
Република Србија 
МИИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Број: 021-01-00013/2023-24 
Датум: 31.01.2023. године 

Б е о г р а д

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, 
број 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-др. закон и 47/18), а у вези са чланом 25. и 26. 
Закона о планском систсму Републикс Србије („Службени гласник РС“ број 30/2018), 
министарка правде доноси:

1. Усваја се Средљорочни план Минисгарства правде за период од 2023. до 2025. 
године, број 021 -01 -00013/2023-24 од 31.01.2023. године.

2. План из тачке 1. ове Одлуке, налази се у Прилогу Одлуке и чини њен саставни део.

3. План из тачке 1. ове Одлуке ступа на снагу даном објавл>ивања на огласној табли и 
интернет сграници Министарства правде.
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Скрећенице: 
 
СП – Средопрпшни план 
АП – Акципни план 
РС – Република Србија 
МП – Министарствп правде 
ВСС – Виспки савет судства 
ДВТ – Државнп веће тужилаца 
ВСТ – Виспки савет тужилащтва 
МУП – Министарствп унутращоих ппслпва 
ИКТ – Инфпрмаципнп кпмуникаципне технплпгије 
СЉР – Стратегије људских ресурса 
РЈТ – Републишкп јавнп тужилащтвп 
ВЈТ – Врхпвнп јавнп тужилащтвп 
МФ – Министарствп финансија 
ВКС – Виспки касаципни суд 
ВСудС – Виспки савет судства 
ПА – Правпсудна академија 
СРП – Стратегија развпја правпсуђа 
ЕУ – Еврппска унија 
ЕСЉП – Еврппски суд за људска права 
ПИС – Правпсудни инфпрмаципни систем 
ESB – (Enterprise Service Bus) - Платфпрма за интерпперабилнпст 
САПП – (Software Application for Prosecutor’s Office) – Инфпрмаципни систем 
за управљаое предметима тужилащтава у Републици Србији 
CMS – (Content Management System) - систем за управљеое садржајем 
CCMS – (Centralised Case Management System) - Централизпвани систем за управљаое 
предметима 
ESB инфраструктурне платфпрме за интерпперабилнпст система –  
ТРЗ – Тужилащтвп за ратне злпшине 
СФРЈ - Спцијалистишка Федеративна Република Југпславија 
АП - Аутпнпмне Ппкрајине 
СП - Сектпр за правпсуђе 
ПНПП - Пдељеое за надзпр у правпсудним прганима 
ПКАП - Пдсек за кадрпвске и аналитишке ппслпве 
ППП - Пдељеое за правпсудне прпфесије 
ГИКТГ -  Група за ИКТ системе у грађанскп-правнпј и управнпј материји 
ГИТКК - Група за ИКТ системе у кривишнп-правнпј материји, прекрщајнпј материји, 
унутращоим јединицама Министарства и прганима управе у саставу Министарства 
СЕИМП - Сектпр за еврппске интеграције и међунарпдне прпјекте 
ПСПЕИ - Пдсек за стратещкп планираое и еврппске интеграције 
ГПМРП - Група за припрему прпјеката из међунарпдне развпјне ппмпћи 
ПСПМР - Пдсек за спрпвпђеое прпјеката из међунарпдне развпјне ппмпћи 
СНП - Сектпр за нпрмативне ппслпве 
СМПП - Сектпр за међунарпдну правну ппмпћ 
ПМПП - Пдељеое за међунарпдну правну ппмпћ 
ГСММ - Група за сарадоу са Механизмпм за међунарпдне кривишне трибунале 
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СМФП - Сектпр за материјалнп-финансијске ппслпве 
ПБАПП - Пдељеое за бучет и аналитишкп-планске ппслпве 
ПФРП - Пдсек за финансијскп-рашунпвпдствене ппслпве 
ПЈНИМ - Пдсек за јавне набавке и импвинскп-правне ппслпве 
ПИ - Пдсек за инвестиције 
СМССП - Сектпр за међунарпдну сарадоу и стратещкп планираое 
УИКС - Управа за изврщеое кривишних санкција 
ДУПИ - Дирекција за управљаое пдузетпм импвинпм 
СПУПИ - Сектпр за преузимаое и управљаое пдузетпм импвинпм 
ПППИ - Пдељеое за преузимаое пдузете импвине 
ПППСИ - Пдсек за ппслпве преузимаоа и складищтеоа пдузете импвине 
ГПППИ - Група за ппслпве прпцене вреднпсти пдузете импвине 
ПУПИ - Пдељеое за управљаое пдузетпм импвинпм 
ГУППИ - Група за управљаое привременп пдузетпм импвинпм 
ГУТПИ - Група за управљаое трајнп пдузетпм импвинпм 
ППМФП - Пдељеое за ппщте и материјалнп-финансијске ппслпве 
УСЦВЗ - Управа за сарадоу с црквама и верским заједницама 
СМ - Секретаријат Министарства 
ПКПП - Пдељеое за кадрпве и ппслпве планираоа 
ПППНШ - Пдељеое за пствариваое права на накнаду щтете 
ГНТП - Група за надзпр над тајнпщћу ппдатака 
ПИР - Пдсек за интерну ревизију 
ГИРМ - Група за интерну ревизију Министарства, судпва и јавних тужилащтава 
ГИРУ - Група за интерну ревизију Управе за изврщеое кривишних санкција 
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1. Ппдаци п Министарству правде  
 

1.1. Назив пргана државне управе: Министарствп правде; 

Седиште: Бепград, Немаоина брпј 22-26, 11000 Бепград 

Ппслпви Министарства правде пбављају се и у прпстпријима у  Бепграду,  и        

у Палати Србија на Нпвпм Бепграду, Булевар Михајла Пупина брпј 2. 

Матични брпј: 17855204 

Ппрески индетификаципни брпј (ПИБ): 108510096  

Веб презентација:  www.mpravde.gov.rs 

Кпнтакт центар: 011/7858-000, СМС ппруке: 065/9858-000, 

Адреса електрпнске ппште: kontakt@mpravde.gov.rs 

1.2. Назив пргана управе у саставу Министарства:  

 
- Дирекција за управљаое пдузетпм мпвинпм;  
- Управа за сарадоу с црквама и верским и заједницама и 
- Управа за изврщеое кривишних санкција. 

 

2. Надлежнпст Министарства правде 

Министарствп правде сагласнп шлану 10 Закпна п министарствима („Сл. гласник РСˮ, бр. 128/20 

и 116/22) пбавља ппслпве државне управе кпји се пднпсе на: 

- кривишнп закпнпдавствп и закпнпдавствп п привредним преступима и прекрщајима; 

- припрему закпна кпјим се уређује правп свпјине и друга стварна права; 

- пблигаципне пднпсе; 

- наслеђиваое; 

- ппступак пред судпвима; 

- управни сппр; 

- прганизацију и рад правпсудних пргана; 

- правпсудни испит; 

- струшнп усаврщаваое нпсилаца правпсудних функција и правпсудних прпфесија; 

- судске вещтаке, превпдипце и тумаше; 

- изврщеое кривишних санкција; 

- рехабилитацију, амнестију и ппмилпваое; 

- изрушеое; 

- прикупљаое ппдатака п изврщеним кривишним делима прптив шпвешнпсти и других 
дпбара защтићених међунарпдним правпм; 

- дпнпщеое рещеоа п предаји пкривљених лица Међунарпднпм кривишнпм суду, а на 
пснпву правнпснажних и изврщних судских пдлука; 

- припрему прпписа у вези са прпгрампм защтите у кривишнпм ппступку; 

- кппрдинацију служби ппдрщке жртвама и сведпцима кривишних дела; 

- адвпкатуру и друге правпсудне прпфесије; 

- бесплатну правну ппмпћ; 

- судску стражу; 

- статистику и аналитику рада правпсудних пргана и правпсудних прпфесија; 

- пдржаваое, развпј и кппрдинисаое правпсуднпг инфпрмаципнпг система; 

http://www.mpravde.gov.rs/
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- међунарпдну правну ппмпћ; 

- управљаое пдузетпм импвинпм прпистеклпм из кривишнпг дела; 

- припрему прпписа п ппступку пред Уставним судпм и правнпм дејству пдлука Уставнпг 

суда;  

- припрему прпписа у пбласти бпрбе прптив кпрупције; 

- усклађује међунарпдну сарадоу у пбласти бпрбе прптив кпрупције;  

- припрему прпписа п црквама и верским заједницама; 

- регистар цркава и верских заједница; 

- припрему прпписа п защтити ппдатака п лишнпсти и тајнпсти ппдатака; 

- надзпр над применпм прпписа кпји уређују тајнпст ппдатака; 

- прпграмираое, спрпвпђеое и праћеое спрпвпђеоа прпјеката кпји се финансирају из 
средстава претприступних фпндпва Еврппске уније, дпнација и других пблика развпјне 
ппмпћи из делпкруга тпг министарства; 

- кппрдинацију активнпсти псталих институција у пквиру свпг делпкруга у прпцесу 

прпграмираоа, спрпвпђеоа и праћеоа спрпвпђеоа прпјеката кпји се финансирају из 

средстава развпјне ппмпћи, кап и друге ппслпве пдређене закпнпм. 

Министарствп правде – Управа за сарадоу с црквама и верским заједницама пбавља ппслпве 
државне управе и струшне ппслпве кпји се пднпсе на: 

- афирмацију и развпј слпбпде верписппведаоа; 

- сарадоу државе с црквама и верским заједницама и унапређеое оихпвпг пплпжаја у 
друщтву; 

- афирмисаое верских пснпва и садржаја српскпг наципналнпг идентитета; 

- ппмпћ у защтити версих кпмппнената у културнпм и етишкпм идентитету наципналних 
маоина; 

- ппклпнишка путпваоа, дпдпшащће и друге пблике верскпг туризма;  

- сарадоу државе са епархијамаСрпске правпславне цркве у инпстранству;  

- развпј и афирмисаое вреднпсти религијске културе; 

- ппдрщку развпју верскпг пбразпваоа и ппмпћ при укљушиваоу у систем пбразпваоа; 

- пружаое ппдрщке и ппмпћи у сакрлнпм градитељству и у защтити црквенпг културнпг 
наслеђа; 

- пружаое ппмпћи у защтити правнпг и друщтвенпг пплпжаја цркава и верских 
заједница, пствариваоу оихпвих закпнпм утврђених права, уређиваоу и ппбпљщаоу 
спцијалнп-метријалнпг пплпжаја нпсилаца вере (свещтенпмпнащтвп, верски 
службеници, ђаци и студенти верских щкпла;  

- кап и друге ппслпве пдређене закпнпм. 
 
Министарствп правде - Управа за изврщеое кривишних санкција: 

- прганизује, спрпвпди и надзире изврщеое казне затвпра, малплетнишкпг затвпра, мера 
безбеднпсти пбавезнпг психијатријскпг лешеоа и шуваоа у здравственпј устанпви и 
пбавезнпг лешеоа алкпхплишара и наркпмана, кап и васпитне мере упућиваоа у 
васпитнп-ппправни дпм; 

- пбавља ппслпве кпји се пднпсе на припрему предлпга за ппмилпваое, амнестију и 
услпвни птпуст;  

- прати стаое и примену прпписа у пбласти изврщеоа завпдских санкција и у складу са 
тим указује на пптребу и правце нпрмативнпг уређеоа; 

- сарађује у припреми прпписа и пбавља друге ппслпве кпји се пднпсе на пбласт 
изврщеоа завпдских санкција. 
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Министарствп правде - Дирекција за управљаое пдузетпм импвинпм је сампстални управни 
прган у саставу Министарства правде, пснпван Закпнпм п пдузимаоу импвине прпистекле из 
кривишнпг дела ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008). 

- Дирекција има свпјствп правнпг лица. 

- Ппслпве из свпје надлежнпсти Дирекција врщи пп службенпј дужнпсти или пп налпгу 
јавнпг тужипца и суда. 

- За пбављаое ппслпва из делпкруга Дирекције пбразује се Сектпр за преузимаое и 
управљаое пдузетпм импвинпм, кап пснпвна унутращоа јединица. 

 



 

 

3. Прганизаципна шема Министарства правде 
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4. Плански дпкументи пд значаја за израду Средопрпчнпг плана Министарства правде 
 

Приликпм израде Средопрпшнпг плана узети су у пбзир следећи дпкументи: 

- Стратегија развпја правпсуђа за перипд 2020-2025; 
- Пдлука п измени Стратегије развпја правпсуђа за перипд 2020-2025. гпдине; 
- Стратегија људских ресурса у правпсуђу Републике Србије, за перипд 2022-2026. гпдинe; 
- Наципнална стратегија за прпцесуираое ратних злпшина у Републици Србији за перипд пд 2021. дп 2026. гпдине 
- АП за спрпвпђеое Наципналне стратегије за прпцесуираое ратних злпшина у Републици Србији за перипд пд 2021. дп 2026. гпдине; 
- АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 у перипду пд 2022 дп 2025 гпдине; 
- Акципни План за примену Стратегије људских ресурса у правпсуђу Републике Србије, за перипд 2022-2026. Гпдинe; 
- Ревидирани АП за Ппглавље 23 - Правпсуђе и пснпвна права, јул 2020; 
- Ревидирани АП за ппглавље 24 - Правда слпбпда и безбеднпст; 
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5. Средопрпчни план – табеларни приказ 
 

Средопрпчни план Министарства правде СП (2023 - 2025) 

Управе у саставу: 
Управа за изврщеое кривишних санкција, Дирекција за управљаое пдузетпм импвинпм, Управа за сарадоу с црквама 
и верским и заједницама   

 

Ппщти циљ 1: Даље јашаое правне државе, дпступнпсти правде и правне сигурнпсти у сврху квалитетнпг и ефикаснпг пствариваоа защтите права и слпбпда 
грађана и ппдизаоа нивпа ппвереоа у правпсудни систем 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет  (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Ппказатељ(и) на нивпу ппщтег 
циља  

Jединица 
мере 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у  
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Изменама нпрмативнпг пквира, у 
складу са нпвим уставним 
рещеоима, пбезбеђенп јаснп 
разгранишеое надлежнпсти 
између МП, ВСС и ДВТ. 

Није 
усклађенп 

Делимишнп 
усклађенп 
 
Пптпунп 
усклађенп 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
Није усклађенп 

2022. 
 

Пптпунп 
усклађенп 

Пптпунп 
усклађенп 

Пптпунп 
усклађенп 

Изменама нпрмативнпг пквира, у 
складу са нпвим уставним 
рещеоима јаснп дефинисана 
правила за избпр, напредпваое, 
пдгпвпрнпст и престанак 
правпсудне функције. 

Није 
усклађенп 

Делимишнп 
усклађенп 
 
Пптпунп 
усклађенп 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
Није усклађенп 

2022. 
 

Пптпунп 
усклађенп 

Пптпунп 
усклађенп 

Пптпунп 
усклађенп 

Пјашани административни и 
инфраструктурни капацитети 
Правпсудне академије 
пмпгућавају делптвпрнп врщеое 
пвлащћеоа у складу са 
измеоеним нпрмативним 
пквирпм. 

Није 
усклађенп 

Делимишнп 
усклађенп 
 
Пптпунп 
усклађенп 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
Није усклађенп 2022. 

Делимишнп 
усклађенп 

Делимишнп 
усклађенп 

Делимишнп 
усклађенп 
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Кпнтинуиранп унапређеое 
равнпмерне пптерећенпсти  
правпсудних пргана, усппстављен 
систем стратещкпг планираоа у 
пбласти људских ресурса у 
правпсуђу, даљи развпј 
аутпматскпг управљаоа предмета 
и размене ппдатака и примене 
алтернативнпг рещаваоа сппрпва 
резултира унапређенпм 
ефикаснпщћу правпсуђа. 

 

Није 
усклађенп 

Делимишнп 
усклађенп 
 
Пптпунп 
усклађенп 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
Није усклађенп 2022. 

Делимишнп 
усклађенп 

Делимишнп 
усклађенп 

Делимишнп 
усклађенп 

Ппвећан брпј бесплатнп 
дпступних база прпписа, судске и 
тужилашке праксе, кап и 
електрпнских услуга за грађане, 
заједнп са јавнп дпступним 
извещтајима п спрпведеним 
рефпрмским мерама и тпку 
судских ппступака, дппринпсе 
унапређеоу транспарентнпсти и 
дпступнпсти правпсуђа. 

Није 
усклађенп 

Делимишнп 
усклађенп 
 
Пптпунп 
усклађенп 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
Није усклађенп 

2022. 
 

Делимишнп 
усклађенп 

Пптпунп 
усклађенп 

Пптпунп 
усклађенп 

 

Ппсебан циљ 1. Јашаое независнпсти и сампсталнпсти правпсуђа 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља: Министарствп правде  

Ппказатељ(и) на нивпу ппсебнпг 
циља  

Jединица 
мере 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Измеоен нпрмативни пквир кпјим 
се разгранишавају надлежнпсти 
ВСС и МП у пбласти бучета и 
судске администрације 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Измеоен нпрмативни пквир кпјим 
се разгранишавају надлежнпсти 
ДВТ и МП у пбласти бучета и 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 
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администрације 

Измеоен закпнски пквир кпјим се 
уређују услпви ппступак избпра, 
напредпваоа и престанка судијске 
функције. 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Измеоен закпнски пквир кпјим се 
уређују услпви и ппступак избпра, 
напредпваоа и престанак 
јавнптужилашке функције. 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усвпјени ппдзакпнски акти п 
критеријумима и мерилима за 
избпр на судијску функцију, за 
напредпваое и престанак 
судијске функције 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усвпјени ппдзакпнски акати п 
критеријумима и мерилима за 
избпр на јавнптужилашку 
функцију, за напредпваое и 
престанак јавнптужилашке 
функције 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Измеоен нпрмативним пквир 
кпјим се уређују питаоа пријема, 
кпмпетенција, и напредпваоа 
судијских ппмпћника 
 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Измеоен нпрмативни пквир кпјим 
се уређују питаоа пријема, 
кпмпетенција, и напредпваоа 
тужилашких ппмпћника 
 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 
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Мера 1.2: Даље разгранишеое и прецизираое надлежнпсти између Виспкпг савета судства, Државнпг већа тужилаца и Мин. Правде у циљу прганизаципнпг и 
бучетскпг јашаоа независнпсти судства и сампсталнпсти јавнпг тужилащтва 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве,  

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Измеоен нпрмативни пквир кпјим 
се разгранишавају надлежнпсти 
ВСС и МП у пбласти бучета и 
судске администрације 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Измеоен нпрмативни пквир кпјим 
се разгранишавају надлежнпсти 
ДВТ и МП у пбласти бучета и 
администрације 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

 
 
 

Мера 1.3.: Усклађиваое правпсудних закпна и ппдзакпнских аката са нпвим уставним, пднпснп закпнским рещеоима 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве,  
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Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Усвпјен са нпвим Уставпм РС 
усклађен Закпн п уређеоу судпва 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усвпјен са нпвим Уставпм РС 
усклађен Закпн п седищтима и 
ппдрушјима судпва и јавних 
тужилащтава 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усвпјен са нпвим Уставпм РС 
усклађен Закпн п судијама 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усвпјен са нпвим Уставпм РС 
усклађен Закпн п јавнпм 
тужилащтву 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усвпјен са нпвим Уставпм РС 
усклађен Закпн п ВСС 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усвпјен са нпвим Уставпм РС 
усклађен Закпн п ДВТ 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усвпјен нпви Ппслпвник п раду 
ВСС 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усвпјен нпви Ппслпвник п раду 
ДВТ 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усвпјен Судски ппслпвник ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усвпјен Правилник п управи у 
јавнпм тужилащтву 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усвпјени ппдзакпнски акати п ДА/НЕ Извещтај п НЕ 2022. ДА ДА ДА 



14 
 

критеријумима и мерилима за 
избпр на судијску функцију, за 
напредпваое и престанак 
судијске функције 

спрпвпђеоу 
АП 23 

Усвпјени ппдзакпнски акати п 
критеријумима и мерилима за 
избпр на јавнптужилашку 
функцију, за напредпваое и 
престанак јавнптужилашке 
функције 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

1.1.3.25. Утврђиваое предлпга 
Закпна п уређеоу судпва на 
Влади ради ппднпщеоа 
Нарпднпј скупщтини 
(активнпст 1.1.1.2. АП 23) 

(СНП) Сектпр за 
нпрмативне ппслпве  

1.квартал 
2023. 

/ / / / / 

1.1.3.26. Утврђиваое предлпга 
Закпна п седищтима и 
ппдрушјима судпва и јавних 
тужилащтава на Влади ради 
ппднпщеоа Нарпднпј скупщтини 
(активнпст 1.1.1.2. АП 23) 

(СНП) Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

1.квартал 
2023. 

/ / / / / 

1.1.3.27. Утврђиваое предлпга 
Закпна п судијама на Влади ради 
ппднпщеоа Нарпднпј скупщтини 
(активнпст 1.1.1.2. АП 23) 

(СНП) Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

1.квартал 
2023. 

/ / / / / 

1.1.3.28. Утврђиваое предлпга 
Закпна п јавнпм тужилащтву на 
Влади ради ппднпщеоа 

(СНП) Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

1.квартал 
2023. 

/ / / / / 
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Нарпднпј скупщтини 
(активнпст 1.1.1.2. АП 23) 

1.1.3.29. Утврђиваое предлпга 
Закпна п Вискпм савету судства 
на Влади ради ппднпщеоа 
Нарпднпј скупщтини 
(активнпст 1.1.1.2. АП 23) 

(СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

1.квартал 
2023. 

/ / / / / 

1.1.3.30. Утврђиваое предлпга 
Закпна п Државнпм већу 
тужилаца на Влади ради 
ппднпщеоа Нарпднпј скупщтини 
(активнпст 1.1.1.2. АП 23) 

 (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

1.квартал 
2023. 

/ / / / / 

 

Мера 1.4.: Унапређеое институципналнпг пквира у складу са нпвим уставним и закпнским рещеоима и релевантним анализама 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве,  

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Измеоен нпрмативни пквир кпји 
уређује статус, зваоа и 
кпмпетенције заппслених у 
Административнпј канцеларији 
ВСС 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Измеоен нпрмативни пквир кпји 
уређује статус, зваоа и 
кпмпетенције заппслених у 
Административнпј канцеларији 
ДВТ 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 
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Измеоен акт п систематизацији 
радних места у Административнпј 
канцеларији ВСС и ппвећан брпј 
заппслених за 30% пд кпјих 
најмаое 50% у зваоу кпји је 
еквивалент сампсталнпг саветника 
и 20% вищих саветника 

ДА/НЕ 

Извещтај п 
спрпвпђеоу 

АП за 
примену 

стратегије 
људских 
ресурса 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Измеоен акт п систематизаији 
радних места у Административнпј 
канцеларији ДВТ и ппвећан брпј 
заппслених за 30% пд кпјих 
најмаое 50% у зваоу кпји је 
еквивалент сампсталнпг саветника 
и 20% вищих саветника 

ДА/НЕ 

Извещтај п 
спрпвпђеоу 

АП за 
примену 

стратегије 
људских 
ресурса 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Измеоен акт п систематизацији 
радних места у Министарству 
правде 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Унапређена структура и ппвећан 
брпј заппслених у 
Административнпј канцеларији 
ВСС 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. НЕ ДА ДА 

Унапређена структура и ппвећан 
брпј заппсленик у 
Административнпј канцеларији 
ДВТ 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. НЕ ДА ДА 

Унапређена структура и ппвећан 
брпј заппслених у Министарству 
правде 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. НЕ ДА ДА 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

1.1.4.1. Усвајаое ппсебнпг 
закпна / измена и дппуна 
ппстпјећих закпна кпјима се 
регулищу раднп-правни статус, 
зваоа, кпмпетенције, струшне и 
пстале квалификације, каријерни 
развпј, материјални пплпжај и 
друга питаоа заппслених у ВСС 
(активнпст 1.2.3. АП за примену 
стратегије људских ресурса у 
правпсуђу) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве  
Наппмена: Усвајаое, 
кап активнпст није у 
надлежнпсти 
Министарства правде, 
већ Нарпдне скущтине. 
МП самп мпже да 
изради Нацрт закпна.  

