интернет 
страница 
МП 

ДА 2021. ДА ДА ДА ДА 
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Подаци о јавнобележничким 
канцеларијама доступни и 
континуирано ажурирани на 
интернет страници 
Министарства правде. 

ДА/НЕ Интернет 
страница 
МП 

ДА 2021. ДА ДА ДА ДА 

Подаци правде о лицима 
уписаним у евиденцију сталних 
судских тумача континуирано 
ажурирани на интернет 
страници Министарства. 

ДА/НЕ Интернет 
страница 
МП 

ДА 2021. ДА ДА ДА ДА 

Подаци о лицима уписаним у 
Регистар судских вештака 
континуирано ажурирани на 
интернет страници 
Министарства правде. 

ДА/НЕ Интернет 
страница 
МП 

ДА 2021. ДА ДА ДА ДА 

Подаци о лицима уписаним у 
Регистар пружалаца бесплатне 
правне помоћи и бесплатне 
правне подршке континуирано 
ажурирани 
 на интернет страници 
Министарства правде. 
 

ДА/НЕ Интернет 
страница 
МП 

ДА 2021. ДА ДА ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

5.7.1. ЈП 
„Службени 

МП, ВКС, 
РЈТ, ПА 

Извор 1.....      
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Унапређење приступа 
прописима и судској 
пракси, путем 
формирања и 
унапређење 
свеобухватних  и свима 
доступних  
електронских   база 
прописа и судске праксе 
уз поштовање  прописа  
који уређују тајност 
података и заштиту 
података о личности, а 
имајући у виду одредбе 
Закона о објављивању  
закона  и  других 
прописа и аката, Закона 
о Правосудној 
академији и Закона о 
уређењу судова. 
(активност 1.3.9.3. АП 23) 
(иста активност 4.7.3.) 

(повезана активност 
1.4.3. АП ИКТ)  

Гласник 
РС“ 
 

4. квартал 
2025. 
године 

.......      

5.7.2. 
Унапређење портала 
судске праксе 

(активност 1.3.9.5. АП 23) 

(иста активност 4.7.5. и 
4.10.2) 

(повезана активност 
1.4.3. АП ИКТ) 

МП, ВКС  4. квартал 
2025. 
године 

      

5.7.3. 
Редовно ажурирање 
Регистра посредника и 
унапређење приступа 

МП  4. квартал 
2025. 
године 
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подацима о 
посредницима и 
државним органима, 
организацијама и 
правним  лицима  
којима  је издата 
дозвола за спровођење 
обуке за посреднике 
(активност 1.3.6.17. АП 
23) 
(повезана активност 
4.6.7.) 

5.7.4. 
Праћење и унапређење 
примене Е-аукције и Е-
огласне табле у 
поступцима извршења 
(активност 1.3.7.3. АП 23) 
(активност 1.2.6. АП ИКТ) 
(повезана активност 
4.6.10) 

МП Комора 
јавних 
извршитеља 

4. квартал 
2025. 
године 

      

5.7.4. 
Континуирано 
ажурирање Регистра 
неплаћених новчаних 
казни и других новчаних 
износа. 

МП  4. квартал 
2025. 
године 

      

5.7.5. 
Континуирано 
ажурирање података на 
интернет страници 
Министарства правде о 
лицима уписаним у 
Именик јавних 
извршитеља. 

МП  4. квартал 
2025. 
године 
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5.7.6. 
Континуирано 
ажурирање података о 
јавнобележничким 
канцеларијама на 
интернет страници 
Министарства правде. 

МП  4. квартал 
2025. 
године 

      

5.7.7. 
Континуирано 
ажурирање података на 
интернет страници 
Министарства правде о 
лицима уписаним у 
евиденцију сталних 
судских преводилаца и 
тумача. 

МП  4. квартал 
2025. 
године 

      

5.7.8. 
Континуирано 
ажурирање података на 
интернет страници 
Министарства правде о 
лицима уписаним у 
Регистар судских 
вештака. 