3.квартал 
2023. 
 

Извпр 01- 
Ппщти 
прихпди и 
примаоа 
бучета  - Бучет 
РС 
Пптребна 
дпнатпрска  
ппдрщка у €: 
   
 
АП за примену 
стратегије 
људских 
ресурса у 
правпсуђу, 
акт.1.2.3. и  
Акт.3.2.2. 

 

89.704 
14.000 

/ / 

1.1.4.2. Израдити анализу 
ппстпјећих ресурса 
Министарства правде у складу са 
нпвим уставним и закпнским 
рещеоима 

(СМ) Секретаријат 
Министарства 

2.квартал 
2023. 

ПГ 1602 
ПА 0010 

411 
412 
42 

 69.458,0 
11.352,0 
12.122,0 

 
 
 

26.000 

69.458,0 
11.352,0 
12.122,0 

69.458,0 
11.352,0 
12.122,0 

1.1.4.3. Усвајаое Правилника п 
унутращоем уређеоу и 
систематизацији радних места у 
Министарству правде у складу са 
Анализпм из активнпсти 1.4.7. 

(СМ) Секретаријат 
Министарства  

3.квартал 
2023. 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 

бучета  - Бучет 

 

/ / / 
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РС 

1.1.4.4. Заппщљаваое 
пдгпварајућег прпфила у 
Министарству правде у складу с 
Правилника п унутращоем 
уређеоу и систематизацији 
радних места  

(СМ) Секретаријат 
Министарства 

1.квартал 
2025. 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 

бучета  - Бучет 
РС 

 

/ / / 

 

Мера 1.5.: Дпследнп спрпвпђеое и надзпр над ефектима примене правпсудних закпна у складу са нпвим уставним рещеоима 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “):  АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве,  

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Анализа ефеката примене 
правпсудних закпна израђена ДА/НЕ 

Извещтај п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
НЕ 2022. НЕ ДА ДА 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

1.5.3. Израда анализе ефеката 
примене правпсудних закпна  
  

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве,  

1.квартал 
2025. 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 

 

/ / / 
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Бучет РС 
 

Пптребна 
дпнатпрска  
ппдрщка у € 

 

Мера 1.8.: Ствараое пдгпварајућег нпрмативнпг пквира за даље унапређеое независнпсти Правпсудне академије и јашаое оених капацитета, у циљу ефикаснпг 
врщеоа надлежнпсти у пунпм капацитету 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве,  

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Измеоен нпрмативни пквир кпји 
уређује прганизацију и рад 
Правпсудне академије 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. НЕ ДА ДА 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

1.8.1. Пбразпваое радне групе за 
израду текста радне верзије 
Закпна п Правпсуднпј академији 
(активнпст 1.1.1.2. АП 23) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве, Радна група 
МП  

1.квартал 
2022. 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

/ / / 
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1.8.2. Израда радне верзије 
Закпна п Правпсуднпј академији 
и прганизпваое јавних расправа 
(активнпст 1.1.1.2. АП 23) 

 (СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве, Радна група 
МП  

1.квартал 
2022. 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

/ / / 

1.8.3. Дпстављаое измеоене у 
складу са јавнпм расправпм 
радне верзије Закпна п 
Правпсуднпј академији 
Венецијанскпј кпмисији 
(активнпст 1.1.1.2. АП 23) 

 (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве, 
Сектпр за међунарпдну  
сарадоу и стратещкп 
планираое  

4.квартал 
2022. 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

/ / / 

1.8.4. Усклађиваое нацрта 
Закпна п Правпсуднпј академији 
са мищљеоем Венецијанске 
кпмисије 
(активнпст 1.1.1.2. АП 23) 

 (СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве, Радна група 
МП   

4.квартал 
2022. 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

/ / / 

1.8.5. Утврђиваое предлпга 
Закпна п Правпсуднпј академији 
на Влади ради ппднпщеоа 
Нарпднпј скупщтини 
(активнпст 1.1.1.2. АП 23) 

(СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

4.квартал 
2022. 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

/ / / 
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Ппсебан циљ 2: Унапређеое непристраснпсти и пдгпвпрнпсти правпсуђа 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља: Министарствп правде 

Ппказатељ(и) на нивпу ппсебнпг 
циља  

Jединица 
мере 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Измеоен нпрмативни пквир п 
разлпзима за престанак судијске 
функције, надлежнпсти за впђеое 
дисциплинскпг ппступка, 
застарелпсти кпд дисциплинских 
прекрщаја и система 
санкципнисаоа 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Измеоен нпрмативни пквир п 
разлпзима за престанак тужилашке 
функције, надлежнпсти за впђеое 
дисциплинскпг ппступка, 
застарелпсти кпд дисциплинских 
прекрщаја и система 
санкципнисаоа 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Брпј електрпнских притужби 
судпвима 

Брпј судпва 

Извещтај п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
 

Извещтај п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије 

0 2022 50 150  

Брпј прганизпваних семинара п 
правилима интегритета и етике за 
нпсипце правпсудних функција 

БРПЈ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

10 2022. 40 60  
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Мера 2.2.: Изменити закпнпдавни пквир у циљу прецизираоа и примеоиваоа правила п аутпматскпј расппдели предмета у тужилащтвима, имајући у виду 
специфишну прганизацију тужилащтва 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве,  

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Израђена анализа вреднпваоа 
предмета пп тежини у јавним 
тужилащтвима 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022 НЕ ДА ДА 

На пснпву анализе усвпјена 
Метпдплпгија вреднпваоа 
предмета пп тежини у јавним 
тужилащтвима у складу са 
специјализацијпм заменика 
јавних тужилаца 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022 НЕ НЕ НЕ 

На пснпву анализе измеоен 
нпрмативни пквира у делу кпји се 
пднпси на слушајну расппделу 
предмета у јавним тужилащтвима 
и укљушеое Прпграма за 
вреднпваое предмета пп тежини 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. НЕ НЕ НЕ 

На пснпву анализе усппстављена 
слушајна дпдела предмета у 
јавним тужилащтвима према 
измеоеним правилима  

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022 НЕ НЕ НЕ 

Усппстављенп сталнп раднп телп 
за праћеое слушајне дпделе 
предмета 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022 НЕ НЕ НЕ 
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Праћеое слушајне дпделе 
предмета ДА/НЕ 

Извещтај п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
НЕ 2022 НЕ НЕ НЕ 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

2.2.3. Имплементација 
спфтверскпг система за 
расппделу предмета са 
механизмпм за праћеое система 
слушајне расппделе предмета у 
јавним тужилащтвима, имајући у 
виду специфишну прганизацију 
тужилащтва 
(активнпст 1.2.1.5. АП 23) 

 (СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

3.квартал 
2025. 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 
Пптребна 

дпнатпрска  
ппдрщка у € 

 

/ / 60.000 

2.2.4. Измена Правилника п 
управи у јавнпм тужилащтву у 
циљу прецизираоа правила п 
аутпматскпј расппдели 
предмета, кпјима ће кап један пд 
критеријума расппделе бити 
пбухваћена и слпженпст 
предмета 
(активнпст 1.2.1.6. АП 23) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве, (ГИКТ) Група 
за ИКТ, Радна група МП  

3.квартал 
2025. 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

/ / / 
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Мера 2.3.: Унапредити закпнпдавни пквир кпјим се уређује систем етике, интегритета и дисциплинске пдгпвпрнпсти судија и јавних тужилаца и ускладити га са 
нпвим уставним рещеоима и пмпгућити усппстављаое механизма за централизпванп, транспарентнп и ефикаснп ппступаое пп притужбама грађана на рад суда 
и судија 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Измеоен нпрмативни пквир п 
разлпзима за престанак судијске 
функције, надлежнпсти за впђеое 
дисциплинскпг ппступка, 
застарелпсти кпд дисциплинских 
прекрщаја и система 
санкципнисаоа 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Измеоен нпрмативни пквир п 
разлпзима за престанак 
тужилашке функције, надлежнпсти 
за впђеое дисциплинскпг 
ппступка, застарелпсти кпд 
дисциплинских прекрщаја и 
система санкципнисаоа 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Измеоен Етишки кпдекс за судије ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Измеоен Етишки кпдекс за 
тужипце 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Брпј електрпнских притужби Брпј судпва Извещтај п 0 2022. 50 150  
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судпвима спрпвпђеоу 
АП 23 

 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
ИКТ 

стратегије 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

2.3.1. Анализа нпрмативнпг 
пквира п разлпзима за престанак 
судијске функције, надлежнпсти 
за впђеое дисциплинскпг 
ппступка, застарелпсти кпд 
дисциплинских прекрщаја и 
система санкципнисаоа 
(активнпст 1.2.2.3. АП 23) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве; ВСС или Радна 
група МП  

1.квартал 
2022. 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

   

Пптребна 
дпнатпрска  
ппдрщка у € 

 
  26.000 

2.3.2. Измена Закпна п судијама 
и Закпна п Виспкпм савету 
судства у складу са анализпм из 
2.3.1.  
(активнпст 1.2.2.3. АП 23) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве; Радна група 
МП  

1.квартал 
2023. 

Извпр 01- 
Ппщти 
прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

   

2.3.3. Анализа нпрмативнпг 
пквира п разлпзима за престанак 
јавнптужилашке функције, 
надлежнпсти за впђеое 
дисциплинскпг ппступка и 
дпнпщеоа пдлука, застарелпсти 
дисциплинскпг прекрщаја, 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве; ВСТ или Радна 
група МП  

1.квартал 
2022. 

  

/ / / 
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система санкципнисаоа 
(активнпст 1.2.2.4. АП 23) 

2.3.4. Измена Закпна п јавнпм 
тужилащтву и Закпна п 
Државнпм већу тужилаца у 
складу са анализпм из 2.3.3.  
(активнпст 1.2.2.4. АП 23) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве; Радна група 
МП  

1.квартал 
2023. 

  

/ / / 

2.3.9. Измена Закпна п судијама 
у делу кпји се пднпси на 
дисциплинску пдгпвпрнпст 
судија, ппсебнп у делу 
разликпваоа лакщих, тежих и 
најтежих дисциплинских 
прекрщаја, ппщтпваое принципа 
прпппрципналнпсти између 
дисциплинскпг прекрщаја и 
дисциплинске санкције, јаснп 
дефинисаое дисциплинскпг 
ппступка и надлежнпсти за 
впђеое дисциплинскпг ппступка 
и ппступка за разрещеое, улпга 
Дисциплинске кпмисије, 
усппстављаое базе ппдатка п 
дисциплинским ппступцима 
(активнпст 1.2.2.14. АП 23) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве; Радна група 
МП  

1.квартал 
2023. 

  

/ / / 

2.3.10. Измена Закпна п јавнпм 
тужилащтву у делу кпји се 
пднпси на разликпваоа лакщих, 
тежих и најтежих дисциплинских 
прекрщаја, ппщтпваое принципа 
прпппрципналнпсти између 
дисциплинскпг прекрщаја и 
дисциплинске санкције, јаснп 
дефинисаое дисциплинскпг 
ппступка и ппступка за 
разрещеое, улпга Дисциплинске 

(СП) Сектпр за 

правпсуђе, (СНП)  

Сектпр за нпрмативне 

ппслпве; Радна група 

МП  

1.квартал 
2023. 

  

/ / / 
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кпмисије, усппстављаое базе 
ппдатка п дисциплинским 
ппступцима 
(активнпст 1.2.2.15. АП 23) 

2.3.11. Усппстављаое и 
пдржаваое централизпване 
електрпнске апликације пп 
притужбама грађана на рад 
судпва и судија, кпја ће 
пмпгућити централизпван, 
ефикасан и транспарентан 
механизам праћеоа ппступаоа 
пп притужбама 
(активнпст 1.3.8.11. АП 23, и 
2.5.1. Стратегија развпја ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе  

4.квартал 
2022. 

Извпр 01- 
Ппщти 
прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 
 
Пптребна 
дпнатпрска  
ппдрщка у € 

 

169.492 169.492 169.492 

 

Мера 2.4.: Пјашати капацитете дисциплинских пргана кпје именују Виспки савет судства и Државнп веће тужилаца за ефикаснп спрпвпђеое надлежнпсти у 
ппступку утврђиваоа дисциплинске пдгпвпрнпсти судија и тужилаца 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Измеоен нпрмативни пквир кпјим 
се уређује улпга Дисциплинске 
кпмисије ВСС 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Измеоен нпрмативни пквир кпјим 
се уређује улпга Дисциплинске 
кпмисије ДВТ 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

2.4.1. Измена нпрмативнпг 
пквира кпјим се уређује улпга 
Дисциплинске кпмисије ВСС 
(активнпст 1.2.2.14. АП 23) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве; ВСС  

1.квартал 
2023. 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

/ / / 

2.4.4. Измена нпрмативнпг 
пквира кпјим се уређује улпга 
Дисциплинске кпмисије ДВТ 
(активнпст 1.2.2.15. АП 23) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве; ВСТ  

1.квартал 
2023. 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

/ / / 

 

Мера 2.5: Пјашати капацитете етишких тела кпје именују Виспки савет судства и Државнп веће тужилаца за ефикаснп спрпвпђеое надлежнпсти у ппступку 
утврђиваоа ппвреда пдредаба Етишких кпдекса и унапређеое оихпвих капацитета кап ппверљивпг, саветпдавнпг тела  

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Усклађен нпрмативни пквир кпјим 
се усппставља Етишки пдбпр кап 
сталнп раднп телп ВСС 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 
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Брпј израђених извещтаја п раду 
Етишкпг пдбпра ВСС 

БРПЈ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

0 2022. 0 1  

Усклађен  нпрмативни пквир 
кпјим се усппставља Етишки пдбпр 
кап сталнп раднп телп ДВТ 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Брпј израђених извещтаја п раду 
Етишкпг пдбпра ДВТ 

БРПЈ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

0 2022. 0 1  

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

2.5.1. Усаглащаваое 
нпрмативнпг пквира Етишкпг 
пдбпра Виспкпг савета судства 
кап сталнпг раднпг тела у складу 
са нпвим Закпнпм п ВСС 
(активнпст 1.2.2.5. АП 23) 

Наппмена: Пвакп 
фпрмулисана активнпст 
ппдразумева ушещће 
Министарства правде у 
дпнпщеоу Етишкпг 
кпдекса. Етишки кпдекс 
дпнпси Виспки савет 
судства према 
Предлпгу закпна п 
Виспкпм савету судства 
кпји је тренутнп у 
скупщтинскпј 
прпцедури.  

4.квартал 
2023. 

Извпр 01- 
Ппщти 
прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

/ / / 

2.5.4. Усклађиваое нпрмативнпг 
пквира ради усппстављаоа 
Етишкпг пдбпра Државнпг већа 
тужилаца кап сталнпг раднпг 
тела 
(активнпст 1.2.2.7. АП 23) 

Наппмена: Пвакп 
фпрмулисана активнпст 
ппдразумева ушещће 
Министарства правде у 
дпнпщеоу Етишкпг 
кпдекса. Етишки кпдекс 
дпнпси Виспки савет 

4.квартал 
2023. 

Извпр 01- 
Ппщти 
прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

/ / / 
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судства према 
Предлпгу закпна п 
Виспкпм савету судства 
кпји је тренутнп у 
скупщтинскпј 
прпцедури. 

2.5.5. Прпписиваое пбавезе 
израђиваоа извещтаја п раду 
Етишкпг пдбпра ДВТ 
(активнпст 1.2.2.7. АП 23) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве; ВСТ  

2.квартал 
2022. 

Извпр 01- 
Ппщти 
прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

/ / / 

 
 

Мера 2.7.: Даље унапређеое система пдгпвпрнпсти заппслених у правпсуђу и представника правпсудних прпфесија 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Израђена анализа система 
пдгпвпрнпсти заппслених у 
правпсуђу 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Израђена анализе система 
пдгпвпрнпсти јавних бележника ДА/НЕ 

Извещтај п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Унапређен систем пдгпвпрнпсти 
јавних изврщитеља крпз е-надзпр 
над радпм јавних изврщитељима 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у 
пквиру кпг се 
пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

2.7.1. Анализа система 
пдгпвпрнпсти заппслених у 
правпсуђу (нпрмативни пквир и 
пракса) 
(активнпст 1.1.2. АП стратегија 
људских ресурса) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 

3.квартал 2022. 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

/ / / 

2.7.2. Анализа система 
пдгпвпрнпсти јавних бележника 
(нпрмативни пквир и пракса) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 

4.квартал 2023. 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

26.000 / / 

2.7.3. Унапређеое пдгпвпрнпсти 
јавних изврщитеља крпз е-
надзпр над радпм јавних 
изврщитеља 
(активнпст 1.3.7.4 АП 23) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 

4.квартал 2023. 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

26.000 / / 

2.7.4. Унапређеое пдгпвпрнпсти 
ппсредника 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве  
 

4.квартал 2025. 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

/ / / 

2.7.5. Впђеое статистике и 
анализе ппдатака и тренутнпг 
стаоа за пптребе Кпмисије за 
спрпвпђеое ппступака 
пдузимаоа дпзвпле за 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 

4.квартал 2025. 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 

 

/ / / 
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ппсредпваое 
(активнпст 1.3.6.18. АП 23) 

Бучет РС 

 

Ппсебни циљ 4.: Унапређеое ефикаснпсти правпсуђа 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља: Министарствп правде 

Ппказатељ(и) на нивпу ппсебнпг 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Израђена свепбухватна анализа 
утицаја резултата рефпрме 
правпсуђа накпн Функципналне 
анализе правпсуђа Светске банке 
из 2014. 

ДА/НЕ 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усппстављен систем стратещкпг 
планираоа и прпграмскпг 
бучетираоа људских ресурса у 
правпсуђу на средопрпшнпм 
нивпу, са јаснп разгранишеним 
пбавезама надлежних 
институција. 

ДА/НЕ 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП СЉР 
НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усвпјена класификација и каталпг 
радних места и зваоа у правпсуђу. 

ДА/НЕ 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП СЉР 
НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Ппвећаое брпја статистишких 
параметара за ефикаснпст 
правпсуђа кпји се мпгу пратити 
путем ИКТ-а, на гпдищоем нивпу 

ппвећаое 
брпја на 

гпдищоем 
нивпу 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
Извещтаји из 

система 

2 2022. 2 2 2 

Гпдищои прпценат савладаваоа 
прилива 

% 
Гпдищои 

извещтаји п 
раду судпва 

 2022.    

Брпј старих предмета 
БРПЈ 

(на гпдищоем 
нивпу) 

Гпдищои 
извещтаји п 
раду судпва 

 2022.    
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Брпј  предлпга за ппкретаое 
ппступка ппсредпваоа 
(медијације) 

БРПЈ 
(на гпдищоем 

нивпу) 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
 2022.    

Прпценат наплате судских такси %   2022.    

Брпј пдлука у Јединственпј бази 
судске праксе. 

БРПЈ 
Јединствена 
база судске 

праксе. 
34.589 2022. 39.789 42.389 42.389 

Брпј пдлука и других аката у бази 
јавнптужилашке праксе 

БРПЈ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије 

0 2022. 150 300 300 

Брпј судпва са ппремљених 
судницама у кпјима је странкама  
ушесницима у судскпм ппступку 
пмпгућенп предузимаое 
прпцесних радои кприщћеоем 
видеп-кпнференцијске везе 

БРПЈ 
судпва 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП ИКТ 
5 2022. 32 32 32 

Брпј ппремљених судница и спба 
за саслущаое у кпјима је 
странкама у судскпм ппступку 
пмпгућенп кприщћеое видеп-
кпнференцијске везе 

БРПЈ 
судница 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП ИКТ 
10 2022. 44 48 48 

 

Мера 4.1.: Кпнтинуиранп праћеое и унапређеое ефикаснпсти правпсудне мреже укљушујући и израду анализа трпщкпва и кпристи пп релевантним питаоима, 
имајући у виду специфишнпсти ппдрушја 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 
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Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Израђена свепбухватна анализа 
утицаја резултата рефпрме 
правпсуђа накпн Функципналне 
анализе правпсуђа Светске банке 
из 2014. 

ДА/НЕ 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Спрпведена анализа 
делптвпрнпсти ппстпјећег система 
за планираое људских ресурса, 
оегпве усклађенпсти са прпценпм 
пбима и структуре ппслпва 
правпсуђа, кап и нашинпм и 
ппступкпм планираоа неппхпдних 
бучетских и других ресурса за рад 
правпсуђа, и дефинисати 
преппруке за свепбухватнп  
метпдплпщкп унапређеое тпг 
система. 

ДА/НЕ 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП СЉР 
НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усппстављен систем стратещкпг 
планираоа и прпграмскпг 
бучетираоа људских ресурса у 
правпсуђу на средопрпшнпм 
нивпу, са јаснп разгранишеним 
пбавезама надлежних 
институција. 
 

ДА/НЕ 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП СЉР 
НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Ппвећаое брпја статистишких 
параметара за ефикаснпст 
правпсуђа кпји се мпгу пратити 
путем ИКТ-а, на гпдищоем нивпу 

ппвећаое 
брпја на 

гпдищоем 
нивпу 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
Извещтаји из 

система 

2 2022. 2 2 2 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

4.1.1. Израда свепбухватне 
анализе утицаја резултата 
рефпрме у правпсуђу накпн 
Функципналне анализе 
правпсуђа Светске банке 2014, и 
тп анализа: 

- правпсудне мреже у 
ппгледу трпщкпва, 
стаоа инфраструктуре, 
ефикаснпсти и приступа 
правди; 

- анализа пптреба и 
пбима ппсла, кап и 
пптерећенпсти судија и 
јавних тужилаца у 
ппгледу људских, 
материјалних и 
технишких ресурса,  а  
имајући  у  виду мпгуће 
даље прпмене у 
структури судпва, 
избпру и пбуци 
кадрпва. 

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

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 

1. квартал 
2022. 
 

Извпр 01- 
Ппщти 
прихпди 
и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

/ / / 

4.1.2. Спрпвести анализу 
делптвпрнпсти ппстпјећег 
система за планираое људских 
ресурса, оегпве усклађенпсти са 
прпценпм пбима и структуре 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 

4. квартал 
2022. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 
прихпди и 
примаоа 
бучета  - 

 

/ / / 
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ппслпва правпсуђа, кап и 
нашинпм и ппступкпм планираоа 
неппхпдних бучетских и других 
ресурса за рад правпсуђа, и 
дефинисати преппруке за 
свепбухватнп  метпдплпщкп 
унапређеое тпг система. 
 (активнпст 3.1.1. АП СЉР) 

Бучет РС 

4.1.3. Припремити и усвпјити 
измене пдгпварајућег правнпг  
пквира, ради увпђеоа система 
стратещкпг планираоа и 
прпграмскпг бучетираоа 
људских ресурса у правпсуђу на 
средопрпшнпм нивпу, са јаснп 
разгранишеним пбавезама 
надлежних институција. 
(активнпст 3.2.1. АП СЉР) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 
Наппмена: није 
најјаснија активнпст , 
акп се пднпси на 
припрему планскпг 
дпкумента пнда Сектпр 
за ЕИ, или Сектпр за 
међунарпдну сарадоу 
и стратещкп 
планираое у сарадои 
са Сектпрпм за 
правпсуђе 

4. квартал 
2023. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 
прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

26.000 / / 

4.1.5. Праћеое спрпвпђеоа 
активнпсти 4.3.1.-4.3.4. и других 
релевантни активнпсти из 
Стратегије људских ресурса у 
правпсуђу кпје дппринпсе 
функципнисаоу ефикаснпг 
система за уједнашаваое 
пптерећенпсти судија и јавних 
тужилаца брпјем предмета. 
(активнпст 1.3.5.3. АП 23) 
(активнпст 1.1.1. АП СЉР) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 

4. квартал 
2025. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 
прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 

/ / / 

4.1.6. Ппвећаое брпја 
статистишких параметара за 
ефикаснпст правпсуђа кпји се 
мпгу пратити путем ИКТ-а и 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 

4. квартал 
2025. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 
прихпди и 
примаоа 

 

/ / / 
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даљи развпј централизпваних 
система правпсудних пргана у 
сврху примене централне 
статистике. 
(активнпст 1.3.6.6. АП 23) 
(исте активнпсти 4.3.6,  5.1.6. и 
6.1.3) 
(ппвезана активнпст 1.3.1. АП 
ИКТ) 

бучета  - 
Бучет РС 

 

Мера 4.3.: Кпнтинуиранп праћеое пптерећенпсти мреже јавних тужилащтва са ппдрушја Града Бепграда и преузимаое пдгпварајућих мера и дпнпщеое 
пдгпварајућих интерних стратещких дпкумената у циљу унапређеоа савладаваоа прилива и ппстизаоа равнпмерне пптерећенпсти, имајући у виду 
специфишнпсти ппсебних пдељеоа 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Израђена свепбухватна анализа 
утицаја резултата рефпрме у 
правпсуђу накпн Функципналне 
анализе правпсуђа Светске банке 
2014. 

ДА/НЕ 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Спрпведена анализа 
делптвпрнпсти ппстпјећег система 
за планираое људских ресурса, 
оегпве усклађенпсти са прпценпм 
пбима и структуре ппслпва 
правпсуђа, кап и нашинпм и 

ДА/НЕ 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП СЉР 
НЕ 2022. ДА ДА ДА 
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ппступкпм планираоа неппхпдних 
бучетских и других ресурса за рад 
правпсуђа, и дефинисати 
преппруке за свепбухватнп  
метпдплпщкп унапређеое тпг 
система. 

Усппстављен систем стратещкпг 
планираоа и прпграмскпг 
бучетираоа људских ресурса у 
правпсуђу на средопрпшнпм 
нивпу, са јаснп разгранишеним 
пбавезама надлежних 
институција. 
 

ДА/НЕ 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП СЉР 
НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Ппвећаое брпја статистишких 
параметара за ефикаснпст 
правпсуђа кпји се мпгу пратити 
путем ИКТ-а, на гпдищоем нивпу. 

ппвећаое 
брпја на 

гпдищоем 
нивпу 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
Извещтаји из 

система 

2 2022. 2 2 2 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

4.3.1. Израда свепбухватне 
анализе утицаја резултата 
рефпрме у правпсуђу накпн 
Функципналне анализе 
правпсуђа Светске банке 2014, и 
тп анализа: 

- правпсудне мреже у 
ппгледу трпщкпва, 
стаоа инфраструктуре, 
ефикаснпсти и приступа 
правди; 

- анализа пптреба и 
пбима ппсла, кап и 
пптерећенпсти судија и 
јавних тужилаца у 
ппгледу људских, 
материјалних и 
технишких ресурса,  а  
имајући  у  виду мпгуће 
даље прпмене у 
структури судпва, 
избпру и пбуци 
кадрпва. 

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

(СП) Сектпр за 
правпсуђе  
ВСС, ДВТ, ВКС, РЈТ, ПА 

1. квартал 
2022. гпдине 
 

Извпр 01- 
Ппщти 
прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 
 
Пптребна 
дпнатпрска  
ппдрщка у € 

 

/ / / 

4.3.2. Спрпвести анализу 
делптвпрнпсти ппстпјећег 
система за планираое људских 
ресурса, оегпве усклађенпсти са 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе  
ВСС, ДВТ, РЈТ, судпви и 
јавна тужилащтва, МФ 

4. квартал 
2022. гпдине 

4. квартал 
2022. гпдине 

 

/ / / 
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прпценпм пбима и структуре 
ппслпва правпсуђа, кап и 
нашинпм и ппступкпм планираоа 
неппхпдних бучетских и других 
ресурса за рад правпсуђа, и 
дефинисати преппруке за 
свепбухватнп  метпдплпщкп 
унапређеое тпг система 
(активнпст 3.1.1. АП СЉР) 

4.3.3. Припремити и усвпјити 
измене пдгпварајућег правнпг  
пквира, ради увпђеоа система 
стратещкпг планираоа и 
прпграмскпг бучетираоа 
људских ресурса у правпсуђу на 
средопрпшнпм нивпу, са јаснп 
разгранишеним пбавезама 
надлежних институција. 
(активнпст 3.2.1. АП СЉР) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве 
ВСС, ВКС, ДВТ, РЈТ, 
судпви и јавна 
тужилащтва, МФ 
Наппмена: није 
најјаснија активнпст , 
акп се пднпси на 
припрему планскпг 
дпкумента пнда Сектпр 
за ЕИ, или Сектпр за 
међунарпдну сарадоу 
и стратещкп 
планираое у сарадои 
са Сектпрпм за 
правпсуђе 

4. квартал 
2023. гпдине 

4. квартал 
2023. гпдине 

 

26.000 / / 

4.3.4. На пснпву анализа из 
активнпсти 4.2.1-4.2.2, кап и у 
складу са нпвпусвпјеним 
нпрмативним пквирпм из 
активнпсти 4.3.3, спрпвпдити 
мере ради усппстављаоа 
пдрживпг рещеоа прпблема 
неједнаке пптерећенпсти јавни 
тужилаца брпјем предмета, 

РЈТ, ДВТ, МП  
Јавна тужилащтва 

4. квартал 
2025. гпдине 

4. квартал 
2025. гпдине 

 

/ / / 
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између псталпг: 
- перипдишнп праћеое 

пптребнпг брпја 
заменика јавних 
тужилаца  

- специјализација за 
ппступаое у ппсебним 
пдељеоима  

- пбезбеђиваое 
дпвпљнпг брпја и 
адекватнп 
расппређиваое 
јавнптужилашких 
ппмпћника и 
административнп-
технишкпг пспбља 

- пбезбеђиваое 
инфраструктурних 
предуслпва за ефикасан 
рад. 

- Усппстављаое базе 
ппдатака људских 
ресурса у свим јавним 
тужилащтвима 

(активнпст 1.3.4.5 АП 23) 

4.3.5. Праћеое спрпвпђеоа 
активнпсти 4.3.1.-4.3.4. и других 
релевантни активнпсти из 
Стратегије људских ресурса у 
правпсуђу кпје дппринпсе 
функципнисаоу ефикаснпг 
система за уједнашаваое 
пптерећенпсти судија и јавних 
тужилаца брпјем предмета. 
(активнпст 1.3.5.1. АП 23) 
(активнпст 1.1.1. АП СЉР) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе  
ВСС, ВКС, ДВТ, РЈТ, ПА 

2. квартал 
2025. гпдине 

 

2. квартал 
2025. гпдине 

 

 

/ / / 
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4.3.6. Ппвећаое брпја 
статистишких параметара за 
ефикаснпст правпсуђа кпји се 
мпгу пратити путем ИКТ-а и 
даљи развпј централизпваних 
система правпсудних пргана у 
сврху примене централне 
статистике. 
(активнпст 1.3.6.6. АП 23) 
(исте активнпсти 4.1.6., 5.1.16. и 
6.1.3.) 
(ппвезана активнпст 1.3.1. АП 
ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе  
ВСС, ВКС, ДВТ, РЈТ, ПА 

4. квартал 
2025. гпдине 

4. квартал 
2025. гпдине 

 

169.492 169.492 
169.492 + 

10.600 

 

Мера 4.4.: Усвајаое и ефикасна примена Стратегије за управљаое људским ресурсима у циљу делптвпрнијег/пптималнијег планираоа, заппщљаваоа, 
расппређиваоа, мптивисаоа и напредпваоа у пквиру правпсуђа 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Усвпјена Стратегија људских 
ресурса у правпсуђу за перипд 
2022-2026. гпдине. 

ДА/НЕ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23; 
 

Службени 
гласник РС 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Израђене анализе недпстатака  
(тзв. gap analysis) ппстпјећег 

ДА/НЕ 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 
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правнпг пквира за: а) пдабир, б) 
кпмпетенције, в) премещтај и г) 
унапређеое судскпг и тужилашкпг 
пспбља 
 

АП СЉР 

Спрпведена анализа 
делптвпрнпсти ппстпјећег система 
за планираое људских ресурса, 
оегпве усклађенпсти са прпценпм 
пбима и структуре ппслпва 
правпсуђа, кап и нашинпм и 
ппступкпм планираоа неппхпдних 
бучетских и других ресурса за рад 
правпсуђа, и дефинисати 
преппруке за свепбухватнп  
метпдплпщкп унапређеое тпг 
система. 

ДА/НЕ 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП СЉР 
НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усппстављен систем стратещкпг 
планираоа и прпграмскпг 
бучетираоа људских ресурса у 
правпсуђу на средопрпшнпм 
нивпу, са јаснп разгранишеним 
пбавезама надлежних 
институција. 
 

ДА/НЕ 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП СЉР 
НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Измеоени прпписи кпјима се 
уређује раднп-правни статус, 
зваоа, кпмпетенције, струшне и 
пстале квалификације, каријерни 
развпј, материјални пплпжај и 
друга питаоа судскпг и 
тужилашкпг пспбља и заппслених у 
ВСС и ДВТ. 

ДА/НЕ 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП СЉР 
НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усвпјена класификација и каталпг 
радних места и зваоа у правпсуђу. ДА/НЕ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП СЉР 
НЕ 2022. ДА ДА ДА 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

4.4.1. Стратегија је усвпјена у 
тпку израде АП СРП 2022-2025. 
(активнпсти 1.3.4.2. и 1.3.4.3. АП 
23) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе; (СМССП) 
Сектпрпм за 
међунарпдну сарадоу 
и стратещкп 
планираое  

4. квартал 
2022. 

  

/ / / 

4.4.2. Израдити анализе 
недпстатака  (тзв. gap analysis) 
ппстпјећег правнпг пквира за: а) 
пдабир, б) кпмпетенције, в) 
премещтај и г) унапређеое 
судскпг и тужилашкпг пспбља 
(активнпст 1.1.2. из АП СЉР) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве 

3. квартал 
2022. гпдине  

 

  

/ / / 

4.4.3.  Анализа судскп-
прганизаципних и других 
прпписа и оихпва измена у 
складу са анализпм из 
активнпсти 4.4.2. 
(активнпст 1.2.1. из АП СЉР) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве 

2. квартал 
2023. гпдине 

  

26.000 / / 

4.4.4. Измена ппстпјећих или 
израда нпвих нацрта прпписа 
кпјима се уређује раднп-правни 
статус, зваоа, кпмпетенције, 
струшне и пстале квалификације, 
каријерни развпј, материјални 
пплпжај и друга питаоа судскпг 
и тужилашкпг пспбља и 
заппслених у ВСС и ДВТ 4.4.3. 
(активнпсти 1.2.2-1.2.3. из АП 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве; Радна група 
МП  

2. квартал 
2023. гпдине 

  

/ / / 
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СЉР) 

4.4.5. Дпнпщеое ппдзакпнских 
прпписа за спрпвпђеое закпна 
из активнпсти 4.4.4. 
(активнпст 1.2.4. АП СЉР) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве; Радна група 
МП  

3. квартал 
2023. гпдине 

  

/ / / 

4.4.6. Усвајаое класификације и 
каталпга радних места и зваоа у 
правпсуђу 
(активнпст 1.2.5. АП СЉР) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 

2. квартал 
2023. гпдине 

  

/ / / 

4.4.7. Израдити анализу ефеката 
измеоенпг правнпг пквира 
уређује пплпжај судскпг и 
тужилашкпг пспбља и заппслених 
у ВСС и ДВТ  
(активнпст 1.3.1. АП СЉР) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве 

2. квартал 
2025. гпдине 

 

  

/ / / 

4.4.8. Спрпвести анализу 
ппступка пцеоиваоа судијских 
ппмпћника 
(активнпст 2.1.1. АП СЉР) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 

4. квартал 
2022. гпдине 

  

/ / / 

4.4.9. Спрпвести анализу 
ппступка пцеоиваоа тужилашких 
ппмпћника 
(активнпст 2.2.1. АП СЉР) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 

4. квартал 
2022. гпдине 

  

/ / / 

4.4.10. Спрпвести анализу 
делптвпрнпсти ппстпјећег 
система за планираое људских 
ресурса, оегпве усклађенпсти са 
прпценпм пбима и структуре 
ппслпва правпсуђа, кап и 
нашинпм и ппступкпм планираоа 
неппхпдних бучетских и других 
ресурса за рад правпсуђа, и 
дефинисати преппруке за 
свепбухватнп  метпдплпщкп 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 

4. квартал 
2022. гпдине 

  

/ / / 
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унапређеое тпг система 
(активнпст 3.1.1. из АП СЉР) 

4.4.11. Припремити и усвпјити 
измене пдгпварајућег правнпг  
пквира у складу са анализпм из 
активнпсти 4.4.10, ради увпђеоа 
система стратещкпг планираоа и 
прпграмскпг бучетираоа 
људских ресурса у правпсуђу на 
средопрпшнпм нивпу, са јаснп 
разгранишеним пбавезама 
надлежних институција. 
(активнпст 3.2.1. из АП СЉР) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СМССП)  
Сектпр за међунарпдну 
сарадоу и стратещкп 
планираое  

4. квартал 
2023. гпдине 

  

/ / / 

 

Мера 4.6. Кпнтинуиранп смаоеое брпја нерещених предмета и старих предмета, крпз праћеое и унапређеое механизама усмерених на растерећеое судпва и 
алтернативнп рещаваое сппрпва, кап и ефикаснп изврещеое судских пдлука 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Гпдищои прпценат савладаваоа 
прилива 

% 
Гпдищои 

извещтаји п 
раду судпва 

100,55 2022. 100,55 100,55 100,55 

Брпј старих предмета 
БРПЈ 

(на гпдищоем 
нивпу) 

Гпдищои 
извещтаји п 
раду судпва 

137.637 2022.    

Брпј  предлпга за ппкретаое 
ппступка ппсредпваоа 

БРПЈ 
(на гпдищоем 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

250 2022.    
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(медијације) нивпу) АП 23 
 

Гпдищои 
извещтај 

ппсредника п 
мирнпм 

рещаваоу 
сппрпва 

Усвпјене измене и дппуне Закпна 
п парнишнпм ппступку кпје 
пмпгућавају ефикасније впђеое 
парнишних ппступака 

ДА/НЕ 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усвпјене измене и дппуне 
Закпника п кривишнпм ппступку 
кпје пмпгућавају ефикасније 
впђеое кривишних ппступака. 

ДА/НЕ 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усппстављен систем двпстепенпг 
управнпг судства 

ДА/НЕ 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
НЕ 2022. НЕ НЕ НЕ 

Измеоен правни пквир пмпгућава 
унапређенп функципнисаое 
јавнпг бележнищтва 

 

ДА/НЕ 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Ппвећаое прпцента наплате 
прекрщајних казни 

% наплате на 
гпдищоем 

нивпу 

Извещтај п 
наплаћеним 

нпвшаним 
казнама у 

прекрщајнпм 
ппступку 

64,71% 2022. 67% 69% 69% 

Прпценат online уплате судских 
такси пред привредним судпвима 

% online 
уплате 

судских такси 

На гпдищоем 
нивпу 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП ИКТ 
0 2022. 20% 30% 30% 



48 
 

Брпј судпва са ппремљених 
судницама у кпјима је странкама  
ушесницима у судскпм ппступку 
пмпгућенп предузимаое 
прпцесних радои кприщћеоем 
видеп-кпнференцијске везе 

БРПЈ 
судпва 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП ИКТ 
5 2022. 32 32 32 

Брпј ппремљених судница и спба 
за саслущаое у кпјима је 
странкама у судскпм ппступку 
пмпгућенп кприщћеое видеп-
кпнференцијске везе 

БРПЈ 
судница 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП ИКТ 
10 2022. 44 48 48 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

4.6.3. Унапређеое ефикаснпсти 
рада управнпг судства крпз: 
 -Измене нпрмативнпг пквира у 
виду усппстављаоа пптималне 
прганизације управнпг судства 
(увпђеое вищестепенпсти 
управнпг судства, пбезбеђеое 
специјализације пп управним 
пбластима);  
(активнпст 1.3.3.2. АП 23) 
 
-Усппстављаое нпве мреже 
управних судпва (првпстепених и 
другпстепенпг/жалбенпг 
управнпг суда) и јашаое 
капацитета управнпг судства 
избпрпм пптребнпг/дпвпљнпг 
брпја судија;  

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве; Радна група 
МП  

4. квартал 
2025. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 / / / 
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(активнпст 1.3.3.3. АП 23) 
 
-Дпнпщеое нпвпг закпна п 
управним сппрпвима у складу са 
нпвпм прганизацијпм управнпг 
судства и нпвим рещеоима 
Закпна п ппщтем управнпм 
ппступку. 

4.6.5 Унапређеое система 
дпстављаоа, а нарпшитп крпз: 
-Измене Закпна п парнишнпм 
ппступку у циљу унапређеоа 
ефикаснпсти а нарпшитп у делу 
кпји се пднпси на дпстављаое 
писмена, снимаое суђеоа и 
прпцесну дисциплину, имајући 
у виду ЕУ стандарде, праксу 
ЕСЉП и Уставнпг суда. 
(активнпст 1.3.6.1. АП 23)  
 
-Измене Закпника п кривишнпм 
ппступку у циљу унапређеоа 
ефикаснпсти ппступка а нарпшитп 
у делу кпји се пднпси на 
дпстављаое писмена, снимаое 
суђеоа и прпцесну дисциплину, 
имајући у виду ЕУ стандарде, 
праксу ЕСЉП и Уставнпг суда. 
(активнпст 1.3.6.1. АП 23) 
 
(ппвезана активнпст 4.11.2) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве; Радна група 
МП 

4. квартал 
2025. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 / / / 

4.6.6 Даљи развпј система 
алтернативнпг рещаваоа 
сппрпва крпз: - Закљушиваое 
пправнаоа у предметима у 
кпјима Државнп 

ДП, МП, РЈТ 4. квартал 
2025. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 

 / / 26.000 
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правпбранилащтвп заступа 
Републику Србију; 
- Услпвнп пдлагаое кривишнпг 
гпоеоа; 
- Прпщиреое примене 
сппразума п признаоу 
прекрщаја. 

Бучет РС 

4.6.7. Унапређеое примене 
медијације, крпз примену 
следећих активнпсти: 

- Израда и усвајаое 
стратещкпг пквира за 
унапређеое примене 
медијације; (активнпст 
1.3.6.13. АП 23) 

- Спрпвпђеое стратещкпг 
пквира за унапређеое 
примене медијације и 
надгледаое оегпве 
ефективне примене; 
(активнпст 1.3.6.14. АП 
23) 

- Израда и усвајаое 
закпна кпјим се 
регулище ппступак 
ппсредпваоа у 
рещаваоу сппрпва 
(медијација), услпви за 
пбављаое ппсредпваоа 
(медијације), права и 
дужнпсти ппсредника 
(медијатпра) и прпграм 
пбуке ппсредника 
(медијатпра) (активнпст 
1.3.6.15. АП 23) 

- Дпнпщеое прпграма и 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СМССП)   
Сектпр за међунарпдну 
сарадоу и стратещкп 
планираое  

4. квартал 
2025. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 / / / 
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спрпвпђеое пснпвних и 
специјализпваних пбука 
и струшнпг усаврщаваоа 
за ппсреднике 
(медијатпре) (активнпст 
1.3.6.16. АП 23) 
 

Cистематизација пдгпварајућег 
брпја радних места у 
Министарству надлежнпм за 
ппслпве правпсуђа за впђеое 
струшних и административних 
ппслпва, укљушујући:  

-  впђеое Регистра 
ппсредника и израда 
нацрта пдлука кпје се 
тишу дпзвпла;  

-  Впђеое регистра пбука 
за ппсреднике, израда 
нацрта пдлука кпје се 
пднпсе на акредитацију 
за спрпвпђеое пбука и 
надзпр над 
спрпвпђеоем прпграма 
пбуке; 

- Впђеое псталих 
релеватних регистара; 

- Впђеое статистике и 
анализа ппдатака и 
тренутнпг стаоа за 
пптребе Кпмисије за 
спрпвпђеое ппступка 
пдузимаоа дпзвпле за 
ппсредпваое  

- Впђеое других струшних 
и административних 
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ппслпва кпји се пднпсе 
на систем ппсредпваоа 
и оен развпј. (активнпст 
1.3.6.18. АП 23) 

Даље унапређеое прпмпције 
алтернативнпг рещаваоа 
сппрпва, активнпстима кап щтп 
су: 

- пбјављиваое 
инфпрмација на 
интернет странама 

- пбјављиваое 
инфпрмативних брпщура 
и јавних пбјава 

- инфпрмисаое путем 
медија 

- израда инфпграфика 
- прганизпваое пкруглих 

стплпва, кпнференција и 
радипница 

(активнпст 1.3.6.19. АП 23) 

4.6.8. Унапређеое ефикаснпсти 
наплате прекрщајних казни и 
трпщкпва судскпг ппступка. 

(СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве  
 

4. квартал 
2025. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 / / 26.000 

4.6.9. Унапређеое система 
наплате судских такси. 

(СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 
 

4. квартал 
2025. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 / / / 

4.6.10. Унапређеое мера за 
рещаваое изврщних предмета 
крпз: 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 

4. квартал 
2025. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
 / / / 
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-Унапређеое рада јавних 
изврщитеља 
-Унапређеое система судскпг 
изврщеоа,  
Укљушујући следеће активнпсти: 
Редпвнп праћеое измена и 
дппуна Закпна п изврщеоу и 
пбезбеђеоу и свих релевантних 
ппдзакпнских аката и кпнтрпла 
функципнисаоа система 
изврщилаца пд стране Кпмпре 
јавних изврщитеља и 
Министарства правде, какп је 
прпписанп Закпнпм п изврщеоу 
и безбеднпсти и релевантним 
ппдзакпнским актима (активнпст 
1.3.7.1. АП 23) 
- Дпнпщеое ппдзакпнских аката 
и прпписа Кпмпре јавних 
изврщитеља неппхпдних за 
спрпвпђеое Закпна п изврщеоу 
и пбезбеђеоу, ппсебнп за: 
- дпстава дпкумената између 
јавних изврщитеља и државних 
пргана и 
- електрпнски дпсије предлпга за 
изврщеое 

-Спрпвпђеое ппшетне и сталне 
пбуке (активнпст 1.3.7.2. АП 23) 
-Праћеое и унапређеое примене 
Е-аукције и Е-пгласне табле у 
ппступцима изврщеоа (активнпст 
1.3.7.3. АП 23) 
(активнпст 1.2.6. АП ИКТ) 
(иста активнпст 5.7.3.) 
-Праћеое примене измена и 

ппслпве примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 
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дппуна Правилника п мпделу 
впђеоа евиденције п 
ппступцима изврщеоа и 
пбезбеђеоа и финансијскпм 
впђеоу ппслпваоа јавних 
изврщитеља, мпдела 
извещтаваоа, садржаја 
извещтаја п раду јавних 
изврщитеља и мпдела ппступаоа 
са архивпм и сви технишки 
мпдели кпји су деп Правилника у 
циљу израде преппрука за 
ппбпљщаое система за е-надзпр 
над радпм јавних изврщитеља 
(активнпст 1.3.7.4. АП 23) 
-Унапређеое електрпнске 
размене ппдатака између јавних 
бележника, јавних изврщитеља и 
катастра (активнпст 1.3.7.5. АП 
23) 
(ппвезана активнпст 1.2.6. АП 
ИКТ) 

4.6.11. Унапређеое система 
јавнпг бележнищтва крпз 
следеће активнпсти: 
-Анализа и пп пптреби измена 
Закпна п јавнпм бележнищтву и 
пратећег сета закпна, у складу са 
ЕУ стандардима, уз ппмпћ 
експерата и на пснпву резултата 
примене. (активнпст 1.3.6.8. АП 
23) 
-Израда и дпнпщеое препсталих 
ппдзакпнских аката и аката 
Кпмпре шије је дпнпщеое 
предвиђенп Закпнпм п јавнпм 

МП, Јавнпбележнишка 
кпмпра 

4. квартал 
2025. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 / / 26.000 



55 
 

бележнищтву, кап щтп су: 
- Акт министра надлежнпг за 

правпсуђе из шлана 70. Закпна 
п јавнпм бележнищтву п 
електрпнскпм фпрмату и 
услпвима кпје 
јавнпбележнишка исправа кпја 
је сашиоена у електрпнскпм 
пблику, а није птиснута на 
хартији, мпра да испуоава да 
би се сматрала  
јавнпбележнишкпм исправпм  

- Јавнпбележнишки ппслпвник и 
пстала акта кпја пмпгућују 
дигитализацију бележнищтва 
(активнпст 1.3.6.9. АП 23) 
 

- Спрпвпђеое 
јавнпбележнишкпг испита и 
именпваое јавних бележника 
у складу са Закпнпм п јавнпм 
бележнищтву и правилникпм 
кпји уређује брпј 
јавнпбележнишких места и 
службена седищта јавних 
бележника (активнпст 1.3.6.10. 
АП 23) 

 
- Прпмпвисаое јавнпг 

бележнищтва (активнпст 
1.3.6.11. АП 23) 
 

- Редпвнп спрпвпђеое пбука за 
јавне бележнике (активнпст 
1.3.6.12. АП 23) 

4.6.12. Унапређеое рада вещтака  (СНП)  Сектпр за 4. квартал Извпр 01-  / / 26.000 
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и судских тумаша и превпдилаца. нпрмативне ппслпве  
 

2025. гпдине Ппщти 
прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

4.6.13. Прпщиреое упптребе 
технишких средстава за пренпс 
слике и звука (видеп линк) 
(активнпст 2.5.1. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе  

4. квартал 
2025. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 / / 1.800.000 

 

Мера 4.7.: Кпнтинуиранп унапређеое механизама уједнашаваоа судске праксе спрпвпђеоем мера дефинисаних у Плану активнпсти Врхпвнпг касаципнпг суда за 
уједнашаваое судске праксе, прпщиреое надлежнпсти највищег суда у РС у ппступку редпвних правних лекпва, јашаое капацитета тпг суда и измене и дппуне 
пдгпварајућег закпнпдавнпг пквира у складу са нпвим уставним рещеоима 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Измеоен нпрмативни пквир кпји 
уређује механизме уједнашаваоа 
судске праксе. 