МП  4. квартал 
2025. 
године 

      

5.7.9. 
Континуирано 
ажурирање података на 
интернет страници 
Министарства правде о 
лицима уписаним у 
Регистар пружалаца 
бесплатне правне 
помоћи и бесплатне 
правне подршке. 
 

МП  4. квартал 
2025. 
године 

      

Мера 5.8: Даље проширење могућности електронског покретања и вођења судских поступака за адвокате и грађане коришћењем апликације еСуд или уз помоћ 
других комерцијалних софтвера на тржишту употребом технологије Application Programming Interface, уз поштовање прописаних стандарда. 
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Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године Тип мере: Институционално-управљачко организациона 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Број судова пред којима је 
омогућено иницирање вођења 
поступка електронским путем 

БРОЈ Извештај о 
спровођењу 
ИКТ 
стратегије 

0 2021. 4 8 12 16 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган 
који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

5.8.1. 
 Развој e-filing за судове 
пред којима се стекао 
законски услов за 
вођење електронског 
поступка. 
(активност 2.7.1. АП ИКТ) 

МП Судови 
опште 
надлежности 
и привредни 
судови 

4. квартал 
2025. 

Извор 1.....      

.......      

5.8.2.  
Подршка судовима у 

имплементацији и 

коришћењу е-filinga и 

подизање свести 

јавности услузи 

(активност 2.7.1. АП ИКТ) 

МП Судови 
опште 
надлежности 
и привредни 
судови 

4. квартал 
2025. 
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Мера 5.9: Даље отварање података правосуђа који су подобни да буду објављени на државном порталу отворених података уз поштовање позитивних прописа о 
заштити података о личности и уз јавне консултације које Министарство правде спроводи најмање једном годишње. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године Тип мере: Институционално-управљачко организациона 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Број скупова отворених 
података доступних на 
централизованом порталу 
правосуђа Србије 

БРОЈ 
скупова 
података 

Извештај са 
портала 

4 2021. 6 8 10 12 

Број одржаних јавних 
консултација о даљем 
отварању података, на 
годишњем нивоу 

БРОЈ 
јавних 
консултација  

Извештај са 
портала 

0 2021. 1 1 1 1 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

5.9.1. 
Укључивање 
заинтересованих страна у 
Радну групу за отворене 
податке. 
(активност 2.3.1. АП ИКТ) 

МП Правосудни 
органи 
Правосудне 
професије 
Канцеларија 
за ИТЕ 

4. квартал 
2025. 
године 

Извор 1…..      

…....      
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5.9.2. 
Израда плана отварања 
података за 
2023/2024/2025. годину 
који су од значаја за 
развој апликација и 
софтверских решења. 
(активност 2.3.2. АП ИКТ) 

МП Правосудни 
органи 
Правосудне 
професије 
Канцеларија 
за ИТЕ 

4. квартал 
2025. 
године 

      

5.9.3. 
Развој нових сетова 
статистичких и других 
података из јавно 
доступних евиденцијама 
правосуђа у машински 
читљивом формату и 
објављивање на Порталу 
отворених података. 
(активност 2.3.3. АП ИКТ) 

МП Правосудни 
органи 
Правосудне 
професије 
Канцеларија 
за ИТЕ 

4. квартал 
2025. 
године 

      

Мера 5.10: Надоградња е-сервиса у циљу успостављања приступа адвокатима праћењу тока предмета, увиду у списе или подношење поднесака електронским 
путем, као и другим базама података које су од значаја за пружање правне помоћи грађанима. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године Тип мере: Институционално-управљачко организациона 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Број прегледа страница 
централизованog порталa 
правосуђа Србије 
(https://portal.sud.rs) од 
странака у поступку (адвоката) и 
других корисника, који користе 
могућност да изврше увид у ток 
предмета  

БРОЈ 
прегледа 

Извештај са 
портала 

0 2021. 0 9.500.000 10.000.000 10.500.000 

https://portal.sud.rs/
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Број поднетих електронских 
захтева за издавања уверења из 
кривичних евиденција и других 
евиденција 