ДА/НЕ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Брпј пдлука у Јединственпј бази 
судске праксе. БРПЈ 

Јединствена 
база судске 

праксе. 
34.589 2022. 39.789 42.389 42.389 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

4.7.1. Анализа нпрмативнпг 
пквира кпјим се уређују питаоа: 
узимаое у пбзир судске праксе; 
правп на правни лек и 
надлежнпсти за пдлушиваоа пп 
правним лекпвима; кап и 
пбјављиваоа судских пдлука и 
пбразлпжеоа. 
(активнпст 1.3.9.1. АП 23) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве 

3.квартал 
2022. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

   / 

Пптребна 
дпнатпрска  
ппдрщка у € 

 26.000   

4.7.2. Измена закпнскпг пквира, у 
складу са анализпм из 
активнпсти 1.3.9.1., кпјим се 
уређују питаоа:  
- узимаое у пбзир судске 

праксе; 
- права на правни лек и 

надлежнпсти за 
пдлушиваоа пп правним 
лекпвима 

- пбјављиваоа судских 
пдлука и пбразлпжеоа 

(активнпст 1.3.9.2. АП 23) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве 

 4. квартал 
2023. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 
прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

    

4.7.5. Унапређеое ппртала 
судске праксе 
(активнпст 1.3.9.5. АП 23) 
(иста активнпст 5.7.2) 
(ппвезана активнпст 1.4.2. АП 
ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 

4. квартал 
2025. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 
прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 80.440,0 
13.587,0 
14.104,0 

 
 

135.593 

80.440,0 
13.587,0 
14.104,0 

 
 

135.593 

80.440,0 
13.587,0 
14.104,0 

 
 

135.593 + 
26.000+ 
50.000 
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Мера 4.8.: Кпнтинуиранп унапређеое механизама уједнашаваоа тужилашке праксе спрпвпђеоем мера дефинисаних у Плану активнпсти Републишкпг јавнпг 
тужилащтва за уједнашаваое праксе јавних тужилащтва 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Усппстављена Електрпнска база 
јавнптужилашке праксе (екстерна 
и интерна)  

ДА/НЕ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23; 
 

Гпдищои 
извещтаји п 

раду РЈТ; 
 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Брпј пдлука и других аката у бази 
јавнптужилашке праксе 

БРПЈ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије 

0 2022. 150 300 300 

Свим јавним тужилащтвима 
дпступна интерна база 
јавнптужилашке праксе 

ДА/НЕ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23; 
 

Гпдищои 
извещтаји п 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 
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раду РЈТ; 
 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије 

Интерна база јавнптужилашке 
праксе ппвезана са базпм 
ппдатака Правпсудне академије 

ДА/НЕ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23; 
 

Гпдищои 
извещтаји п 

раду РЈТ; 
 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Интерна база јавнптужилашке 
праксе ппвезана са базпм судске 
праксе 

ДА/НЕ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23; 
 

Гпдищои 
извещтаји п 

раду РЈТ; 
 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

4.8.2. Пбезбеђиваое 
дпступнпсти интерне 
електрпнске базе 
јавнптужилашке праксе свим 
јавним тужилащтвима. 
(активнпст 1.3.9.6. АП 23) 
(иста активнпст 5.5.2.) 
(активнпст 1.4.1. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 

4. квартал 
2022. гпдине 

  / / / 

4.8.3. Ппвезиваое Електрпнске 
базе јавнптужилашке праксе са 
базпм ппдатака Правпсудне 
академије (Е-Академије) и 
базпм судске праксе. 
(активнпст 1.3.9.6. АП 23) 
(иста активнпст 5.5.3.) 
(активнпст 1.4.1. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 

4. квартал 
2022. гпдине 

  / / / 

4.8.4. Ппвезиваое базе 
тужилашке праксе са базпм 
судске праксе. 
(активнпст 1.3.9.6. АП 23) 
(иста активнпст 5.5.4.) 
(активнпст 1.4.1. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 

1. квартал 
2022. гпдине 

  / / / 

4.8.6. Јашаое капацитета јавних 
тужилащтава за пптребе 
кпнтинуиранпг унпса ппдатака у 
Електрпнску базу јавнптужилашке 
праксе 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 

4. квартал 
2025. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 
Пптребна 

дпнатпрска  

 / / 26.000 
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ппдрщка у € 

 

Мера 4.9.: Кпнтинуиранп унапређеое и мпдернизација правпсудне инфраструктуре 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СФМП) Сектпр за 
материјалнп финансијске ппслпве  

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Израђена Анализе пптреба за 
унапређеоем правпсудне 
инфраструктуре кпја дефинище 
пптребе за изградопм, 
рекпнструкцијпм и унапређеоем 
енергетске ефикаснпсти 
правпсудне инфраструктуре 
 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Ппвећаое брпја пбјеката 
правпсудне инфраструктуре кпји 
испуоавају стандарде енергетске 
ефикаснпсти  

БРПЈ 
(пбјеката 
кпјима је 

унапређена 
енергетска 

ефикаснпст на 
гпдищоем 

нивпу 

Извещтај п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
0 2022. 10 10 10 

Брпј нпвих перспналних рашунара 
стандардизпване кпнфигурације 
са пратећпм рашунарскпм 
ппремпм у правпсудним прганима  

БРПЈ 
нпвих 

рашунара 

Извещтај п 
спрпвпђеоу 

АП ИКТ 
0 2022. 500 6000 6000 

Прпсешна старпст рашунара у БРПЈ Извещтај п 10 2022. 7 гпдина 5 гпдина 5 гпдина 
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правпсуђу гпдина спрпвпђеоу 
АП ИКТ 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

4.9.1. Израда анализе пптреба за 
унапређеоем правпсудне 
инфраструктуре 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СМФП) 
Сектпр за материјалнп 
финансијске ппслпве 

2. квартал 
2022. гпдине 
 

  / / / 

4.9.2. Даље унапређеое 
инфраструктуре правпсудне 
мреже и пдгпварајућих 
прпцедура, а на пснпву 
резултата анализе из 4.1.1. 
(Активнпст 1.3.5.1. АП 23) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве 
 

4. квартал 
2025. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 
Пптребна 

дпнатпрска  
ппдрщка у € 

 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

4.9.3. Надпградоа хардверске и 
клијентске ппреме за правпсудне 
пргане, кпји ће пмпгућити 
дпдаваое нпвих 
функципналнпсти ПИС-а, нпвих 
инфпрмаципних ппдсистема или 
већег брпја кприсника. 
(дпдати референцу на ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ, (СМФП) 
Сектпр за материјалнп 
финансијске ппслпве   

4. квартал 
2025. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

 
Пптребна 

дпнатпрска  
ппдрщка у € 

 1.271.186 1.271.186 1.271.186 
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Мера 4.10.: Даље унапређеое и уједнашаваое интерних прпцеса рада управе судпва и јавних тужилащтва и мпдернизација прпцеса рада у циљу 
административнпг растерећеоа нпсилаца правпсудних функција 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Јединствена правила п унпсу 
ппдатака у инфпрмаципни систем 
усвпјена и примеоују се. 

ДА/НЕ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23; 
 

Гпдищои 
извещтаји п 

раду судпва у 
РС 

НЕ 2022. НЕ ДА ДА 

Брпј предмета у кпјима је 
искпнтрплисан унпс кпнзистентнпг 
ппдатка и пшищћен ппдатак 

БРПЈ 
предмета 

Извещтај п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије 

0 2022. 700.000 1.500.000 1.500.000 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

4.10.1. Праћеое спрпвпђеоа 
функципналнпсти система 
аутпматскпг електрпнскпг 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ  

4. квартал 
2025. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
   * 
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заказиваоа рпшищта 
(активнпст 1.3.6.5. АП 23) 

примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

Пптребна 
дпнатпрска  
ппдрщка у € 

   26.000 

4.10.3. Чищћеое ппдатака у 
систему за електрпнскп 
управљаое предметима, 
прпписиваое јединствених 
правила за унпс ппдатака у 
систем и кпнтинуирана кпнтрпла 
унпса ппдатака. 
(активнпсти 1.5.1-1.5.3. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2024. гпдине 

Извпр 01- 
Ппщти 
прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 
 
Пптребна 
дпнатпрска  
ппдрщка у € 

 46.008,0 
7.556,0 
8.034,0 

 
 
 
 
 
 

22.000 

46.008,0 
7.556,0 
8.034,0 

 
 
 
 
 
 

22.000 

46.008,0 
7.556,0 
8.034,0 

 
 
 
 
 
 

22.000 

 

Мера 4.11.: Праћеое примене прпцесних закпна и измене у складу са резултатима примене утврђеним и крпз ex post анализе трпщкпва и кпристи у пднпсу на 
циљеве кпји су ппстављени при усвајаоу закпна 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Усвпјене измене и дппуне Закпна 
п парнишнпм ппступку кпје 
пмпгућавају ефикасније впђеое 
парнишних ппступака 

ДА/НЕ 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усвпјене измене и дппуне ДА/НЕ Извещтаји п НЕ 2022. ДА ДА ДА 



65 
 

Закпника п кривишнпм ппступку 
кпје пмпгућавају ефикасније 
впђеое кривишних ппступака. 

спрпвпђеоу 
АП 23 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

4.11.1. Измене Закпна п 
парнишнпм ппступку у циљу 
унапређеоа ефикаснпсти а 
нарпшитп у делу кпји се пднпси 
на дпстављаое писмена, 
снимаое суђеоа и прпцесну 
дисциплину, имајући у виду ЕУ 
стандарде, праксу ЕСЉП и 
Уставнпг суда. (активнпст 1.3.6.1. 
АП 23)  

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве, (ГИКТ) Група 
за ИКТ 

4. квартал 
2023. гпдине 

  

/ / / 

4.11.2. Измене Закпника п 
кривишнпм ппступку у циљу 
унапређеоа ефикаснпсти 
ппступка а нарпшитп у делу кпји 
се пднпси на дпстављаое 
писмена, снимаое суђеоа и 
прпцесну дисциплину, имајући у 
виду ЕУ стандарде, праксу ЕСЉП 
и Уставнпг суда. (активнпст 
1.3.6.1. АП 23) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве, (ГИКТ) Група 
за ИКТ 

4. квартал 
2023. гпдине 

 
 

 

/ / / 
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Ппсебни циљ 5. Развпј е-правпсуђа 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља:  

Ппказатељ(и) на нивпу ппсебнпг 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Развпј е-правпсуђа детаљнп је 
уређен вищегпдищоим планским 
дпкументпм шије се спрпвпђеое 
кпнтинуиранп прати.  

ДА 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Брпј пбука за јединственп 
ппступаое у ппгледу унпса и 
размене ппдатака у ИКТ систему 

БРПЈ 
(на гпдищоем 

нивпу) 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

Акципнпг 
плана за 

Ппглавље 23; 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије. 

0 2022. 15 15 15 

Брпј електрпнски размеоених 
сетпва ппдатака између 
правпсудних пргана и 
правпсудних прпфесија и других 
државних институција путем 
усппстављене магистрале на 
релацији ESB е-правпсуђа и GSB 
Канцеларије за инфпрмаципне 
технплпгије и електрпнску управу, 
путем безбедних 
телекпмуникаципних канала. 

БРПЈ 
електрпнски 
размеоених 

сетпва 
ппдатака 

Извещтај из 
система 

2.500.000 2022. 4.500.000 5.500.000 5.500.000 

Брпј скуппва птвпрених ппдатака 
дпступних на централизпванпм 
ппрталу правпсуђа Србије 

БРПЈ 
скуппва 

ппдатака 

Извещтај са 
ппртала 

4 2022. 8 10 10 

Брпј прегледа страница БРПЈ прегледа Извещтај са 0 2022. 9.500.000 10.000.000 10.000.000 
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централизпванog ппрталa 
правпсуђа Србије 
(https://portal.sud.rs) пд странака у 
ппступку (адвпката) и других 
кприсника, кпји кпристе мпгућнпст 
да изврще увид у тпк предмета  

ппртала 

Брпј ппднетих електрпнских 
захтева за издаваоа увереоа из 
кривишних евиденција и других 
евиденција 

БРПЈ 
електрпнских 

захтева 

Извещтај са 
ппртала 

0 2022. 1000 2000 2000 

Ппвећаваое дпступнпсти 
развијених услуга правпсуђа 
унапређеоем ппртала или 
увпђеоем аутпмата  

БРПЈ 

Пружених е-
услуга 

Извещтај са 
ппртала 

0 2022. 2500 5000 5000 

 

Мера 5.1.: Унапредити ИКТ систем крпз знашајна инфраструктурна улагаоа, спфтверскп и унапређеое људских ресурса 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве, (ГИКТ) Група за ИКТ 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Усвпјена Стратегија развпја ИКТ 
система у правпсуђу са пратећим 
Акципним планпм за оену 
примену. 

ДА/НЕ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

Акципнпг 
плана за 

Ппглавље 23; 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Усппстављен систем праћеоа и 
пцене успеха спрпвпђеоа 
Стратегије развпја ИКТ система у 

Брпј 
припремљених 

извещтаја 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

Акципнпг 
0 2022. 4 4 4 

https://portal.sud.rs/
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правпсуђу са пратећим Акципним 
планпм за оену примену. 

стратегије на 
гпдищоем 

нивпу 

плана за 
Ппглавље 23 

 

Централни систем за праћеое 
предмета у функцији у свим 
јавним тужилащтвима 

ДА/НЕ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

Акципнпг 
плана за 

Ппглавље 23; 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије. 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

САПП систем управљаоа 
предметима у функцији у свим 
јавним тужилащтвима 

ДА/НЕ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

Акципнпг 
плана за 

Ппглавље 23; 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије. 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Ппвећаое брпја статистишких 
параметара ефикаснпсти 
правпсуђа кпје је мпгуће пратити 
ппсредствпм ИКТ, на гпдищоем 
нивпу. 

БРПЈ  дпдатних 
статистишких 
параметара 

кпје је мпгуће 
пратити 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

Акципнпг 
плана за 

Ппглавље 23; 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије. 

2 2022. 2 2 2 

Прпценат савладаваоа прилива 
притужби грађана на рад судпва и 
судија кпји су кпристили 
мпгућнпст иницираоа притужби 
електрпнским путем 
 

% савладаваоа 
прилива 

притужби 

Извещтај п 
ппступаоу пп 
притужбама 

грађана 

100% 2022. 100% 100% 100% 
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Усвпјена Стратегија развпја ИКТ 
система у правпсуђу са пратећим 
Акципним планпм за оену 
примену. 

ДА/НЕ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

Акципнпг 
плана за 

Ппглавље 23; 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

5.1.1. Пбезбедити даљи развпј 
стандардизпваних и 
централизпваних ИКТ система у 
судпвима. 
(активнпст 1.1.2. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ  

4. квартал 
2025. гпдине 

  

644.068 644.068 644.068 

5.1.2. Даља имплементација 
централнпг система за праћеое 
предмета (CMS система) у свим 
тужилащтвима, ппвезиваое 
тужилащтава и спрпвпђеое 
пдгпварајућих пбука. 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

/ 398.305 
398.305 + 

26.000 

5.1.3. Даља имплементација 
спфтверскпг рещеоа аутпматске 
расппделе предмета у судпвима. 
(активнпст 1.1.2. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / / 

5.1.4. Имплементација 
спфтверскпг рещеоа аутпматске 
расппделе предмета у свим 
тужилащтвима, уз пбезбеђиваое 
алата за праћеое расппделе 
предмета метпдпм слушајнпг 
пдређиваоа, имајући у виду 
специфишну прганизацију 
тужилащтва. 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ  
Јавна тужилащтва 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / / 



70 
 

(активнпст 1.1.3. АП ИКТ) 

5.1.5. Ефикасније 
искприщћаваое хардверских 
ресурса, распплпживпст тих 
ресурса, кап и ппвезиваое 
разлишитих ИТ технплпгија у 
једну лпгишку функципналну 
целину кпја би пбезбедила 
услугу дпстављаоа сервиса 
унутар правпсудне мреже у 
свакпм тренутку. 
(ппвезана активнпст 5.1.12) 

(ппвезане активнпсти 2.1.1-2.1.3, 
3.1.1, 3.2.1, 3.3.1. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ  
ДЕУ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

2.415.254 2.415.254 2.415.254 

5.1.6. Ппвећаое брпја 
статистишких параметара 
ефикаснпсти правпсуђа кпје је 
мпгуће пратити ппсредствпм ИКТ 
и даљи развпј централизпванпг 
система правпсудних пргана у 
циљу имплементације централне 
статистике. 
(иста активнпст 4.1.6, 4.3.6. и 
6.1.3) 

(ппвезана активнпст 1.3.1. АП 
ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 
ВКС 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

21.780,0 
3.638,0 
3.814,0 

21.780,0 
3.638,0 
3.814,0 

21.780,0 
3.638,0 
3.814,0 

5.1.7. Усппставити 
централизпвану електрпнску 
апликацију за ппступаое пп 
притужбама грађана на рад 
судпва и судија кпја би 
пмпгућила централизпван, 
ефикасан и транспарентан 
механизам праћеоа ппступаоа 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / / 
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пп притужбама. 
(активнпст 2.6.1. АП ИКТ) 

5.1.12. Развпј и имплментације 
апликације Супер САПС за 
впђеое предмета у пквиру 
прпјекта „Supply of IT equipment 
and software for improvement of 
Centralised Case Management 
System (CCMS) in courts – 
ЕuropeAid/140728/DH/SUP/RS“ 
(активнпст 1.1.1. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / 9.589.326 

5.1.13. Спрпвпђеое анализе п 
пптребама и анализа ппстпјећег 
инфпрматишкпг пспбља у пквиру 
е-правпсуђа, регипналних и 
лпкалних изврщилаца у вищим, 
пснпвним, привредним и 
прекрщајним судпвима и јавним 
тужилащтвима 
(активнпст  5.1.1. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

1. квартал 
2023. гпдине 

  

26.000 / / 

5.1.14. Предлпг систематизације 
са израђеним ппслпвним 
прпцесима у смислу директиве п 
систему финансијскпг 
управљаоа и кпнтрпле у 
Министарству правде кпји су 
јаснп ппвезани са пписпм 
ппслпва и ппсебним 
кпмпетенцијама кпје раднп 
местп и ппсап захтевају. 
(активнпст 5.2.1. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

2. квартал 
2023. гпдине 

  

/ / / 

5.1.15. Измене и дппуне 
Правилника п систематизацији 
радних места у Министарству 
правде у делу кпји се пднпси на 
прганизацију ИКТ јединице. 

(СП) Сектпр за 

правпсуђе, (ГИКТ) 

Група за ИКТ 

4. квартал 
2024. гпдине 

  

/ / / 
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(активнпст 5.3.1. АП ИКТ) 

5.1.16. Јашаое административних 
капацитета ИКТ јединице у 
Министарству правде у складу са 
нпвпм систматизацијпм. 
(активнпст 5.3.1. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

   

5.1.17. Кпнтинуиране пбуке 
заппслених у ИКТ јединици 
Министарства правде. 
(активнпст 5.4.1. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

25.424 25.424 25.424 

 

Мера 5.2.: Пбезбедити јединственп ппступаое у целпм правпсуднпм систему у ппгледу унпса и размене ппдатака у ИКТ систему, щтп ппдразумева и пбуку у пвпј 
пбласти свих кприсника ИКТ система 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве, (ГИКТ) Група за ИКТ 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Измеоен Судски ппслпвник ДА/НЕ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије. 

НЕ 2022. НЕ НЕ НЕ 

Измеоен Правилник п управи у 
јавним тужилащтвима 

ДА/НЕ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије. 

НЕ 2022. НЕ НЕ НЕ 

Брпј пбука за јединственп 
ппступаое у ппгледу унпса и 
размене ппдатака у ИКТ систему 

БРПЈ 
(на гпдищоем 

нивпу) 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

Акципнпг 
0 2022. 15 15 15 
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плана за 
Ппглавље 23; 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије. 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

5.2.1. Измене Судскпг 
ппслпвника 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве 

3. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / / 

5.2.2. Измене Правилника п 
управи у јавним тужилащтвима 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве 

3. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / / 

5.2.3. Спрпвпђеое пбука за 
ппступаое у ппгледу унпса и 
размене ппдатака у ИКТ систему 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

 
4. квартал 
2025. гпдине 

  
/ / / 
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Мера 5.3.: Кпнтинуиранп унапређеое размене ппдатака између пргана у пквиру правпсуднпг система са другим државним прганима 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве, (ГИКТ) Група за ИКТ 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Брпј електрпнски размеоених 
сетпва ппдатака између 
правпсудних пргана и 
правпсудних прпфесија и других 
државних институција путем 
усппстављене магистрале на 
релацији ESB е-правпсуђа и GSB 
Канцеларије за инфпрмаципне 
технплпгије и електрпнску управу, 
путем безбедних 
телекпмуникаципних канала. 

БРПЈ 
електрпнски 
размеоених 

сетпва 
ппдатака 

Извещтај из 
система 

2.500.000 2022. 4.500.000 5.500.000 5.500.000 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

5.3.1. Унапређеое електрпнске 
размене ппдатака између јавних 
бележника, јавних изврщитеља и 
катастра (активнпст 1.3.7.5. АП 
23) 
(иста активнпст 4.6.10) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / / 

5.3.2. Пдрживи развпј 
апликације ПрпНеп у 
канцеларијама јавних бележника 
у вези са свим пбавезама кпје се 
пднпсе на прпмет неппкретнпсти 
– Правпсудне прпфесије 
(активнпст 1.2.7. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

169.492 169.492 169.492 

5.3.3. Пдрживи развпј Регистра 
датих и пппзваних пунпмпћја – 
Правпсудне прпфесије 

(активнпст 1.2.8. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

169.492 169.492 169.492 

5.3.4. Пдрживи развпј ESB 
инфраструктурне платфпрме за 
интерпперабилнпст система, 
еСуд и пдржаваое и унапређеое 
сервиса централизпване 
електрпнске пгласне табле 
судпва. 
(иста активнпст 5.10.1) 
(ппвезане активнпсти 2.1.1, 2.7.1. 
АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

550.847 550.847 
381.356 + 

26.000 

5.3.5. Надпградоа и пдрживи 
развпј Правпсудне платфпрме за 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 

4. квартал 
2025 гпдине 

  169.492 
 

169.492 
 

169.492 + 
26.000 



76 
 

електрпнску размену ппдатака 
између правпсудних пргана и 
правпсудних прпфесија и других 
државних институција. 
(иста активнпст 5.10.2) 
(активнпст 2.1.2. АП ИКТ) 

Група за ИКТ 

5.3.6. Развпј и 
ппераципнализација сервиса за 
размену ппдатака с-сапса и 
других правпсудних апликација, 
пднпснп апликација других 
државних пргана. 
(иста активнпст 5.10.3) 
(активнпст 2.1.3. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025 гпдине 

  

/ / / 

 

Мера 5.4.: Унапредити искприщћаваое ппстпјећих капацитета, крпз унапређеое ефикаснпсти управљаоа предметима и пбезбедити мпгућнпст реалнпг праћеоа 
судских ппступака 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве, (ГИКТ) Група за ИКТ 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Усппстављенп редпвнп праћеое  
примене слушајне дпделе 
предмета у судпвима 

ДА/НЕ 
Извещтај п 

спрпвпђеоу 
АП 23 

НЕ 2022 НЕ НЕ НЕ 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

5.4.1. Праћеое спрпвпђеоа 
функципналнпсти система 
аутпматскпг електрпнскпг 
заказиваоа рпшищта 
(иста активнпст 4.10.1) 
(активнпст 1.3.6.5. АП 23) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / / 

5.4.3. Праћеое слушајне 
расппделе предмета у судпвима  
(иста активнпст 2.1.2.) 
(активнпст 1.2.1.10 АП 23) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4.квартал 
2025 

  

/ / / 

 

Мера 5.5.: Развпј интерне базе тужилашке праксе, дпступнпст базе свим тужилащтвима и ппвезиваое са базпм Правпсудне академије (е-академија) и базпм 
судске праксе 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве, (ГИКТ) Група за ИКТ 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Усппстављена Електрпнска база 
јавнптужилашке праксе (екстерна 
и интерна)  

ДА/НЕ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23; 
 

Гпдищои 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 
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извещтаји п 
раду РЈТ; 

 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије 

Брпј пдлука и других аката у бази 
јавнптужилашке праксе 

БРПЈ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије 

0 2022. 150 300 300 

Свим јавним тужилащтвима 
дпступна интерна база 
јавнптужилашке праксе 

ДА/НЕ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23; 
 

Гпдищои 
извещтаји п 

раду РЈТ; 
 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Интерна база јавнптужилашке 
праксе ппвезана са базпм 
ппдатака Правпсудне академије 

ДА/НЕ 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23; 
 

Гпдищои 
извещтаји п 

раду РЈТ; 
 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Интерна база јавнптужилашке ДА/НЕ Извещтаји п НЕ 2022. ДА ДА ДА 
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праксе ппвезана са базпм судске 
праксе 

спрпвпђеоу 
АП 23; 

 
Гпдищои 

извещтаји п 
раду РЈТ; 

 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

5.5.2. Пбезбеђиваое 
дпступнпсти интерне 
електрпнске базе 
јавнптужилашке праксе свим 
јавним тужилащтвима. 
(активнпст 1.3.9.6. АП 23) 
(иста активнпст 4.8.2.) 
(активнпст 1.4.1. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2022. гпдине 

  

/ / / 

5.5.3. Ппвезиваое Електрпнске 
базе јавнптужилашке праксе са 
базпм ппдатака Правпсудне 
академије (Е-Академије) и 
базпм судске праксе. 
(активнпст 1.3.9.6. АП 23) 
(иста активнпст 4.8.3.) 
(активнпст 1.4.1. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

1. квартал 
2022. гпдине 

  

/ / / 

5.5.4. Ппвезиваое базе (СП) Сектпр за 1. квартал   / / / 
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тужилашке праксе са базпм 
судске праксе. 
(активнпст 1.3.9.6. АП 23) 
(иста активнпст 4.8..4.) 
(активнпст 1.4.1. АП ИКТ) 

правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

2022. гпдине 

5.5.6. Јашаое капацитета јавних 
тужилащтава за пптребе 
кпнтинуиранпг унпса ппдатака у 
Електрпнску базу јавнптужилашке 
праксе. 
(иста активнпст 4.8.6.) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / / 

 

Мера 5.6.: Ствараое нпрмативнпг пквира и предузимаое других мера у циљу унапређеоа ИКТ безбеднпсти 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве, (ГИКТ) Група за ИКТ 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Брпј рашунара кпјима је 
пбезбеђена антивирусна защтита 
на гпдищоем нивпу 

БРПЈ 
(на гпдищоем 

нивпу) 

Извещтај п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије 

0 2022. 2.000 2.000 2.000 

Брпј кприсника ушлаоених у 
систем активнпг директпријума.  

БРПЈ 
(на гпдищоем 

нивпу) 

Извещтај п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије 

0 2022. 500 500 500 

Брпј прибављених нпвих радних 
станица  

БРПЈ 
(на гпдищоем 

нивпу) 

Извещтај п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
0 2022. 300 300 300 
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стратегије 

Брпј прибављених сервера 
БРПЈ 

(на гпдищоем 
нивпу) 

Извещтај п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије 

0 2022. 2 2 2 

Брпј ПЕН и СТРЕС тестпва на ИКТ 
системима 

БРПЈ 
(на гпдищоем 

нивпу) 

Извещтај п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије 

0 2022. 3 3 3 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

5.6.1. Пбразпваое радне групе и 
израда нацрта ппсебнпг закпна 
кпји ће уредити сврху и врсту 
пбраде ппдатака,  између 
псталпг, питаое пдгпвпрнпсти и 
прпцедуре за рад са ппдацима 
(шуваое, дпступнпст, интегритет, 
пператера инфпрмаципних 
систем и друга питаоа кпја се 
регулищу у складу са 
стандардима и најбпљпм 
пракспм на кпју упућује Закпн п 
инфпрмаципнпј безбеднпсти). 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП) 
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве, (ГИКТ) Група 
за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / / 

5.6.2. Припрема аката п 
инфпрмаципнпј безбеднпсти 
Министарства правде и нацрта 
аката п инфпрмаципнпј 
безбеднпсти судпва. 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / / 

5.6.3. Пбезбеђиваое (СП) Сектпр за 4. квартал   / / / 
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антивирусних прпграма на 
радним станицама 

правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

2025. гпдине 

5.6.4. Ушлаоиваое радних 
станица у Активни директпријум. 
 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  
/ / / 

5.6.5. Прибављаое нпвих радних 
станица. 
 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  
/ / / 

5.6.6. Прибављаое нпвих 
сервера. 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  
/ / / 

5.6.7. Гпдищои ПЕН и СТРЕС 
тестпви за најпсетљивије системе 
(еАукција) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  
/ / / 

 

Мера 5.7.: Даље унапређеое транспарентнпсти рада правпсудних пргана и правпсудних прпфесија упптребпм ИКТ алата 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве, (ГИКТ) Група за ИКТ 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Брпј скуппва птвпрених ппдатака 
дпступних на централизпванпм 
ппрталу правпсуђа Србије 

БРПЈ 
скуппва 

ппдатака 

Извещтај са 
ппртала 

4 2022. 8 10 10 

Брпј пдлука у Јединственпј бази 
судске праксе. 

БРПЈ 
Јединствена 
база судске 

праксе. 
34.589 2022. 39.789 42.389 42.389 

Регистар ппсредника пружа ташне ДА/НЕ Интернет ДА 2022. ДА ДА ДА 
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ппдатке п ппсредницима и 
државним прганима, 
прганизацијама и правним  
лицима  кпјима  је издата дпзвпла 
за спрпвпђеое пбуке за 
ппсреднике. 

страница МП 

Ппдаци п неплаћеним нпвшаним 
казнама и другим нпвшаним 
изнпсима кпнтинуиранп 
ажурирани и дпступни на 
интернет страници Министарства 
правде. 

ДА/НЕ 
Интернет 

страница МП 
ДА 2022. ДА ДА ДА 

Ппдаци правде п лицима 
уписаним у Именик јавних 
изврщитеља кпнтинуиранп 
ажурирани на интернет страници 
Министарства правде. 

ДА/НЕ 
Интернет 

страница МП 
ДА 2022. ДА ДА ДА 

Ппдаци п јавнпбележнишким 
канцеларијама дпступни и 
кпнтинуиранп ажурирани на 
интернет страници Министарства 
правде. 

ДА/НЕ 
Интернет 

страница МП 
ДА 2022. ДА ДА ДА 

Ппдаци правде п лицима 
уписаним у евиденцију сталних 
судских тумаша кпнтинуиранп 
ажурирани на интернет страници 
Министарства. 

ДА/НЕ 
Интернет 

страница МП 
ДА 2022. ДА ДА ДА 

Ппдаци п лицима уписаним у 
Регистар судских вещтака 
кпнтинуиранп ажурирани на 
интернет страници Министарства 
правде. 

ДА/НЕ 
Интернет 

страница МП 
ДА 2022. ДА ДА ДА 

Ппдаци п лицима уписаним у 
Регистар пружалаца бесплатне 
правне ппмпћи и бесплатне 
правне ппдрщке кпнтинуиранп 

ДА/НЕ 
Интернет 

страница МП 
ДА 2022. ДА ДА ДА 
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ажурирани на интернет страници 
Министарства правде. 
 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

5.7.2. Унапређеое ппртала 
судске праксе 
(активнпст 1.3.9.5. АП 23) 
(иста активнпст 4.7.5. и 4.10.2) 
(ппвезана активнпст 1.4.3. АП 
ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ  

 
4. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / / 

5.7.3. Редпвнп ажурираое 
Регистра ппсредника и 
унапређеое приступа ппдацима 
п ппсредницима и државним 
прганима, прганизацијама и 
правним  лицима  кпјима  је 
издата дпзвпла за спрпвпђеое 
пбуке за ппсреднике (активнпст 
1.3.6.17. АП 23) 

(ппвезана активнпст 4.6.7.) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / / 

5.7.4. Праћеое и унапређеое 
примене Е-аукције и Е-пгласне 
табле у ппступцима изврщеоа 
(активнпст 1.3.7.3. АП 23) 
(активнпст 1.2.6. АП ИКТ) 
(ппвезана активнпст 4.6.10) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

169.492 169.492 
169.492 + 

26.000 

5.7.5. Кпнтинуиранп ажурираое 
Регистра неплаћених нпвшаних 
казни и других нпвшаних изнпса. 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  
/ / / 

5.7.6. Кпнтинуиранп ажурираое (СП) Сектпр за 4. квартал   / / / 
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ппдатака на интернет страници 
Министарства правде п лицима 
уписаним у Именик јавних 
изврщитеља. 

правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

2025. гпдине 

5.7.7. Кпнтинуиранп ажурираое 
ппдатака п јавнпбележнишким 
канцеларијама на интернет 
страници Министарства правде. 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / / 

5.7.8. Кпнтинуиранп ажурираое 
ппдатака на интернет страници 
Министарства правде п лицима 
уписаним у евиденцију сталних 
судских превпдилаца и тумаша. 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / / 

5.7.9. Кпнтинуиранп ажурираое 
ппдатака на интернет страници 
Министарства правде п лицима 
уписаним у Регистар судских 
вещтака. 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе(ГИКТ) Група 
за ИКТ  

4. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / / 

5.7.10. Кпнтинуиранп 
ажурираое ппдатака на 
интернет страници 
Министарства правде п лицима 
уписаним у Регистар пружалаца 
бесплатне правне ппмпћи и 
бесплатне правне ппдрщке. 
 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / / 
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Мера 5.8.: Даље прпщиреое мпгућнпсти електрпнскпг ппкретаоа и впђеоа судских ппступака за адвпкате и грађане кприщћеоем апликације еСуд или уз ппмпћ 
других кпмерцијалних спфтвера на тржищту упптребпм технплпгије Application Programming Interface, ппщтујући прпписане стандарде 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (ГИКТ) Група за 
ИКТ 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Брпј судпва пред кпјима је 
пмпгућенп иницираое впђеоа 
ппступка електрпнским путем 

БРПЈ 

Извещтај п 
спрпвпђеоу 

ИКТ 
стратегије 

0 2022. 8 12 12 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

5.8.1. Развпј e-filing за судпве 
пред кпјима се стекап закпнски 
услпв за впђеое електрпнскпг 
ппступка. 
(активнпст 2.7.1. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. 
 

  

/ / 26.000 

5.8.2. Ппдрщка судпвима у 
имплементацији и кприщћеоу е-
filinga и ппдизаое свести 
јавнпсти услузи (активнпст 2.7.1. 
АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. 

  

/ / 26.000 
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Мера 5.9.: Даље птвараое ппдатака правпсуђа кпји су ппдпбни да буду пбјављени на државнпм ппрталу птвпрених ппдатака уз ппщтпваое ппзитивних прпписа 
п защтит ппдатака п лишнпсти и уз јавне кпнсултације кпје Министарствп правде спрпвпди најмаое једнпм гпдищое 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве, (ГИКТ) Група за ИКТ 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Брпј скуппва птвпрених ппдатака 
дпступних на централизпванпм 
ппрталу правпсуђа Србије 

БРПЈ 
скуппва 

ппдатака 

Извещтај са 
ппртала 

4 2022. 8 10 10 

Брпј пдржаних јавних 
кпнсултација п даљем птвараоу 
ппдатака, на гпдищоем нивпу 

БРПЈ 
јавних 

кпнсултација 

Извещтај са 
ппртала 

0 2022. 1 1 1 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

5.9.1. Укљушиваое 
заинтереспваних страна у Радну 
групу за птвпрене ппдатке. 
(активнпст 2.3.1. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве, (ГИКТ) Група 
за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 
 

  

/ / / 

5.9.2. Израда плана птвараоа 
ппдатака за 2023/2024/2025. 
гпдину кпји су пд знашаја за 
развпј апликација и спфтверских 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 
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рещеоа. 
(активнпст 2.3.2. АП ИКТ) 

5.9.3. Развпј нпвих сетпва 
статистишких и других ппдатака 
из јавнп дпступних евиденцијама 
правпсуђа у мащински шитљивпм 
фпрмату и пбјављиваое на 
Ппрталу птвпрених ппдатака. 
(активнпст 2.3.3. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / 26.000 

 

Мера 5.10.: Надпградоа е-сервиса у циљу усппстављаоа приступа адвпкатима праћеоу тпка предмета увиду у списе или ппднпщеое ппднесака електрпнским 
путем, кап и другим базама ппдатака кпје су пд знашаја за пружаое правне ппмпћи грађанима 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (ГИКТ) Група за 
ИКТ 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Брпј прегледа страница 
централизпванog ппрталa 
правпсуђа Србије 
(https://portal.sud.rs) пд странака у 
ппступку (адвпката) и других 
кприсника, кпји кпристе 
мпгућнпст да изврще увид у тпк 
предмета  

БРПЈ прегледа 
Извещтај са 

ппртала 
0 2022. 9.500.000 10.000.000 10.000.000 

Брпј ппднетих електрпнских 
захтева за издаваоа увереоа из 
кривишних евиденција и других 
евиденција 

БРПЈ 
електрпнских 

захтева 

Извещтај са 
ппртала 

0 2022. 1.000 2.000 2.000 

https://portal.sud.rs/
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Ппвећаваое дпступнпсти 
развијених услуга правпсуђа 
унапређеоем ппртала или 
увпђеоем аутпмата  

БРПЈ 

Пружених е-
услуга 

Извещтај са 
ппртала 

0 2022. 2.500 5.000 5.000 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

5.10.1. Пдрживи развпј ESB 
инфраструктурне платфпрме за 
интерпперабилнпст система, 
еСуд и пдржаваое и унапређеое 
сервиса централизпване 
електрпнске пгласне табле 
судпва 
(иста активнпст 5.3.3.) 
(ппвезане активнпсти 2.1.1, 2.7.1. 
АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025 гпдине 
 

  

/ / / 

5.10.2. Надпградоа и пдрживи 
развпј Правпсудне платфпрме за 
електрпнску размену ппдатака 
између правпсудних пргана и 
правпсудних прпфесија и других 
државних институција. 
(иста активнпст 5.3.4.) 
(активнпст 2.1.2. АП ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025 гпдине 

  

/ / / 

5.10.3. Развпј и 
ппераципнализација сервиса за 
размену ппдатака с-сапса и 
других правпсудних апликација, 
пднпснп апликација других 
државних пргана. 
(иста активнпст 5.3.5.) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025 гпдине 

  

/ / / 
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(активнпст 2.1.3. АП ИКТ) 

5.10.4. Кпнтрпла и праћеое рада 
е-сервиса у циљу ппбпљщаваоа 
е-сервиса адвпкатима за 
праћеое тпка предмета, увида у 
списе или ппкретаоа ппступака 
електрпнским путем. 
(иста активнпст 6.2.1.) 
(ппвезана активнпст 2.2.1. АП 
ИКТ  
(ппвезана активнпст 5.8.1) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. 

 

 

/ / / 

5.10.5. Развпј нпвих интернет 
сервиса и услуга из електрпнских 
евиденција кпје су усппстављене 
централизпваним системпм 
судпва.  
(иста активнпст 6.2.2.) 
(ппвезана активнпст 2.2.2. АП 
ИКТ) 
(ппвезане активнпсти 5.8.1-5.8.2.) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

 
4. квартал 
2025. 

  

/ / 26.000 

5.10.6. Ппвећаваое дпступнпсти 
развијених услуга правпсуђа 
унапређеоем ппртала или 
увпђеоем аутпмата. 
(иста активнпст 6.2.3.) 
(ппвезана активнпст 2.2.3. АП 
ИКТ) 
 
 
 
 
 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. 

  

/ / / 

Ппсебни циљ 6. Унапређеое транспарентнпсти и дпступнпсти правпсуђа 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља: СП, СНП, ГИКТ 
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Ппказатељ(и) на нивпу ппсебнпг 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Брпј едукативних дпгађаја у 
кпјима ушествују лица задужена за 
пднпсе са јавнпщћу у судпвима. 

БРПЈ 
(на гпдищоем 

нивпу) 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
10 2022. 10 10 10 

Брпј едукативних дпгађаја у 
кпјима ушествују лица задужена за 
пднпсе са јавнпщћу у јавним 
тужилащтвима. 

БРПЈ 
(на гпдищоем 

нивпу) 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
5 2022. 5 5 5 

Извещтаји п спрпвпђеоу Акципнпг 
плана за Ппглавље 23 јавнп 
дпступни. 

БРПЈ 
пбјављених 

извещтаја на 
гпдищоем 

нивпу 

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

2 2022. 4 4 4 

Ппвећан брпј пдлука дпступних у 
бази судске праксе 

БРПЈ 
пдлука 

ПИС  2022.    

Ппвећан брпј пдлука дпступних у 
бази судске праксе пп принципу 
бесплатнпг приступа 

БРПЈ 
јавнп 

дпступних 
пдлука 

ПИС  2022.    

 Ппвећан брпј пдлука у Бази 
праксе ЕСЉП при ПА 

БРПЈ 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
680 2022. 740 770 770 
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Мера 6.1.: Кпнтинуиранп унапређеое нпрмативнпг пквира и е-инфраструктуре неппхпдних за ефикаснп прикупљаое, пбраду и пбјављиваое статистишких 
ппдатака п раду правпсуђа, на нашин кпји пмпгућава благпвремену и пуну инфпрмисанпст струшне и ппщте јавнпсти 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве, (ГИКТ) Група за ИКТ 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Ппвећаое брпја статистишких 
параметара за ефикаснпст 
правпсуђа кпји се мпгу пратити 
путем ИКТ-а, на гпдищоем нивпу. 

ппвећаое 
брпја на 

гпдищоем 
нивпу 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

АП 23 
Извещтаји из 

система 

2 2022. 2 2 2 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

6.1.1. Изменама и дппунама 
Судскпг ппслпвника пмпгућити 
унпс дпдатних ппдатака у 
уписнике, шиме се стварају 
предуслпви за ппвећаое брпја 
статистишких параметара за 
ефикаснпст правпсуђа кпји се 
мпгу пратити путем ИКТ-а 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве 

3. квартал 
2025. гпдине 

    * 

  

/ / / 

6.1.2. Изменама и дппунама 
Правилника п управи у јавним 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 

3. квартал 
2025. гпдине 

  
/ / / 
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тужилащтвима пмпгућити унпс 
дпдатних ппдатака у уписнике, 
шиме се стварају предуслпви за 
ппвећаое брпја статистишких 
параметара за ефикаснпст 
правпсуђа кпји се мпгу пратити 
путем ИКТ-а 

Група за ИКТ, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве 

6.1.3. Ппвећаое брпја 
статистишких параметара за 
ефикаснпст правпсуђа кпји се 
мпгу пратити путем ИКТ-а и даљи 
развпј централизпваних система 
правпсудних пргана у сврху 
примене централне статистике. 
(активнпст 1.3.6.6. АП 23) 
(исте активнпсти 4.1.6., 4.3.6 и 
5.1.6) 
(ппвезана активнпст 1.3.1. АП 
ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / / 

 

Мера 6.2.: Кпнтинуиранп унапређеое е-сервиса и прпщиреое ппција везаних за праћеое тпка предмета и дпступнпсти других инфпрмација п раду правпсуђа 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (ГИКТ) Група за 
ИКТ 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Брпј прегледа страница 
централизпванog ппрталa 
правпсуђа Србије 

БРПЈ прегледа 
Извещтај са 

ппртала 
0 2022. 9.500.000 10.000.000 10.500.000 
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(https://portal.sud.rs) пд странака у 
ппступку (адвпката) и других 
кприсника, кпји кпристе 
мпгућнпст да изврще увид у тпк 
предмета  

Брпј ппднетих електрпнских 
захтева за издаваоа увереоа из 
кривишних евиденција и других 
евиденција 

БРПЈ 
електрпнских 

захтева 

Извещтај са 
ппртала 

0 2022. 1.000 2.000 5.000 

Ппвећаваое дпступнпсти 
развијених услуга правпсуђа 
унапређеоем ппртала или 
увпђеоем аутпмата  

БРПЈ 

Пружених е-
услуга 

Извещтај са 
ппртала 

0 2022. 2.500 5.000 5.000 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

6.2.1. Кпнтрпла и праћеое рада 
е-сервиса у циљу ппбпљщаваоа 
е-сервиса адвпкатима за 
праћеое тпка предмета, увида у 
списе или ппкретаоа ппступака 
електрпнским путем. 
(иста активнпст 5.10.4) 
(ппвезана активнпст 2.2.1. АП 
ИКТ 
(ппвезана активнпст 5.8.1) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. 
 

 

 

/ / / 

6.2.2. Развпј нпвих интернет 
сервиса и услуга из електрпнских 
евиденција кпје су усппстављене 
централизпваним системпм 
судпва.  
(иста активнпст 5.10.5) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. 

  

/ / / 

https://portal.sud.rs/
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(ппвезана активнпст 2.2.2. АП 
ИКТ) 
(ппвезане активнпсти 5.8.1-5.8.2.) 

6.2.3. Ппвећаваое дпступнпсти 
развијених услуга правпсуђа 
унапређеоем ппртала или 
увпђеоем аутпмата. 
(иста активнпст 5.10.6) 
(ппвезана активнпст 2.2.3. АП 
ИКТ) 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. 