БРОЈ 
електронских 
захтева 

Извештај са 
портала 

0 2021. 0 1.000 2.000 5.000 

Повећавање доступности 
развијених услуга правосуђа 
унапређењем портала или 
увођењем аутомата  

БРОЈ 

Пружених е-
услуга 

Извештај са 
портала 

0 2021. 0 2.500 5.000 10.000 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

5.10.1. 
Одрживи развој ESB 
инфраструктурне 
платформе за 
интероперабилност 
система, еСуд и 
одржавање и 
унапређење сервиса 
централизоване 
електронске огласне 
табле судова 
(иста активност 5.3.3.) 
(повезане активности 
2.1.1, 2.7.1. АП ИКТ) 

МП Правосудне 
професије 

4. квартал 
2025 
године 

Извор 1.....      

.......      

5.10.2 
Надоградња и одрживи 
развој Правосудне 

МП Правосудне 
професије 

4. квартал 
2025 
године 
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платформе за 
електронску размену 
података између 
правосудних органа и 
правосудних професија и 
других државних 
институција. 
(иста активност 5.3.4.) 
(активност 2.1.2. АП ИКТ) 

5.10.3. 
Развој и 
операционализација 
сервиса за размену 
података с-сапса и 
других правосудних 
апликација, односно 
апликација других 
државних органа. 
(иста активност 5.3.5.) 
(активност 2.1.3. АП ИКТ) 

МП Правосудне 
професије 

4. квартал 
2025 
године 

      

5.10.4.  
Контрола и праћење 
рада е-сервиса у циљу 
побољшавања е-сервиса 
адвокатима за праћење 
тока предмета, увида у 
списе или покретања 
поступака електронским 
путем. 
(иста активност 6.2.1.) 
(повезана активност 
2.2.1. АП ИКТ 

(повезана активност 
5.8.1) 

МП 

Правосудни 
органи 
Правосудне 
професије 

4. квартал 
2025. 

      

5.10.5. 
Развој нових интернет 
сервиса и услуга из 

МП Правосудни 
органи 
 

 
4. квартал 
2025. 
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електронских 
евиденција које су 
успостављене 
централизованим 
системом судова.  
(иста активност 6.2.2.) 
(повезана активност 
2.2.2. АП ИКТ) 

(повезане активности 
5.8.1-5.8.2.) 

5.10.6. 
Повећавање доступности 
развијених услуга 
правосуђа унапређењем 
портала или увођењем 
аутомата. 
(иста активност 6.2.3.) 
(повезана активност 
2.2.3. АП ИКТ) 

МП Правосудни 
органи 
 

4. квартал 
2025. 

      

Посебни циљ 6: Унапређење транспарентности и доступности правосуђа 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Врховни касациони суд 

Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља (показатељ 
исхода) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Број едукативних догађаја у 
којима учествују лица 
задужена за односе са 
јавношћу у судовима. 

БРОЈ 
(на 
годишњем 
нивоу) 

Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 

10 2021. 10 10 10 10 

Број едукативних догађаја у 
којима учествују лица 
задужена за односе са 
јавношћу у јавним 
тужилаштвима. 

БРОЈ 
(на 
годишњем 
нивоу) 

Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 

5 2021. 5 5 5 5 
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Извештаји о спровођењу 
Акционог плана за Поглавље 
23 јавно доступни. 

БРОЈ 
објављених 

извештаја на 
годишњем 

нивоу  

Интернет 
странице 
МП, ВСС, 
ДВТ, ПА, 
ВКС, ДВТ, 
ТРЗ 

2 2021. 4 4 4 4 

Повећан број одлука доступних 
у бази судске праксе 

БРОЈ 
 одлука  

ПИС  2021.     

Повећан број одлука доступних 
у бази судске праксе по 
принципу бесплатног приступа 

БРОЈ 
јавно 

доступних 
одлука 

ПИС  2021.     