  

593.220 593.220 593.220 

 

Мера 6.3.: Дпследнп спрпвпђеое кпмуникаципних стратегија Виспкпг савета судства и Државнпг већа тужилаца и других институција кпје ушествују у прпцесу 
спрпвпђеоа рефпрме правпсуђа 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (ГИКТ) Група за 
ИКТ 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

6.3.4. Даље уједнашаваое 
изгледа, пбима и садржине 
инфпрмација п раду правпсудних 
институција кпје ушествују у 
прпцесу рефпрми дпступних на 
званишним интернет страницама. 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

4. квартал 
2025. гпдине 

  

/ / / 

 

Мера 6.4.: Редпвнп пбјављиваое извещтаја п спрпвпђеоу наципналних и интерних стратещких дпкумената пд знашаја за функципнисаое и рефпрму правпсуђа 
на интернет страницама релевантних субјеката 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Стратегија развпја правпсуђа 2020-2025 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СП) Сектпр за правпсуђе, (ГИКТ) Група за 
ИКТ 

     

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Извещтаји п спрпвпђеоу Акципнпг 
плана за Ппглавље 23 јавнп 
дпступни. 

БРПЈ 
пбјављених 

извещтаја на 
гпдищоем 

нивпу 

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

2 2022. 4 4 4 

Извещтаји п спрпвпђеоу 
Наципналне стратегије за 
прпцесуираое ратних злпшина за 
перипд 2022-2026. јавнп дпступни 

БРПЈ 
пбјављених 

извещтаја на 
гпдищоем 

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

0 2022. 4 4 4 
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нивпу 

Извещтаји п спрпвпђеоу 
стратегије људских ресурса у 
правпсуђу за перипд 2022-2026. 
гпдине јавнп дпступни 

БРПЈ 
пбјављених 

извещтаја на 
гпдищоем 

нивпу 

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

0 2022. 4 4 4 

Извещтаји п спрпвпђеоу ИКТ 
стратегије у правпсуђу јавнп 
дпступни 

БРПЈ 
пбјављених 

извещтаја на 
гпдищоем 

нивпу 

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

0 2022. 3 4 4 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

6.4.1. Редпвнп пбјављиваое 
извещтаја п спрпвпђеоу АП 23 на 
интернет страници Министарства 
правде. 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

   

/ / / 

6.4.2. Редпвнп пбјављиваое 
извещтаја п спрпвпђеоу АП СЉР 
2022-2026. на интернет страници 
Министарства правде. 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

   

/ / / 

6.4.3. Редпвнп пбјављиваое 
извещтаја п спрпвпђеоу АП ИКТ 
на интернет страници 
Министарства правде. 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

   

/ / / 

6.4.4. Редпвнп пбјављиваое 
извещтаја п спрпвпђеоу 
Наципналне стратегије за 
прпцесуираое ратних злпшина за 
перипд 2022-2026. на интернает 
страници Министарства правде и 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе, (ГИКТ) 
Група за ИКТ 

   

/ / / 
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правпсудних прганан надлежних 
за прпцесуираое ратних 
злпшина. 
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Ппщти циљ 2: Превенција и репресија кпрупције уз ппдизаое капацитета институција надлежних за сузбијаое кпрупције 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет  (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 

Ппказатељ(и) на нивпу ппщтег 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у  
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

        

 

Ппсебан циљ 2.1: Спрпвпђеое анти-кпрупцијских мера 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља:  

Ппказатељ(и) на нивпу ппсебнпг 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

        

 

Мера 2.1.1: Прпщиреое пплитишкпг и институципналнпг власнищтва, укљушујући и кппрдинацију на највищем нивпу, у пбласти бпрбе прптив кпрупције 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

      

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

2.1.1.1. Пдржаваое редпвних 
састанака Кппрдинаципнпг тела у 
складу са нпвпм Пдлукпм 

Сектпр за међунарпдну 
сарадоу и стратещкп 
планираое 

   

/ / / 

2.1.1.2. Пбезбедити активнп 
ушещће Сaвeта зa бoрбу прoтив 
кoрупциje у зaкoнoдaвнпм 
прoцeсу, крпз шланствп у радним 
групама за дпнпщеое и измене 
закпна кпји према пцени Савета 
имају кпруптивни ризик, на 
иницијативу Савета, пднпснп 
пргана пвлащћених за 
предлагаое закпна 

Сектпр за међунарпдну 
сарадоу и стратещкп 
планираое 

   

/ / / 

2.1.1.3. Дпдатнп пjaшaти бучeтскe 
и кaдрoвскe кaпaцитeтe Сaвeтa зa 
бoрбу прoтив кoрупциje. 

Сектпр за међунарпдну 
сарадоу и стратещкп 
планираое 

   
/ / / 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

2.1.2.1        

2.1.2.2        

2.1.2.3        
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Ппсебни циљ 2.2: Превенција кпрупције 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља:  

Ппказатељ(и) на нивпу ппсебнпг 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

        

 

Мера 2.2.1: Разматрое адекватнпг закпнскпг и институципналнпг рещеоа за делптвпрнп рещаваое питаоа незакпнитпг бпгаћеоа  

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

      

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

        

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

2.2.1.1        

2.2.1.2        

2.2.1.3        
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Мера 2.2.2: Усппстављаое нпвпг правнпг пквира за защтиту узбуоиваша и пбезбеђена оегпва ефикасна примена у пракси 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

      

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

        

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

2.2.2.1        

2.2.2.2        

2.2.2.3        

 

Ппсебни циљ 2.3: Репресија кпрупције 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља:  

Ппказатељ(и) на нивпу ппсебнпг 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 
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Мера 2.3.1: Анализа прганизаципне структуре и државних пргана пре измене Закпна п прганизацији и надлежнпсти државних пргана у сузбијаоу oрганизпванпг 
криминала, кпрупције и других ппсебнп тещких кривишних дела уз изградоу капацитета јавних тужилащтава и пплиције и неппхпдну финансијску и кадрпвску 
ппдрщку и пбуку и унапређеое међуагенцијске сарадое и размене пбавещтајних ппдатака на сигуран и безбедан нашин 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

МП      

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

        

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

2.3.1.1       * 

2.3.1.2        

2.3.1.3        

 

Мера 2.3.2: Делптвпрнп привременп и трајнп пдузимаое и управљаое импвинпм кпја прпистише из кривишнпг дела 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 
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Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

        

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

2.3.2.1       * 

2.3.2.2        

2.3.2.3        

 

Мера 2.3.3: Усппстављое иницијалне евиденције ефикасних и ефективних истрага, гпоеоа, пресуде и кпнфискацију импвине у слушају кпрупције, укљушујући и 
слушајеве виспке кпрупције уз примену пплитике нулте тплеранције цуреоа инфпрмација у вези са планираним или текућим кпрупцијским истрагама и 
пбезбеђује санкципнисаое укпликп дпђе тп таквих ситуација 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

      

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

2.3.3.1       * 

2.3.3.2        

2.3.3.3        

 

Ппщти циљ 3: Унапређеое закпнпдавнпг и нпрмативнпг пквира у пбласти защтите и прпмпције пснпвних права, а у складу са правним текпвинама ЕУ, 
међунарпдним и еврппским стандардима и најбпљим праксама  

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет  (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 (ПСНПВНА ПРАВА) 

Ппказатељ(и) на нивпу ппщтег 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у  
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 
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Ппсебан циљ 3.1: Забрана тпртуре нехуманпг или ппнижавајућег третмана и кажоаваоа 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): Акципни план за спрпвпђеое Стратегијe развпја система изврщеоа 
кривишних санкција  за перипд 2022–2027. гпдине 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља: Министарствп правде, Управа за изврщеое кривишних 
санкција (УИКС) 

Ппказатељ(и) на нивпу ппсебнпг 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Нивп развпја механизама защтите 
људских права лица лищених 
слпбпде 

ДА/НЕ 

Извещтај 
Еврппскпг 
кпмитета за 
спрешаваое 
мушеоа и 
нешпвешнпг 
или 
ппнижавајућег 
ппступаоа 
или 
кажоаваоа 
(CPT);  
Извещтаји 
Наципналнoг 
механизма за 
превенцију 
тпртуре; 
Извещтаји п 
раду Управе 
за изврщеое 
кривишних 
санкција 

На 
виспкпм 

нивпу 
 

2022. 

На 
виспкпм 

нивпу 
 

На 
виспкпм 

нивпу 
 

На 
виспкпм 

нивпу 
 

Прпценат завпда за изврщеое 
кривишних санкција у кпјима је 
дпстигнут виспк нивп 
материјалних услпва 
 

% 62% 2022. 69% 71% 73% 

Прпценат завпда за изврщеое 
кривишних санкција у кпјима је 
дпстигнут задпвпљавајући нивп 
материјалних услпва 

% 27% 2022. 23% 22% 20% 

Прпценат завпда за изврщеое 
кривишних санкција у кпјима је  
нивп материјалних услпва 
незадпвпљавајући 
 

% 11% 2022. 8% 7% 7% 
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Мера 3.1.1: Примена преппрука Еврппскпг кпмитета за спрешаваое мушеоа и нешпвешнпг или ппнижавајућег ппступаоа или кажоаваоа (CPT) и улагаое у 
ппбпљщаое инфраструктуре и услпва живпта у завпдима за изврщеое кривишних санкција, кап и активан рад на смаоеоу претрпанпсти и спрпвпђеое пбуке у 
ппгледу ппдизаоа нивпа свести п правима лица лищених слпбпде (Управа за изврщеое кривишних санкција) 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 (ПСНПВНА ПРАВА) ; Акципни план за 
спрпвпђеое Стратегијe развпја система изврщеоа кривишних санкција  за перипд 2022–2027. гпдине 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

Министарствп правде, Управа за изврщеое 
кривишних санкција (УИКС) 

/ / / / / 

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Изградоа нпвих пбјеката у пквиру 
система изврщеоа кривишних 
санкција: 
Изградоа нпвпг пбјекта у 
Казненп-ппправнпм завпду за 
жене у Ппжаревцу 

ДА/НЕ 

Извещтај 
Еврппскпг 
кпмитета за 
спрешаваое 
мушеоа и 
нешпвешнпг 
или 
ппнижавајућег 
ппступаоа 
или 
кажоаваоа 
(CPT); 
Извещтаји 
Наципналнoг 
механизма за 
превенцију 
тпртуре; 
Извещтаји п 
раду Управе 
за изврщеое 

НЕ 2022. НЕ НЕ ДА 

Рекпнструкција ппстпјећих 
капацитета завпда  за изврщеое 
кривишних санкција: 
Рекпнструисани блпкпви у 
Пкружнпм затвпру у Бепграду 

ДА/НЕ НЕ 2022. НЕ НЕ НЕ 

Изградоа нпвих пбјеката у пквиру 
система изврщеоа кривишних 
санкција: 
Изградоа нпвпг пбјекта у 
Казненп-ппправнпм завпду за 
жене у Ппжаревцу 

ДА/НЕ НЕ 2022. НЕ НЕ ДА 

Рекпнструкција ппстпјећих 
капацитета завпда  за изврщеое 
кривишних санкција: 

ДА/НЕ НЕ 2022. НЕ НЕ ДА 
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Рекпнструисани блпкпви у 
Пкружнпм затвпру у Бепграду 

кривишних 
санкција 

Изградоа нпвих пбјеката у пквиру 
система изврщеоа кривишних 
санкција: 
Изградоа нпвпг пбјекта у 
Казненп-ппправнпм завпду за 
жене у Ппжаревцу 

ДА/НЕ НЕ 2022. НЕ ДА ДА 

Рекпнструкција ппстпјећих 
капацитета завпда  за изврщеое 
кривишних санкција: 
Рекпнструисани блпкпви у 
Пкружнпм затвпру у Бепграду 

ДА/НЕ 

 

НЕ 2022. НЕ НЕ ДА 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

3.1.1.1  Прганизација и 
спрпвпђеое едукација 
заппслених у пбласти људских 
права и оихпве примене са 
циљем унапређеоа оихпвих 
знаоа и вещтина 

 
Министарствп правде, 
Управа за изврщеое 
кривишних санкција 

1. квартал  
2023. - 
4. квартал 
2025. 

Нису 
пптребна 
средства 

 

/ / / 

3.1.1.2 Кпнтинуирана пбука 
заппслених у завпдима за 
изврщеое санкција на тему 
превенције тпртуре и нешпвешнпг 
или ппнижавајућег ппступаоа 
или кажоаваоа и релевантних 
еврппских стандарда (Еврппска 
затвпрска правила и преппруке 
Еврппскпг кпмитета прптив 
тпртуре) 

 
Министарствп правде, 
Управа за изврщеое 
кривишних санкција 

1. квартал  
2023. -  
4. квартал 
2025. 

Нису 
пптребна 
средства 

 

/ / / 
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3.1.1.3 Изградоа нпвпг пбјекта за 
смещтај псуђених у Казненп-
ппправнпм завпду у Сремскпј 
Митрпвици 

Министарствп правде, 
Управа за изврщеое 
кривишних санкција 

3. квартал 
2023. - 
4.квартал 
2026. 

Извпр 01 – 
прихпди из 
бучета 

Прпграм 1607 
Функција 340  
П 5001 
EK 511 

10.400 /  

Извпр 01 – 
прихпди из 
бучета 

Прпграм 1607 
Функција 340  
П 5016 
EK 511 

17.000 90.000 77.500 

Извпр 11 – 
примаоа пд 
инстраних 
задуживаоа 

Прпграм 1607 
Функција 340  
П 5016 
EK 511 

80.000 / / 

3.1.1.4 Изградоа нпвих пбјекта 
за смещтај псуђених у Казненп-
ппправнпм завпду у Ппжаревцу-
Забели 

Министарствп правде, 
Управа за изврщеое 
кривишних санкција 

у тпку -  
4.квартал 
2025. 

Извпр 01 – 
прихпди из 
бучета 

Прпграм 1607 
Функција 340  
П 5010 
EK 511 

51.000 338.000 338.000 

3.1.1.5 Изградоа нпвпг пбјекта у 
Казненп-ппправнпм завпду за 
жене у Ппжаревцу 

Министарствп правде, 
Управа за изврщеое 
кривишних санкција 

у тпку -  
1.квартал 
2025. 

Извпр 01 – 
прихпди из 
бучета 

Прпграм 1607 
Функција 340  
П 5009 
EK 511 

210.000 160.000 94.000 

3.1.1.6  Рекпнструкција блпкпва у 
ПЗ Бепград 
 

Министарствп правде, 
Управа за изврщеое 
кривишних санкција 

4.квартал 
2024. 

Извпр 01 – 
прихпди из 
бучета 

Прпграм 1607 
Функција 340  
П 5003 
EK 511 

78.000 78.000 / 

 

Ппсебни циљ 3.2: Ппщтпваое нашела недискриминације и пплпжаја псетљивих (раоивих) друщтвених група 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 (ПСНПВНА ПРАВА) 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља:  

Ппказатељ(и) на нивпу ппсебнпг 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 
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Мера 3.2.1: Усвајаое нпвпг Закпна п рпднпј равнпправнпсти и нпве Стратегије и АП за спрешаваое и сузбијаое насиља над женама у ппрпдици и партнерским 
пднпсима, уз адекватне институципналне капацитете за оихпву примену, праћеое оихпвпг утицаја и предузимаое превентивних мера тамп где је тп пптребнп 
(1 актив.) 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 (ПСНПВНА ПРАВА) 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

 / / / / / 

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

        

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

3.2.1.1       * 

3.2.1.2        

3.2.1.3        

 

Мера 3.2.2: Унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм, између псталпг крпз пуну примену Кпнвенције УН п правима лица са инвалидитетпм и пажљивп 

прати свпје резултате (1 активнпст.) 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 (ПСНПВНА ПРАВА) 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

 / / / / / 
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Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

        

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

3.2.2.1       * 

3.2.2.2        

 

Мера 3.2.3: Усппстављаое правпсуднпг система пп мери детета, крпз измене и дппуне и спрпвпђеое Закпна п малплетницима, унапређиваое рада Савета за 
малплетнишкп правпсуђе, пбуке за рад са малплетним преступницима, кап и крпз унапређиваое алтернативних санкција за малплетна лица и мере за 
реинтеграцију малплетних преступника у друщтвп 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 (ПСНПВНА ПРАВА) 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

 / / / / / 

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

3.2.3.1       * 

3.2.3.2        

3.2.3.3        

 

Ппсебни циљ 3.3: Пбезбеђеое прпцесних гаранција 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 (ПСНПВНА ПРАВА) 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља:  

Ппказатељ(и) на нивпу ппсебнпг 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

        

 

Мера 3.3.1: Усвајаое нпвпг Закпна п бесплатнпј правнпј ппмпћи и усппстављаое дпбрп ппремљенпг систем бесплатне правне ппмпћи и измена закпнпдавства 
какп би се ппстигла усклађенпст са правним текпвинама ЕУ у ппгледу прпцесних права, уз пбуку и праћеое спрпвпђеоа ЕУ кпмпатибилнпг закпнпдавства у вези 
са прпцесним гаранцијама 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 (ПСНПВНА ПРАВА) 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

 / / / / / 

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

3.3.1.1       * 

3.3.1.2        

3.3.1.3        

Ппсебни циљ 3.4 Унапређеое пплпжаја наципналних маоина 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 (ПСНПВНА ПРАВА) 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља:  

Ппказатељ(и) на нивпу ппсебнпг 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

        

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

3.4.1.1        * 

3.4.1.2        

3.4.1.3        
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Мера 3.5.1: Ппбпљщаое пплпжаја избеглица и интернп расељених лица крпз пружаое трајних стамбених рещеоа и ппбпљщаое живптних услпва, ппбпљщаое 
оихпвпг приступа правди путем бесплатне правне ппмпћи, пружаое лишних (грађанских) дпкумената лицима без наведених дпкумената шиме се пбезбеђује 
оихпв пптпуни приступ правима и ппдстише оихпва спцијална и екпнпмска интеграција 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “):  Акципни План за ппглавље 23 (ПСНПВНА ПРАВА) 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

 / / / / / 

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

        

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

3.5.1.1        * 

3.5.1.2        

3.5.1.3        

Ппсебни циљ 3.6: Защтита ппдатака п лишнпсти 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): Акципни План за ппглавље 23 (ПСНПВНА ПРАВА) 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља:  

Ппказатељ(и) на нивпу ппсебнпг 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 
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Мера 3.6.1: Усвајаое и спрпвпђеое нпвпг Закпна п защтити ппдатака п лишнпсти у складу са правним текпвинама ЕУ, праћеое спрпвпђеоа и предузимаое 
кпрективних мера где је тп пптребнп 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “):  Акципни План за ппглавље 23 (ПСНПВНА ПРАВА) 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

 / / / / / 

     

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

        

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

3.6.1.1       * 

3.6.1.2        

3.6.1.3        

 

Ппщти циљ: Пснаживаое прпцесних и ванпрпцесних механизама за сузбијаое некажоивпсти ратних злпшина, защтиту и ппдрщку жртава, пткриваое судбине 
несталих лица и изградоу друщтвенпг амбијента тплеранције и ппмиреоа 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет  (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Наципналне стратегије за прпцесуираое ратних 
злпшина у Републици Србији за перипд пд 2022. дп 2026. гпдине 

Ппказатељ(и) на нивпу ппщтег 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извпр прпвере Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у  
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Унапређена усклађенпст 
релевантнпг нпрмативнпг пквира 
са међунарпдним стандардима 

Да/не 
Квартални 

извещтаји п 
спрпвпђеоу 

не 2022 2022 не не не 
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Унапређена ефикаснпст ппступака 
за ратне злпшине; 
 
Унапређен квалитет ппдрщке и 
защтите жртава  
 
Смаоен брпј несталих лица шија 
судбина није расветљена  
 
Унапређен нивп 
међуинституципналне и 
регипналне сарадое  
 
Нивп сарадое са релеваним 
међунарпдним институцијама 
 
Транспарентнпст ппступака за 
ратне злпшине 

Наципналне 
стратегије за 

прпцесуираое 
ратних 

злпшина; 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Тужилашке 

стратегије за 
истрагу и 

гпоеое ратних 
злпшина; 
Гпдищои 

извещтаји п 
раду судпва у 

Републици 
Србији; 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

Акципнпг 
плана за 

Ппглавље 23; 

 

Ппсебни циљ 1.: Унапређеое ефикаснпсти ппступака за ратне злпшине 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Наципналне стратегије за прпцесуираое ратних 
злпшина у Републици Србији за перипд пд 2022. дп 2026. гпдине 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља:  

Ппказатељ(и) на нивпу ппсебнпг 
циља  

Jединица мере 
 

Извпр прпвере 
Ппшетна 
вреднпст  

Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Eфикаснпст ппступака за ратне 
злпшине 

Задпвпљавајућа/ 
унапређена/ на 
виспкпм нивпу 

Квартални 
извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Наципналне 
стратегије за 

прпцесуираое 

Задпвпљавајућа 
2022 

2022 Унапређена Унапређена Унапређена 
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ратних 
злпшина; 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Тужилашке 

стратегије за 
истрагу и 

гпоеое ратних 
злпшина; 
Гпдищои 

извещтаји п 
раду судпва у 

Републици 
Србији; 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

Акципнпг 
плана за 

Ппглавље 23 

 

Мера 5.1.1: Унапређеое инфраструктурних капацитета Ппсебнпг пдељеоа за ратне злпшине Апелаципнпг суда у Бепграду, крпз мпдернизацију и набавку ИКТ 
ппреме, пднпснп пбезбеђеое технишких услпва за усппстављаое випдепкпнференцијске везе између ппступајућег судије у предметима ратних злпшина и 
пщтећених, кап и мпгућнпст аудип снимаоа тпка суђеоа и скидаое транскрипата, услед шега би се избегле мпгуће грещке и нејаснпће и ефикасније впдип 
ппступак 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Наципналне стратегије за прпцесуираое ратних 
злпшина у Републици Србији за перипд пд 2022. дп 2026. гпдине 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

Тужилащтвп за ратне злпшине 

01 - Ппщти прихпди и 
примаоа бучета 

1602-5006; 
1602-0009 

Бучет РС, 
редпвна 

средства - 
3.250 динара 

Бучет РС, 
дпдатна 

Бучет РС, 
редпвна 

средства - 
3.250 динара 

Бучет РС, 
дпдатна 

/ 
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средства 5.000 

динара; 
средства 

5.000 динара; 

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Управљаое предметима у 
Тужилащтву за ратне злпшине 
пдвија се применпм САПП 
система 

да/не 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Тужилашке 

стратегије за 
истрагу и 
гпоеое 
ратних 

злпшина у 
Републици 

Србији; 
Квартални 

извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Наципналне 
стратегије за 

прпцесуираое 
ратних 

злпшина у 
Републици 
Србији за 
перипд пд 

2022. дп 2026. 
гпдине 

не 2022. да да да 

Рашунарска ппрема ппдржава 
ефикаснп функципнисаое САПП 
система 

Да/не 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Тужилашке 

стратегије за 
истрагу и 
гпоеое 
ратних 

не 2022. да да да 
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злпшина у 
Републици 

Србији; 
Квартални 

извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Наципналне 
стратегије за 

прпцесуираое 
ратних 

злпшина у 
Републици 
Србији за 
перипд пд 

2022. дп 2026. 
гпдине 

 
 
 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

5.1.1.1. Кпнтинуирана набавка 
ИКТ ппреме у складу са 
резултатима анализе 

(СМФП)  Сектпр за 
материјалнп-
финансијске ппслпве, 
(ПЈНИМ)  Пдсек за 
јавне набавке и 
импвинскп-правне 
ппслпве, (ПИ)  Пдсек за 
инвестиције 

 01 1602/5006  7000   

  

3.250 

Није ппзнатп у 
пвпм 

тренутку, дп 
израде 

предлпга ФП 
за 2024. са 

прпјекци-јама 
за 2025. и 

2026. гпдину 

Није ппзнатп 
у пвпм 

тренутку, дп 
израде 

предлпга ФП 
за 2024. са 
прпјекци-

јама за 2025. 
и 2026. 
гпдину 
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Мера 1.7.: Унапређеое инфраструктурних капацитета Ппсебнпг пдељеоа за ратне злпшине Вищег суда у Бепграду, крпз пбезбеђеое нпве, савремене ппреме за 
рад, првенственп у ппгледу усппстављаоа несметане видепкпнференцијске везе тпкпм претреса 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Наципналне стратегије за прпцесуираое ратних 
злпшина у Републици Србији за перипд пд 2022. дп 2026. гпдине 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СМФП)  Сектпр за материјалнп-
финансијске ппслпве, (ПЈНИМ)  Пдсек за 
јавне набавке и импвинскп-правне 
ппслпве, (ПИ)  Пдсек за инвестиције 

01 

1602/5006; 
1602-0009; 

Бучетиранп у пквиру мере 
5.1.1. 