 Повећан број одлука у Бази 
праксе ЕСЉП при ПА 

БРОЈ Извештаји о 
спровођењу 

АП 23 

680 2021. 710 740 770 800 

 

Мера 6.1: Континуирано унапређење нормативног оквира и e-инфраструктуре неопходних за ефикасно прикупљање, обраду и објављивање статистичких података 
о раду правосуђа, на начин који омогућава благовремену и пуну информисаност стручне и опште јавности. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: од 1 квартала 2022. године до 4. квартала 2025. 
године 

Тип мере: Институционално-управљачко организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: - Судски пословник 
- Правилник о управи у јавним тужилаштвима 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Повећање броја статистичких 
параметара за ефикасност 
правосуђа који се могу пратити 
путем ИКТ-а, на годишњем 
нивоу. 

повећање 
броја на 
годишњем 
нивоу 

Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 
Извештаји 
из система 

2 2021. 2 2 2 2 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      
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Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

6.1.1. 
Изменама и допунама 
Судског пословника 
омогућити унос 
додатних података у 
уписнике, чиме се 
стварају предуслови за 
повећање броја 
статистичких параметара 
за ефикасност правосуђа 
који се могу пратити 
путем ИКТ-а 

МП ВКС 3. квартал 
2025. 
године 

Извор 1.....      

.......      

6.1.2. 
Изменама и допунама 
Правилника о управи у 
јавним тужилаштвима 
омогућити унос 
додатних података у 
уписнике, чиме се 
стварају предуслови за 
повећање броја 
статистичких параметара 
за ефикасност правосуђа 
који се могу пратити 
путем ИКТ-а 
 

МП РЈТ ….3. 
квартал 
2025. 
године 

      

6.1.3. МП ВСС, ВКС, 
ДВТ, РЈТ, ПА 

4. квартал 
2025. 
године 
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Повећање броја 
статистичких параметара 
за ефикасност правосуђа 
који се могу пратити 
путем ИКТ-а и даљи 
развој централизованих 
система правосудних 
органа у сврху примене 
централне статистике. 
(активност 1.3.6.6. АП 
23) 
(исте активности 4.1.6., 
4.3.6 и 5.1.6) 
(повезана активност 
1.3.1. АП ИКТ) 

Мера 6.2: Континуирано унапређење е-сервиса и проширење опција везаних за праћење тока предмета и доступности других информација о раду правосуђа. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године Тип мере: Институционално-управљачко организациона 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Број прегледа страница 
централизованog порталa 
правосуђа Србије 
(https://portal.sud.rs) од 
странака у поступку (адвоката) 
и других корисника, који 
користе могућност да изврше 
увид у ток предмета  

БРОЈ 
прегледа 

Извештај са 
портала 

0 2021. 0 9.500.000 10.000.000 10.500.000 

Број поднетих електронских 
захтева за издавања уверења 
из кривичних евиденција и 
других евиденција 

БРОЈ 
електронских 

захтева 

Извештај са 
портала 

0 2021. 0 1.000 2.000 5.000 

Повећавање доступности 
развијених услуга правосуђа 

БРОЈ Извештај са 
портала 

0 2021. 0 2.500 5.000 10.000 

https://portal.sud.rs/
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унапређењем портала или 
увођењем аутомата  

Пружених е-
услуга 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

6.2.1.  
Контрола и праћење 
рада е-сервиса у циљу 
побољшавања е-сервиса 
адвокатима за праћење 
тока предмета, увида у 
списе или покретања 
поступака електронским 
путем. 
 
(иста активност 5.10.4) 
(повезана активност 
2.2.1. АП ИКТ 
(повезана активност 
5.8.1) 

МП 

Правосудни 
органи 
Правосудне 
професије 

4. квартал 
2025. 

      

6.2.2. 
Развој нових интернет 
сервиса и услуга из 
електронских 
евиденција које су 
успостављене 
централизованим 
системом судова.  
(иста активност 5.10.5) 

МП Правосудни 
органи 
 

4. квартал 
2025. 
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(повезана активност 
2.2.2. АП ИКТ) 
(повезане активности 
5.8.1-5.8.2.) 

6.2.3. 
Повећавање доступности 
развијених услуга 
правосуђа унапређењем 
портала или увођењем 
аутомата. 
(иста активност 5.10.6) 
(повезана активност 
2.2.3. АП ИКТ) 

МП Правосудни 
органи 
 

4. квартал 
2025. 

      

Мера 6.3: Доследно спровођење комуникационих стратегија Високог савета судства и Државног већа тужилаца и других институција које учествују у процесу 
спровођења реформе правосуђа. 

Институција одговорна за реализацију: Високи савет судства и Државно веће тужилаца 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године Тип мере: Подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Образложене одлуке и друге 
релевантне информације о 
раду Високог савета судства 
доступне на интернет страници 
овог тела, а у складу са 
релевантним законским 
одредбама. 

ДА/НЕ Интернет 
страница 
ВСС 

ДА 2021. ДА ДА ДА ДА 

Образложене одлуке и друге 
релевантне информације о 
раду Државног већа тужилаца 
доступне на интернет страници 
овог тела, а у складу са 
релевантним законским 
одредбама. 

ДА/НЕ Интернет 
страница 
ДВТ 

ДА 2021. ДА ДА ДА ДА 
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Број едукативних догађаја у 
којима учествују лица задужена 
за односе са јавношћу у 
судовима. 

БРОЈ 
(на 

годишњем 
нивоу) 

Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 

10 2021. 10 10 10 10 

Број едукативних догађаја у 
којима учествују лица задужена 
за односе са јавношћу у јавним 
тужилаштвима.. 

БРОЈ 
(на 

годишњем 
нивоу) 

Извештаји о 
спровођењу 
АП 23 

5 2021. 5 5 5 5 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

6.3.1 
Изградња 
функционалних и 
одрживих 
комуникационих 
система у Високом 
савету судства и свим 
судовима, Државном 
већу тужилаца и свим 
тужилаштвима, који могу 
да одговоре захтевима 
јавности, као и 
спровођење планске и 
проактивне 
комуникације ка/са 
медијима. 

ВСС, ДВТ Судови и 
тужилаштва 

4. квартал 
2025. 
године 

Извор 1.....      

.......      
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6.3.2 
Објављивање 
образложених одлука и 
других релевантних 
информација о раду 
Високог савета судства и 
Државног већа тужилаца 
на интернет страницама 
ових тела, а у складу са 
релевантним законским 
одредбама. 

ВСС, ДВТ  4. квартал 
2025. 
године 

      

6.3.3 
Континуирано јачање 
капацитета лица 
именованих за односе са 
јавношћу у судовима, 
тужилаштвима и осталим 
правосудним 
институцијама, које 
учествују у процесу 
реформи, као и даље 
јачање односа са 
представницима медија 
кроз унапређење 
њиховог познавања и 
разумевања правосуђа. 

ПА ВСС, ДВТ 4. квартал 
2025. 
године 

      

6.3.4 
Даље уједначавање 
изгледа, обима и 
садржине информација 
о раду правосудних 
институција које 
учествују у процесу 
реформи доступних на 
званичним интернет 
страницама. 

МП ВСС, ДВТ, 
ПА, РЈТ, 
ВКС, судови 
и 
тужилаштва 

4. квартал 
2025. 
године 
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Мера 6.4: Редовно објављивање извештаја о спровођењу националних и интерних стратешких докумената од значаја за функционисање и реформу правосуђа, на 
интернет страницама релевантних субјеката. 

Институција одговорна за реализацију: МП, ВСС, ДВТ, РЈТ, ВКС, ПА, ТРЗ 

Период спровођења: од 1. квартала 2022. године до 4. квартала 2025. 
године 

Тип мере: Подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Извештаји о спровођењу 
Акционог плана за Поглавље 23 
јавно доступни. 