Бучет РС, 
редпвна 

средства –
3.000 динара 

Бучет РС, 
дпдатна 

средства 3.500 
динара; 

Бучет РС, 
редпвна 

средства - 
3.250 динара 

Бучет РС, 
дпдатна 
средства 

/ 

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр прпвере Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Инфраструктурни капацитети 
Ппсебнпг пдељеоа за ратне 
злпшине Вищег суда у Бепграду 
пмпгућавају ефикаснп ппступаое 
у ппступцима за ратне злпшине. 

да/не 

Квартални 
извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Наципналне 
стратегије за 

прпцесуираое 
ратних злпшина 

у Републици 
Србији за 
перипд пд 

2022. дп 2026. 
гпдине 

не 2022. да да да 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

5.1.2.1. Кпнтинуирана набавка и 
пдржаваое рашунарске ппреме 
за пптребе Ппсебнпг пдељеоа за 
ратне злпшине Вищег суда у 
Бепграду 

(СМФП)  Сектпр за 
материјалнп-
финансијске ппслпве, 
(ПЈНИМ)  Пдсек за 
јавне набавке и 
импвинскп-правне 
ппслпве, (ПИ)  Пдсек за 
инвестиције 

4. квартал 
2022 - 4. 
квартал 
2026. гпдине 

01 1602/5006  
Бучетиранп у 
пквиру 
активнпсти 
5.1.1.1. 

/ / / 

5.1.2.2. Кпнтинуиранп 
пдржаваое и мпдернизација 
ппреме неппхпдне за несметанп 
функципнисаое 
видепкпнференцијске везе кап 
предуслпва ефикаснпсти суђеоа 
за ратне злпшине 

(СМФП)  Сектпр за 
материјалнп-
финансијске ппслпве, 
(ПЈНИМ)  Пдсек за 
јавне набавке и 
импвинскп-правне 
ппслпве, (ПИ)  Пдсек за 
инвестиције 

4. квартал 
2022 - 4. 
квартал 
2026. гпдине 

01 1602/5006  
Бучетиранп у 
пквиру 
активнпсти 
5.1.1.1. 

/ / / 
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Мера 1.8.: Унапређеое инфраструктурних капацитета Ппсебнпг пдељеоа за ратне злпшине Апелаципнпг суда у Бепграду, крпз мпдернизацију и набавку ИКТ 
ппреме, пднпснп пбезбеђеое технишких услпва за усппстављаое випдепкпнференцијске везе између ппступајућег судије у предметима ратних злпшина и 
пщтећених, кап и мпгућнпст аудип снимаоа тпка суђеоа и скидаое транскрипата, услед шега би се избегле мпгуће грещке и нејаснпће и ефикасније впдип 
ппступак 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Наципналне стратегије за прпцесуираое ратних 
злпшина у Републици Србији за перипд пд 2022. дп 2026. гпдине 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СМФП)  Сектпр за материјалнп-
финансијске ппслпве, (ПЈНИМ)  Пдсек за 
јавне набавке и импвинскп-правне 
ппслпве, (ПИ)  Пдсек за инвестиције 

01 
1602/5006 

Бучетиранп у пквиру мере 
5.1.1. 

Бучет РС, 
редпвна 

средства –
3.000 динара 

 
Бучет РС, 
дпдатна 

средства 3.500 
динара; 

Бучет РС, 
редпвна 

средства - 
3.250 динара 

 
Бучет РС, 
дпдатна 
средства 

5.000 динара; 

/ 

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр прпвере Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Инфраструктурни капацитети 
Ппсебнпг пдељеоа за ратне 
злпшине Вищег суда у Бепграду 
пмпгућавају ефикаснп ппступаое 
у ппступцима за ратне злпшине. 

да/не 

Квартални 
извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Наципналне 
стратегије за 

прпцесуираое 
ратних злпшина 

у Републици 
Србији за 
перипд пд 

2022. дп 2026. 
гпдине 

не 2022. да да да 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

5.1.3.1. Кпнтинуирана набавка и 
пдржаваое рашунарске ппреме 
за пптребе Ппсебнпг пдељеоа за 
ратне злпшине Апелаципнпг суда 
у Бепграду 

(СМФП)  Сектпр за 
материјалнп-
финансијске ппслпве, 
(ПЈНИМ)  Пдсек за 
јавне набавке и 
импвинскп-правне 
ппслпве, (ПИ)  Пдсек за 
инвестиције 

4. квартал 
2022 - 4. 
квартал 

2026. гпдине 

01 

1602/5006 
Бучетиранп у 

пквиру 
активнпсти 

5.1.1.1. 

/ / / 

5.1.3.2. Кпнтинуиранп 
пдржаваое и мпдернизација 
ппреме неппхпдне за несметанп 
функципнисаое 
видепкпнференцијске везе кап 
предуслпва ефикаснпсти суђеоа 
за ратне злпшине 

(СМФП)  Сектпр за 
материјалнп-
финансијске ппслпве, 
(ПЈНИМ)  Пдсек за 
јавне набавке и 
импвинскп-правне 
ппслпве, (ПИ)  Пдсек за 
инвестиције 

4. квартал 
2022 - 4. 
квартал 

2026. гпдине 

01 

1602/5006 
Бучетиранп у 

пквиру 
активнпсти 

5.1.1.1. 

/ / / 

5.1.3.3. Израда прпцене 
трпщкпва за набавку ппреме 
неппхпдне за снимаое суђеоа и 
безбеднп ппхраоиваое и 
шуваое аудип записа и скидаое 

(СМФП)  Сектпр за 
материјалнп-
финансијске ппслпве, 
(ПЈНИМ)  Пдсек за 
јавне набавке и 
импвинскп-правне 
ппслпве, (ПИ)  Пдсек за 
инвестиције 

4. квартал 
2022 - 4. 
квартал 

2026. гпдине 

01 

1602/5006 
Бучетиранп у 

пквиру 
активнпсти 

5.1.1.1. 

/ / / 
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Ппсебни циљ 2: Унапређеое защтите и ппдрщке пщтећенима и сведпцима у ппступцима за ратне злпшине 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Наципналне стратегије за прпцесуираое ратних 
злпшина у Републици Србији за перипд пд 2022. дп 2026. гпдине 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља: МП 

Ппказатељ(и) на нивпу 
ппсебнпг циља  

Jединица мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна 
вреднпст  

Базна 
гпдина 

Циљaна вреднпст 
у 2023. 

Циљaна вреднпст 
у 2024. 

Циљaна вреднпст 
у 2025. 

Пщтећени и сведпци у 
ппступцима за ратне злпшине 
уживају защтиту и ппдрщку у 
складу са релевантним 
међунарпдним стандардима 

Защтита и 
ппдрщка 

пщтећенима и 
сведпцима у 

ппступцима за 
ратне злпшине на 
задпвпљавајућем 
нивпу/защтита и 

ппдрщка 
пщтећенима и 
сведпцима у 

ппступцима за 
ратне злпшине у 

складу са 
релевантним 

међунарпдним 
стандардима 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Наципналне 
стратегије за 

прпцесуираое 
ратних 

злпшина; 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Наципналне 
стратегије за 
пствариваое 
права жртава 

и сведпка 
кривишних 

дела у 
Републици 
Србији за 
перипд пд 
2020-2025; 

Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

Акципнпг 
плана за 

Ппглавље 23. 

Защтита и 
ппдрщка 

пщтећенима и 
сведпцима у 

ппступцима за 
ратне злпшине је 

на 
задпвпљавајућем 

нивпу. 

2022. 

Защтита и 
ппдрщка 

пщтећенима и 
сведпцима у 

ппступцима за 
ратне злпшине на 
задпвпљавајућем 

нивпу 

Защтита и 
ппдрщка 

пщтећенима и 
сведпцима у 

ппступцима за 
ратне злпшине на 
задпвпљавајућем 

нивпу 

Защтита и 
ппдрщка 

пщтећенима и 
сведпцима у 

ппступцима за 
ратне злпшине на 
задпвпљавајућем 

нивпу 
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Мера 2.1.: Унапређеое нпрмативнпг пквира кпјим се уређује спрпвпђеое Прпграма защтите, крпз измене и дппуне Закпна п Прпграму защтите ушесника у 
кривишнпм ппступку и пратећих ппдзакпнских аката, кап и дпнпщеое ппдзакпнских аката кпјима се уређује нашин спрпвпђеоа прпграма защтите 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Наципналне стратегије за прпцесуираое ратних 
злпшина у Републици Србији за перипд пд 2022. дп 2026. гпдине 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СМ) Секретаријат Министарства (СП), 
Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

Ппщти прихпди и примаоа 
бучета 

1602-0010; 1408-0001 
Бучет РС, 
редпвна 
средства 

Бучет РС, 
редпвна 
средства 

/ 

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Ппзитивнпправни прпписи 
пбезбеђују ефикаснп спрпвпђеое 
прпграма защтите ушесника у 
кривишнпм ппступку. 

Да/не 

Квартални 
извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Наципналне 
стратегије за 

прпцесуираое 
ратних 

злпшина у 
Републици 
Србији за 
перипд пд 

2022. дп2026. 
гпдине 

не 2022. не да да 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

5.2.1.1. Фпрмираое сектпрске 
радне групе са циљем иденти - 
фикације кљушних прпблема у 
спрпвпђеоу прпграма защтите и 
израде нацрта неппхпдних 
измена нпрмативнпг пквира, 
укљушујући листу преппрука за 
даље унапређеое нпрмативнпг 
пквира. 

Сектпр за правпсуђе, 
(СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

4. квартал 
2022. гпдине 

01 1601/0010 
Редпвна 
издвајаоа 

/ / / 

  

/ / / 

5.2.1.2. Израда нацрта измена и 
дппуна Закпна п Прпграму 
защтите ушесника у кривишнпм 
ппступку 

Сектпр за правпсуђе, 
(СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

3.квартал 
2023. гпдине 

  

/ / / 

5.2.1.3. Израда и дпнпщеое 
ппдзакпнскпг акта у вези са 
применпм мере защтите 
Прпмена идентитета 

(СМ) Секретаријат 
Министарства (СП), 
Сектпр за правпсуђе, 
(СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

3.квартал 
2023.гпдине 
- 1. квартал 
2024. гпдине 

  

/ / / 

 

Мера 2.3.: Унапређеое сарадое надлежних пргана у циљу спрпвпђеоа Прпграма защтите 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Наципналне стратегије за прпцесуираое ратних 
злпшина у Републици Србији за перипд пд 2022. дп 2026. гпдине 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

МУП 01 1602-0010 

Бучет РС, 
редпвна 

средства; Бучет 
РС, дпдатна 

Бучет РС, 
редпвна 
средства; 
Бучет РС, 

/ 
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средства 3.500 
динара- 

Бучетиранп у 
пквиру акт. 

1.2.5.; 

дпдатна 
средства 

5.000 динара - 
Бучетиранп у 
пквиру акт. 

1.2.5.; 

06 Мисија ПЕБС у Србији 

Мисија ПЕБС у 
Србији - 
прпјекат 

„Ппдрщка 
жртвама и 
сведпцима 
кривишних 

дела у Србији“ 
588 динара -
Бучетиранп у 
пквиру акт. 

1.2.5. 

Мисија ПЕБС у 
Србији - 
прпјекат 

„Ппдрщка 
жртвама и 
сведпцима 
кривишних 

дела у 
Србији“ 705 

динара -
Бучетиранп у 
пквиру акт. 

1.2.5. 

/ 

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Унапређена сарадоа надлежних 
пргана у прпграму защтите. 

Да/не  не 2022. да да да 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

2.3.1. Фпрмираое сектпрске 
радне групе са циљем 
идентификације кљушних 
прпблема у спрпвпђеоу 

Сектпр за правпсуђе, 
(СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 
 

4. квартал 
2022. гпдине 

01 
Редпвна 
издвајаоа 

1602/0010 
/ / / 

  / / / 
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прпграма защтите и неппхпдних 
измена нпрмативнпг пквира, 
укљушујући листу преппрука за 
даље унапређеое нпрмативнпг 
пквира 
 

5.2.2.2. Израда нацрта измена и 
дппуна Закпна п Прпграму 
защтите ушесника у кривишнпм 
ппступку 

Сектпр за правпсуђе, 
(СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

3.квартал 
2023. гпдине 

01 
Редпвна 
издвајаоа 

1602/0010 / / / 

5.2.2.3. Израда и дпнпщеое 
ппдзакпнскпг акта у вези са 
применпм мере защтите 
Прпмена идентитета 

Сектпр за правпсуђе, 
(СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

3.квартал 
2023.гпдине 
- 1. квартал 
2024. гпдине 

01 
Редпвна 
издвајаоа 

1602/0010 / / / 

 

Мера 5.2.3: Ппдизаое нивпа свести п пплпжају пщтећених и сведпка у ппступцима за ратне злпшине, крпз изградоу партнерскпг пднпса институција надлежних 
за прпцесуираое ратних злпшина са представницима медија и удружеоима жртава и ппрпдица несталих лица 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Наципналне стратегије за прпцесуираое ратних 
злпшина у Републици Србији за перипд пд 2022. дп 2026. гпдине 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СМ) Секретаријат Министарства (СП), 
Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

01 1602-0010 
Бучет РС, 
редпвна 

средства; 

Бучет РС, 
редпвна 

средства; 
/ 

06  

Дпнатпрска 
средства, УНДП 

- неппзната у 
пвпм тренутку 

Дпнатпрска 
средства, 

УНДП - 
неппзната у 

пвпм тренутку 

/ 

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
 
 

Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Унапређена дпступнпст Да/не Квартални не 2022. да да да 
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инфпрмација п пплпжају 
пщтећених и сведпка у 
ппступцима за ратне злпшине 

извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Наципналне 
стратегије за 

прпцесуираое 
ратних 

злпшина; 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Наципналне 
стратегије за 
пствариваое 
права жртава 

и сведпка 
кривишних 

дела у 
Републици 
Србији за 
перипд пд 
2020-2025. 

гпдине 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

5.2.3.1. Унапређеое садржаја 
интернет страница Министарства 
правде, Тужилащтва за ратне 
злпшине, Вищег суда у Бепграду и 
Апела ципнпг суда у Бепграду у 
ппгледу садржаја усмерених на 
инфпрмисаое жртава и сведпка 
п правима кпја им припадају али 

(СМ) Секретаријат 
Министарства (СП), 
Сектпр за правпсуђе, 
(ГИКТ) Група за ИКТ  

4. квартал 
2022- 4. 
квартал 
2026. гпдине 

01 
Редпвна 
издвајаоа 

1602/0010 / / / 

  

/ / / 
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и ппдизаое свести ппщте 
јавнпсти у пвпј пбласти 

 

Ппсебни циљ 3.: Унапређеое механизама пткриваоа судбине несталих лица 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Наципналне стратегије за прпцесуираое ратних 
злпшина у Републици Србији за перипд пд 2022. дп 2026. гпдине 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља: Кпмисија за нестала лица 

Ппказатељ(и) на нивпу ппсебнпг 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извпр прпвере Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Брпј несталих лица и смртнп 
страдалих лица за кпја није 
ппзнатп местп укппа, тпкпм, и у 
вези са пружаним сукпбима на 
прпстпру бивще СФРЈ у перипду 
пд 1.1.1991. дп 31.12.1995. и на 
прпстпру АП Кпспвп и Метпхија у 
перипду пд 1.1.1998. дп 31.12. 
2000. гпдине. 

брпј 

Квартални 
извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Наципналне 
стратегије за 

прпцесуираое 
ратних 

злпшина; 
Извещтаји п 

раду Кпмисије 
за нестала 

лица; 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Тужилашке 

стратегије за 
истрагу и 
гпоеое 
ратних 

злпшина; 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 

Акципнпг 
плана за 

Ппглавље 23, 
Извещтаји УН 

2500 2022. Маое пд 2500 Маое пд 2500 Маое пд 2500 
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Кпмитета за 
присилне 
нестанке; 

Извещтаји УН 
Радне групе за 

присилне и 
недпбрпвпљне 

нестанке; 
Извещтаји 

Међунарпднпг 
кпмитета 

Црвенпг крста 

 

Мера 5.3.1: Унапређеое нивпа усклађенпсти кривишнпг закпнпдавства са пдредбама Међунарпдне кпнвенције п защтити свих лица пд присилних нестанака 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Наципналне стратегије за прпцесуираое ратних 
злпшина у Републици Србији за перипд пд 2022. дп 2026. гпдине 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СМ) Секретаријат Министарства (СП), 
Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

01 1602-0010 
Бучет РС, 
редпвна 
средства 

Бучет РС, 
редпвна 
средства 

 

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Усвпјене измене и дппуне 
Кривишнпг закпника у складу са 
пдредбама Међунарпдне 
кпнвенције п защтити свих лица 
пд присилних нестанака 

Да/не 

Квартални 
извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Наципналне 
стратегије за 

прпцесуираое 
ратних 

злпшина у 
Републици 

не 2022. не да да 
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Србији за 
перипд пд 
2022-2026. 

гпдине 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

5.3.1.1. Фпрмираое радне групе 
за пцену усклађенпсти Кривишнпг 
закпника са пдредбама 
Међунарпдне кпнвен ције п 
защтити свих лица пд присилних 
нестанака и дефинисаое 
преппрука за даље усклађиваое 
 

(СМ) Секретаријат 
Министарства (СП), 
Сектпр за правпсуђе, 
(СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

2. квартал 
2022. гпдине 

01 
Редпвна 
издвајаоа 

1602/0010 / / / 

5.3.1.2. Израда нацрта измена и 
дппуна Кривишнпг закпника у 
складу са пдредбама 
Међунарпдне кпнвенције п 
защтити свих лица пд присилних 
нестанака 

(СМ) Секретаријат 
Министарства (СП), 
Сектпр за правпсуђе, 
(СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

4. квартал 
2022. гпдине 

01 
Редпвна 
издвајаоа 

1602/0010 / / / 
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Ппсебни циљ 5.4: Унапређеое регипналне и щире међунарпдне сарадое и других механизама у служби транзиципне правде 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Наципналне стратегије за прпцесуираое ратних 
злпшина у Републици Србији за перипд пд 2022. дп 2026. гпдине 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља: Тужилащтвп за ратне злпшине 

Ппказатељ(и) на нивпу ппсебнпг 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Прптпкпли, сппразуми и 
мемпрандуми п сарадои, 
редпвнп се ажурирају и 
дппуоавају а правна ппмпћ и 
сарадоа у прпцесуираоу ратних 
злпшина, пткриваоу судбине 
несталих лица и прпцеснпј 
защтити и ппдрщци пщтећенима и 
сведпцима, кпје из оих 
прпизилазе знашајнп дппринпсе 
раду институција Републике 
Србије. Псим регипналне 
сарадое, пва питаоа, 
кпнтинуиранп су предмет размене 
мищљеоа и искустава у струшним 
и наушним кругпвима 

Да/не 

Квартални 
извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Наципналне 
стратегије за 

прпцесуираое 
ратних 

злпшина у 
Републици 
Србији за 
перипд пд 
2022-2026. 

гпдине; 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Тужилашке 

стратегије за 
истрагу и 
гпоеое 
ратних 

злпшина. 

не 2022. да да да 
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Мера 5.4.1: Унапређеое дијалпга п рефпрмским прпцесима између институција задужених за спрпвпђеое Наципналне стратегије, академске заједнице и 
прганизација цивилнпг друщтва, какп на наципналнпм нивпу, такп и крпз регипналну размену искустава у склппу наушних и струшних фпрума 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): АП за спрпвпђеое Наципналне стратегије за прпцесуираое ратних 
злпшина у Републици Србији за перипд пд 2022. дп 2026. гпдине 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

(СМ) Секретаријат Министарства (СП), 
Сектпр за правпсуђе, (СНП)  Сектпр за 
нпрмативне ппслпве 

01 1602-0010 
Бучет РС, 
редпвна 
средства 

Бучет РС, 
редпвна 
средства 

/ 

06  1.133 

Дпнатпрска 
средства, 

УНДП- Није 
мпгуће сада 
планирати 

/ 

Ппказатељ(и) на нивпу мере Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Брпј пбјављених извещтаја п 
спрпвпђеоу Наципналне 
стратегије за прпцесуираое 
ратних злпшина на гпдищоем 
нивпу 

брпј 

Квартални 
извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Наципналне 
стратегије за 

прпцесуираое 
ратних 

злпшина; 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Тужилашке 

стратегије за 
истрагу и 
гпоеое 
ратних 

злпшина 

0 2022. 4 4 4 
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Брпј јавних представљаоа 
извещтаја п спрпвпђеоу 
Наципналне стратегије за 
прпцесуираое ратних злпшина на 
гпдищоем нивпу 

брпј 

Квартални 
извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Наципналне 
стратегије за 

прпцесуираое 
ратних 

злпшина; 
Извещтаји п 
спрпвпђеоу 
Тужилашке 

стратегије за 
истрагу и 
гпоеое 
ратних 

злпшина1 

0 2022. 1 1 1 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

5.4.1.1. Редпвнп пбјављиваое 
извещтаја п спрпвпђеоу 
Наципналне стратегије за 
прпцесуираое ратних злпшина на 
интернет страни Министарства 
правде и институција укљушених 
у спрпвпђеое пвпг стратещкпг 
дпкумента најкасније две 
недеље пд усвајаоа извещтаја 

(СМ) Секретаријат 
Министарства (СП), 
Сектпр за правпсуђе, 
(ГИКТ) Група за ИКТ 

1. квартал 
2022- 4. 
квартал 
2026. гпдине 

01 1602/0010   * 

5.4.1.2. Прганизпваое јавнпг 
представљаоа извещтаја п 
спрпвпђеоу Наципналне 
стратегије за прпцесуираое 

(СМ) Секретаријат 
Министарства (СП), 
Сектпр за правпсуђе,  

4. квартал 
2022- 4. 
квартал 
2026. гпдине 

01 1602/0010    
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ратних злпшина на гпдищоем 
нивпу, са ушещћем представника 
свих релевантних институција, 
међунарпдних прганизација, 
наушне заједнице, прганизација 
цивилнпг друщтва и медија 

5.4.1.3. Перипдишна прганиза 
ција или партнерскп ушещће у 
прганизацији, дпмаћих, 
регипналних и међунарпдних 
наушних и струшних скуппва из 
тематских пбласти пбухваћених 
пвпм стратегијпм 

(СМ) Секретаријат 
Министарства (СП), 
Сектпр за правпсуђе,  

4. квартал 
2022 - 4. 
квартал 
2026. гпдине 

01 1602/0010 
 
06 - Дпнације пд 
међунарпдних 
прганизација; 
Дпнатпрска 
средства, УНДП 
Прпјекат 
ппдрщке 
суђеоима за 
ратне злпшине и 
изградои 
ппвереоа на 
Западнпм 
Балкану“ пд 3. 
квартала 2022. 
гпдине 

Није мпгуће 
сада 

планирати 

Није мпгуће 
планирати у 
пвпм 
тренутку, дпк 
се не усвпји 
нпви прпјекат 
и оегпв бучет 

Није мпгуће 
планирати у 
пвпм 
тренутку, дпк 
се не усвпји 
нпви 
прпјекат и 
оегпв бучет 

 

Ппщти циљ 6: Усппстављаое и пдрживи развпј транспарентнпг, савременпг и ефикаснпг система управљаоа људским ресурсима у правпсуђу  Републике Србије, 
ради јашаоа владавине права и правне сигурнпст грађана 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет  (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): Акципни План за примену Стратегије људских ресурса у правпсуђу 
Републике Србије, за перипд 2022-2026. гпдинe 

Ппказатељ(и) на нивпу ппщтег 
циља  

Jединица мере 
 

Извпр прпвере 
Ппшетна 
вреднпст  

Базна 
гпдина 

Циљaна 
вреднпст у  
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Задпвпљствп заппслених 
услпвима рада у правпсуђу 

Прпценат 
ппвећаоа брпја 

задпвпљних 
радника 

(заппслених у 

Независнп истраживаое 
задпвпљства заппслених 

услпвима рада у 
правпсуђу, спрпведенп 

пд стране 

Прпценат (%) 
задпвпљних 
заппслених 

услпвима рада 
у правпсуђу пре 

2022. 
 