БРОЈ 
објављених 
извештаја на 
годишњем 
нивоу  

Интернет 
странице 
МП, ВСС, 
ДВТ, ПА, 
ВКС, ДВТ, 
ТРЗ 

2 2021. 4 4 4 4 

Извештаји о спровођењу 
Националне стратегије за 
процесуирање ратних злочина 
за период 2021-2026. јавно 
доступни 

БРОЈ 
објављених 
извештаја на 
годишњем 
нивоу 

0 2021. 4 4 4 4 

Извештаји о спровођењу 
стратегије људских ресурса у 
правосуђу за период 2021-2026. 
године јавно доступни 

БРОЈ 
објављених 
извештаја на 
годишњем 
нивоу 

0 2021. 4 4 4 4 

Извештаји о спровођењу ИКТ 
стратегије у правосуђу јавно 
доступни 

БРОЈ 
објављених 
извештаја на 
годишњем 
нивоу 

0 2021. 3 4 4 4 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета       

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      
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Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

6.4.1. 
Редовно објављивање 
извештаја о спровођењу 
АП 23 на интернет 
страници Министарства 
правде. 

МП ВСС, ДВТ  Извор 1…..      

.......      

6.4.2. 
Редовно објављивање 
извештаја о спровођењу 
АП СЉР 2021-2026. на 
интернет страници 
Министарства правде. 

МП         

6.4.3. Редовно 
објављивање извештаја 
о спровођењу АП ИКТ на 
интернет страници 
Министарства правде. 

МП         

6.4.4. Редовно 
објављивање извештаја 
о спровођењу 
Националне стратегије 
за процесуирање ратних 
злочина за период 2021-
2026. на интернает 
страници Министарства 
правде и правосудних 
органан надлежних за 
процесуирање ратних 
злочина. 

МП ТРЗ, ПА, 
Виши суд у 
Београду, 
Апелациони 
суд у 
Београду 

       

Мера 6.5: Континуирано ажурирање и унапређење базе прописа Правно информационог система Републике Србије и база судске праксе у погледу броја и 
репрезентативности одлука, као и унапређење доступности и видљивости ових база стручној, научној и општој јавности. 

Институција одговорна за реализацију: ЈП „Службени гласник“, Врховни касациони суд, Правосудна академија 
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Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године Тип мере: Институционално-управљачко организациона 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. год. 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Повећан број одлука доступних 
у бази судске праксе 

% ПИС  2021.     

Повећан број одлука доступних 
у бази судске праксе по 
принципу бесплатног приступа 

% ПИС  2021.     

Број одлука у Јединственој бази 
судске праксе. 

БРОЈ Јединствена 
база судске 

праксе. 

34.589 2021. 37.189 39.789 42.389 44.989 

 Повећан број одлука у Бази 
праксе ЕСЉП при ПА 

БРОЈ   680 2021. 710 740 770 800 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације 

2022. год. 2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета      

Финансијска помоћ ЕУ     

Други донатор-навести који      

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 
дин.  

2022. 2023. 2024. 2025. 

6.5.1. 
Континуирано повећање 
броја судских одлука у 
ПИС-у. 

ЈП 
„Службени 
гласник“ 

ВКС, ПА 4. квартал 
2025. 
године 

Извор 1.....      

.......      

6.5.2. 
Континуирано повећање 
броја одлука у ПИС-у за 
које је омогућен 
бесплатан приступ. 

ЈП 
„Службени 
гласник“ 

ВКС, ПА 4. квартал 
2025. 
године 
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6.5.3. 

Унапређење портала 
судске праксе 

(активност 1.3.9.5. АП 23) 

(иста активност 4.7.5. и 
5.7.2.)) 

(повезана активност 
1.4.3. АП ИКТ) 

ВКС  
МП 

4. квартал 
2025. 
године 

      

6.5.4.  
Повезивање 
Електронске базе 
јавнотужилачке праксе 
са базом података 
Правосудне академије 
(Е-Академије). 
(активност 1.3.9.6. АП 
23) 
(иста активност 4.8.3. и 
5.5.4.) 
(активност 1.4.1. АП ИКТ) 

ПА  4. квартал 
2022. 
године 

      

 