5% увећан 
прпценат 

задпвпљних 
лица кпја су 
заппслена у 

5% увећан 
прпценат  

задпвпљних 
лица кпја су 
заппслена у 

5% увећан 
прпценат  

задпвпљних 
лица кпја су 
заппслена у 
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правпсуђу) 
услпвима рада 

у правпсуђу 

струшне/квалификпване 
прганизације за 

истраживаое, а кпје је 
пбјављенп пд стране 
Министарства правде 

Републике Србије 

ппшетка 
примене АП 

правпсуђу у 
пднпсу на 

2022. гпдину 

правпсуђу у 
пднпсу на 

2023. гпдину 

правпсуђу у 
пднпсу на 

2024. гпдину 

Стппа пдлива кадрпва у 
правпсуђу 

Стппа 
заппслених кпји 

су напустили 
раднп 

ангажпваое у 
правпсуђу (не 
укљушује брпј 

пензипнисаних 
лица) 

Пбјављени ппдаци пд 
стране МП 

Стппа 
заппслених кпји 

су напустили 
раднп 

ангажпваое у 
правпсуђу (не 
укљушује брпј 

пензипнисаних 
лица) кпја је 

измерена пре 
ппшетка 

примене АП 

2022. 

2% умаоен 
прпценат 

заппслених 
кпји су 

напустили 
раднп 

ангажпваое 
у правпсуђу, 
у пднпсу на 

2022. гпдину 

2% умаоен 
прпценат 

заппслених 
кпји су 

напустили 
раднп 

ангажпваое 
у правпсуђу, 
у пднпсу на 

2023. гпдину 

2% умаоен 
прпценат 

заппслених 
кпји су 

напустили 
раднп 

ангажпваое 
у правпсуђу, 
у пднпсу на 

2024. гпдину 
 

Ппвећана ефикаснпст 
правпсудних пргана 

Смаоеое брпја 
нерещених 
предмета, 

старих  
предмета и 

краће трајаое 
судских 

ппступака 

Пбјављени ппдаци ВКС из 
Гпдищоег извещтаја п 

раду судпва у РС, 
Јединственпг прпграма 

рещаваоа старих 
предмета у Републици 
Србији за перипд 2022-

2025. гпдина и 
извещтаваоа Републике 

Србије према CEPEJ 

Статистишки 
ппказатељи на 

крају 2022. 
гпдине 

2022. 

- смаоеое 
укупнпг 

брпја 
нерещених 
предмета, у 
пднпсу на 

2022.гпдину 
за 1%; 

- смаоеое 
брпја 

нерещених 
старих 

предмета у 
пднпсу на 

укупан брпј 
нерещених 

предмета за 

- смаоеое 
укупнпг 

брпја 
нерещених 
предмета, у 
пднпсу на 

2023.гпдину 
за 1%; 

- смаоеое 
брпја 

нерещених 
старих 

предмета у 
пднпсу на 

укупан брпј 
нерещених 

предмета за 

смаоеое 
укупнпг брпја 

нерещених 
предмета, у 
пднпсу на 

2024.гпдину 
за 1%; 

- смаоеое 
брпја 

нерещених 
старих 

предмета у 
пднпсу на 

укупан брпј 
нерещених 

предмета за 
1% у пднпсу 
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1% у пднпсу 
на 

2022.гпдину; 

- прпсешна 
дужина 
трајаоа 
ппступка 

смаоена у 
пднпсу на 

2022. гпдину; 

-ппвећаое 
савладаваоа 

прилива у 
пднпсу на 

2022.гпдину 

1% у пднпсу 
на 

2023.гпдину; 

- прпсешна 
дужина 
трајаоа 
ппступка 

смаоена у 
пднпсу на 

2023.гпдину; 

-ппвећаое 
савладаваоа 

прилива у 
пднпсу на 

2023.гпдину 

на 
2024.гпдину; 

- прпсешна 
дужина 
трајаоа 
ппступка 

смаоена у 
пднпсу на 

2024.гпдину; 

-ппвећаое 
савладаваоа 

прилива у 
пднпсу на 

2024.гпдину 

 

 

Ппсебни циљ 1: Усппстављен птвпрен, пбјективан и транспарентан систем управљаоа људским ресурсима   у правпсуђу Републике Србије 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): Акципни План за примену Стратегије људских ресурса у правпсуђу 
Републике Србије, за перипд 2022-2026. гпдинe 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља:  Министарствп правде Републике Србије (главни кппрдинатпр), 
Виспки савет судства, Врхпвни касаципни суд, Државнп веће тужилаца,  Републишкп јавнп тужилащтвп, судпви, јавна тужилащтва и Министарствп финансија 

Ппказатељ(и) на нивпу ппсебнпг 
циља  

Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Јавнп пглащена слпбпдна радна 
места у ВСС, ДВТ, ВКС, РЈТ, ПА и 
свим правпсудним прганима  

Прпценат свих 
слпбпдних 

радних места 
кпја су 

ушиоена јавнп 
дпступним 

Ппдаци 
пбјављени пд 

стране ВСС, 
ДВТ, ВКС, РЈТ, 

ПА и свих 
правпсудних 

пргана 

Прпценат свих 
слпбпдних 

радних места кпја 
су ушиоена јавнп 

дпступним пре 
ппшетка 

спрпвпђеоа АП 

2022. 

75% свих 
слпбпдних 

радних места је 
ушиоенп јавнп 

дпступним 

75% свих 
слпбпдних  

радних места је 
ушиоенп јавнп 

дпступним 

75% свих 
слпбпдних 

радних места је 
ушиоенп јавнп 

дпступним 

Заппслени у правпсуђу сматрају да 
је ппступак избпра, премещтаја и 

Стппа 
задпвпљних 

Анпнимнп 
истраживаое 

Прпценат 
заппслених кпји 

2022. - 
2% ппвећаоа 

стппе 
2% ппвећаоа 

стппе 
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напредпваоа у највећпј мери 
транспарентан и непристрасан 

 

пвим 
ппступцима у 

правпсуђу 

задпвпљства 
заппслених у 
правпсуђу, 
спрпведенп 

пд стране 
ВСС и ДВТ 

су задпвпљни 
предметним 
ппступцима, 
утврђен пре 

ппшетка 
имплементације 

АП 

задпвпљних 
испитаника у 
правпсуђу у 

пднпсу на 2023. 
гпдину 

задпвпљних 
испитаника у 
правпсуђу у 

пднпсу на 2024. 
гпдину 

Редпвнп извещтаваое п  
ппступцима избпра, премещтаја и 
напредпваоа у правпсудним 
прганима 

Пбјављени 
извещтаји 

Гпдищои 
извещтаји 

правпсудних 
пргана кпји 

спрпвпде пве 
ппступке 

Ппстпјеће 
извещтаваое пре 

ппшетка 
спрпвпђеоа АП 

2022. - 

Гпдищои 
извещтај 

ппказује да је 
60% 

спрпведених 
ппступака 
успещнп 
пкпншанп 

Гпдищои 
извещтај 

ппказује да је 
65% 

спрпведених 
ппступака 
успещнп 
пкпншанп 

 

Мера 1.1: Утврђиваое недпстатака ппстпјећег правнпг пквира (тзв. gap analysis) за пдабир, кпмпетенције, премещтај и унапређеое судскпг и тужилашкпг пспбља,  
ради усппстављаоа мпдернпг и ефикаснпг система управљаоа људским ресурсима 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “):  Акципни План за примену Стратегије људских ресурса у правпсуђу 
Републике Србије, за перипд 2022-2026. гпдинe 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

Министарствп правде Републике Србије 
(главни кппрдинатпр), Виспки савет 
судства, Врхпвни касаципни суд, Државнп 
веће тужилаца, и Републишкп јавнп 
тужилащтвп 

01 1602 / 0010 41.722,0   

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Извещтаји п спрпведенпј анализи 
за све 4 категприје ппступака  

Да/не 
Извещтаји 
пбјављени 

Не ппстпји 
извещтај п 

анализи 
2022. 

Све 4 анализе 
недпстатака 

спрпведене и 
/ / 
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недпстатака припадајући 
извещтаји 

припремљени 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

1.1.1. Надзпр над спрпвпђеоем 
Стратегије људских ресурса у 
правпсуђу у циљу делптвпрнијег/ 
пптималнијег планираоа, 
заппщљаваоа, расппређиваоа, 
мптивисаоа и напредпваоа у 
пквиру правпсуђа 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 

1. квартал 
2022. гпдине  

 

Извпр 01- 
Ппщти 
прихпди и 
примаоа 
бучета  - 
Бучет РС 

1602/0010 31.010,0 
 

5.270,0 
 

5.442,0 

* * 

Пптребна 
дпнатпрска 
средства у € 

 4000   

1.1.2. Израдити анализе 
недпстатака  (тзв. gap analysis) 
ппстпјећег правнпг пквира за: а) 
пдабир, б) кпмпетенције, в) 
премещтај и г) унапређеое 
судскпг и тужилашкпг пспбља 

(СП) Сектпр за 
правпсуђе 

3. квартал 
2022. гпдине  

 

Бучетиранп у 
пквиру акт. 
6.1.1.1 

    

 

Мера 1.2: Припрема и усвајаое правнпг пквира за усппстављаое и пдрживи развпј система управљаоа људским ресурсима у правпсуђу 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): Акципни План за примену Стратегије људских ресурса у правпсуђу 
Републике Србије, за перипд 2022-2026. гпдинe 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

Министарствп правде Републике Србије 
(главни кппрдинатпр), Виспки савет 

01 1602 / 0010 23.508,0   

 Пптребна дпнатпрска 69.259   
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судства, Врхпвни касаципни суд, Државнп 
веће тужилаца, Републишкп јавнп 
тужилащтвп и Министарствп финансија 

средства у ЕУР 

     

Ппказатељ(и) на нивпу мере Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Усвпјен правни пквир   
Прпписи 
пбјављени 

Службени 
гласник РС 

Брпј слишних 
прпписа кпји већ 
ппстпје 

2022 / / / 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

1.2.1. Анализа судскп-
прганизаципних и других 
прпписа и оихпва измена у 
складу са анализпм из 
активнпсти 1.1.2. 

(СМ) Секретаријат 
Министарства, (СП) 

Сектпр за правпсуђе 
 
 

2. квартал 
2023. гпдине 

 
 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 

бучета  - Бучет 
РС 

 
Пптребна 

дпнатпрска 
средства у € 

1602 / 0010 

16.303,0 
4.139,0 
3.066,0 
233,0 
39,0 
35,0 

 
14.000 

/ / 

1.2.2. Измена ппстпјећих или 
израда нпвих нацрта прпписа п 
раднп-правнпм режиму 
правпсуднпг пспбља, у складу са 
преппрукама из анализа из 
активнпсти 1.2.1. 

(СМ) Секретаријат 
Министарства, (СНП)  

Сектпр за нпрмативне 
ппслпве 

 

2. квартал 
2023. гпдине 
 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 

бучета  - Бучет 
РС 

 
Пптребна 
дпнатпрска 
средства у € 

МП: Бучетиранп у 
пквиру акт. 1.2.1. 

Бучетиранп у 
пквиру акт. 3.2.2. 

2.660,0 
469,0 
469,0 

1.906,0 
317,0 
286,0 

 
50.330 

/ / 

1.2.3. Усвајаое ппсебнпг (СМ) Секретаријат 3. квартал Извпр 01- МП: Бучетиранп у 4.929 / / 
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закпна/измена и дппуна 
ппстпјећих закпна кпјим се 
регулищу раднп-правни статус, 
зваоа, кпмпетенције, струшне и 
пстале квалификације, каријерни 
развпј, материјални пплпжај и 
друга питаоа судскпг и 
тужилашкпг пспбља и заппслених 
у ВСС и ДВТ 

Министарства  
Наппмена: Нарпдна 

скупщтина усваја  
 

2023. гпдине 
 

Ппщти 
прихпди и 
примаоа 

бучета  - Бучет 
РС 

 
Пптребна 

дпнатпрска 
средства у € 

пквиру акт. 1.2.1. 
Бучетиранп у 

пквиру акт. 3.2.2. 

1.2.4. Усвајаое ппдзакпнских 
аката кпјима се изврщавају 
измеоени и дппуоени закпни из 
активнпсти  6.1.2.2. и 6.1.2.3, кап 
и етишких кпдекса судскпг и 
тужилашкпг пспбља, кап и 
заппслених у ВСС и ДВТ. 

(СМ) Секретаријат 
Министарства, (СНП)  

Сектпр за нпрмативне 
ппслпве 

 

3. квартал 
2023. гпдине 

 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 

бучета  - Бучет 
РС 

 

МП: Бучетиранп у 
пквиру акт. 1.2.1. 

 / / 

1.2.5. Усвајаое класификације и 
катплпга радних места и зваоа у 
правпсуђу, са јаснп ппстављеним 
циљевима задацима, у складу са 
унапређеним правним пквирпм 

(СМ) Секретаријат 
Министарства, (СП) 

Сектпр за правпсуђе 
 

3. квартал 
2023. гпдине 
 

Извпр 01- 
Ппщти 

прихпди и 
примаоа 

бучета  - Бучет 
РС 

 

МП: Бучетиранп у 
пквиру акт. 1.2.1. 

 / / 
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Мера 1.3: Анализа ефеката примене унапређенпг правнпг пквира за усппстављаое и пдрживи развпј система управљаоа људским ресурсима у правпсуђу из 
пквира мере 1.2. 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “):  Акципни План за примену Стратегије људских ресурса у правпсуђу 
Републике Србије, за перипд 2022-2026. гпдинe 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

Министарствп правде Републике Србије 
(главни кппрдинатпр), Виспки савет 
судства, Врхпвни касаципни суд, Државнп 
веће тужилаца, Републишкп јавнп 
тужилащтвп и Министарствп финансија 

01 1602 / 0010 31.326,0 31.326,0 31.326,0 

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 

мере 
Извпр 

прпвере 
Ппшетна вреднпст Базна гпдина 

Циљaна 
вреднпст у 

2023. 

Циљaна 
вреднпст у 

2024. 

Циљaна 
вреднпст у 

2025. 

Спрпведена анализа ефеката 
примене нпвих и измеоених 
прпписа из мере 1.2. 

Извещтај п 
спрпведенпј 

анализи 
ефеката  

Извещтај п 
спрпведенпј 

анализи 
ефеката 

припремљен 
и јавнп 

пбјављен 

Не ппстпји 
спрпведена 

слишна анализа 
ефеката 

2022. / / 

Спрпведена 
анализа 
ефеката и 
извещтај п 
тпме 
припремљен 

 

Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

1.3.1. Израдити анализу ефеката 
измеоенпг правнпг пквира из 
мере 1.2. 

(СМ) Секретаријат 
Министарства, (СНП)  

Сектпр за нпрмативне 
ппслпве, (СП) Сектпр за 

правпсуђе 

2. квартал 
2025. гпдине 

 
01 1602/0010 

23.280,0 
3.960,0 
4.086,0 

 

23.280,0 
3.960,0 
4.086,0 

 

23.280,0 
3.960,0 
4.086,0 
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Ппсебни циљ 6.2: Усппстављене везе између транспарентнпг и делптвпрнпг система управљаоа, пцеоиваоа, каријернпг развпја и струшнпг усаврщаваоа судскпг 
и тужилашкпг пспбља 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): Акципни План за примену Стратегије људских ресурса у правпсуђу 
Републике Србије, за перипд 2022-2026. гпдинe 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља: Министарствп правде Републике Србије, Виспки савет судства, 
Врхпвни касаципни суд, Државнп веће тужилаца, Републишкп јавнп тужилащтвп, Правпсудна академија и Министарствп финансија  

Ппказатељ(и) на нивпу 
ппсебнпг циља 

Jединица мере Извпр прпвере 
Ппшетна 
вреднпст 

Базна 
гпдина 

Циљaна вреднпст 
у 2023. 

Циљaна вреднпст 
у 2024. 

Циљaна вреднпст 
у 2025. 

Ппвећана ефикаснпст у раду 
суда пднпснп јавних 
тужилащтва 

Пбјављени  
извещтаји 

Гпдищони 
извещтаји 

правпсудних 
пргана 

Ппстпјеће 
стаое 

2022. 

Ппвећана 
ефикаснпст рада у 

суду пднпснп 
јавнпм 

тужилащтву кап 
резултат 

транспарент-нпг и 
делптвпрнпг 
управљаоа 

људским 
ресурсима дп 3% 

Ппвећана 
ефикаснпст рада у 

суду пднпснп 
јавнпм 

тужилащтву кап 
резултат 

транспарент-нпг и 
делптвпрнпг 
управљаоа 

људским 
ресурсима дп 3% 

Ппвећана 
ефикаснпст рада у 

суду пднпснп 
јавнпм 

тужилащтву кап 
резултат 

транспарент-нпг и 
делптвпрнпг 
управљаоа 

људским 
ресурсима дп 12% 

у пднпсу на 
ппшетну гпдину 

Транспарентан систем 
каријернпг напредпваоа и 
развпја судскпг и тужилашкпг 
пспбља 

Извещтај п 
спрпведеним 

пбукама и 
прегледу 

мищљеоа/ставпва 
судскпг и 

тужилашкпг 
пспбља п 

транспарентнпсти 
прпцеса 

Пбјављени 
извещтај на 

интернет 
презентацијама 

ВСС И ДВТ 
 

Ппстпјеће 
стаое 

2022. 

Ппвећан степен 
задпвпљства 

судскпг и 
тужилашкпг 

пспбља пбукама и 
транспарентнпщћу 

прпцеса 
каријернпг 

напредпваоа за 
5% у пднпсу на 

2022. гпдину 

Ппвећан степен 
задпвпљства 

судскпг и 
тужилашкпг 

пспбља пбукама и 
транспарентнпщћу 

прпцеса 
каријернпг 

напредпваоа за 
5% у пднпсу на 

2023. гпдину 

Ппвећан степен 
задпвпљства 

судскпг и 
тужилашкпг 

пспбља пбукама и 
транспарентнпщћу 

прпцеса 
каријернпг 

напредпваоа за 
5% у пднпсу на 
2024. гпдину, 

пднпснп за 25% у 
пднпсу на ппшетну 
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гпдину. 

 

Мера 2.4: Анализа ефеката примене унапређенпг ппступка планираоа и развпја каријере, кап и система за струшнп усаврщаваое судскпг и тужилашкпг пспбља 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): Акципни План за примену Стратегије људских ресурса у правпсуђу 
Републике Србије, за перипд 2022-2026. гпдинe 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

Министарствп правде Републике Србије 
(главни кппрдинатпр), Виспки савет 
судства, Врхпвни касаципни суд, Државнп 
веће тужилаца, Републишкп јавнп 
тужилащтвп и Правпсудна академија 

01 1602/0010 7.832,0 7.832,0 7.832,0 

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Спрпведена анализа ефеката 
примене унапређенпг ппступка 
планираоа и развпја каријере, кап 
и система за струшнп усаврщаваое 
заппслених у правпсуђу 

Извещтај п 
спрпведенпј 
анализи 
ефеката 

Пбјављен 
извещтај п 
спрпведенпј 
анализи 
ефеката 

Не ппстпји слишна 
анализа ефеката 
кпја је дп сада 
спрпведена 

2022. / / 

Спрпведена 
анализа 
ефеката 
примене 
унапређенпг 
ппступка 
планираоа и 
развпја 
каријере, кап и 
система за 
струшнп 
усаврщаваое 
заппслених у 
правпсуђу и 
извещтај 
пбјављен 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди 
активнпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

2.4.1. Спрпвести свепбухватну 
анализу ефеката нпвих ппступака 
планираоа и развпја каријере, 
кап и система за струшнп 
усаврщаваое судскпг и 
тужилашкпг пспбља 

(СМ) Секретаријат 
Министарства, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве, (СП) Сектпр за 
правпсуђе 

2.квартал 
2026. гпдине 

01 1602/0010 

5.820,0 
 

990,0 
 

1.022,0 
 

5.820,0 
 

990,0 
 

1.022,0 
 

5.820,0 
 

990,0 
 

1.022,0 
 

 

Ппсебни циљ 3: Усппстављен систем стратещкпг планираоа пптреба за људским ресурсима у правпсуђу, кпји је усклађен са пбимпм и структурпм ппсла 
правпсуђа, кап и средопрпшнпм прпјекцијпм бучетских средстава правпсуђа и других неппхпдних ресурса 

Плански дпкумент из кпг је циљ преузет (или пзнака “утврђен средопрпшним планпм “): Акципни План за примену Стратегије људских ресурса у правпсуђу 
Републике Србије, за перипд 2022-2026. гпдинe 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) ппсебнпг циља: Министарствп правде Републике Србије (главни кппрдинатпр), 
Виспки савет судства, Врхпвни касаципни суд, Државнп веће тужилаца, Републишкп јавнп тужилащтвп и Министарствп финансија 

Ппказатељ(и) на нивпу ппсебнпг 
циља  

Jединица 
мере 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна 
вреднпст  

Базна гпдина 
Циљaна вреднпст 
у 2023. 

Циљaна вреднпст 
у 2024. 

Циљaна вреднпст 
у 2025. 

Систематишнп перипдишнп 
извещтаваое у тпку гпдине, кпје 
пмпгућава ВСС, ДВТ, РЈЗ и МП да 
врще правилну кппрдинацију и 
расппређива-ое  заппслених 
лица на свим радним местима 

Извещтај п 
стратещкпм 
планираоу 

заппслених у 
правпсуђу 

Пбјављен 
извещтај п 

стратещкпм 
планираоу 
заппслених 
у правпсуђу 

пд стране 
МП 

Степен 
ппвезанпсти 
ппстпјећег 

извещтаваоа са 
будућпм 

тражопм за 
заппсленима, 

прпценпм 
слпбпдних 

радних места, 
кап и пптребпм 

за прпменпм 
прпписа и 

2022. 

Усклађенпст 
стварнпг пбима и 
структуре ппсла 

правпсуђа и 
прпјекције 
бучетских 

средстава, с једне 
стране и   

нпвпусппстаљенпг 
стратещкпг 

планираоа, с 
друге стране, дп 

60% 

Усклађенпст 
стварнпг пбима и 
структуре ппсла 

правпсуђа и 
прпјекције 
бучетских 

средстава, с једне 
стране и   

нпвпусппстаљенпг 
стратещкпг 

планираоа, с 
друге стране, дп 

70% 

Усклађенпст 
стварнпг пбима и 
структуре ппсла 

правпсуђа и 
прпјекције 
бучетских 

средстава, с једне 
стране и   

нпвпусппстаљенпг 
стратещкпг 

планираоа, с 
друге стране, дп 

80% 
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технплпгије 

 

Мера 3.2: Нпрмативнп усппстављаое и примена стратещкпг планираоа људских ресурса на средопрпшнпм нивпу 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): Акципни План за примену Стратегије људских ресурса у правпсуђу 
Републике Србије, за перипд 2022-2026. гпдинe 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

Министарствп правде Републике Србије 
(главни кппрдинатпр), Виспки савет 
судства, Врхпвни касаципни суд, Државнп 
веће тужилаца, Републишкп јавнп 
тужилащтвп и Министарствп финансија 

01 

1602/0010 45.472 45.472  

Пптребна дпнатпрска 
средства у € 

89.704  
 

    

Ппказатељ(и) на нивпу мере 
Jединица 
мере 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина 
Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Припремљен нпрмативни пквир 
кпји регулище ппступак 
стратещкпг планираоа људских 
ресурса у правпсуђу, кап и 
пдгпварајући кадрпвски план 
пптреба правпсуђа 

Пдгпварајући 
прппис(и) 
кпјима се 
регулище 
ппступак 

стратещкпг 
планираоа 

људских 
ресурса у 

правпсуђу, 
кап и 

пдгпварајући 
кадрпвски 

план пптреба 
правпсуђа 

Пбјављен 
прппис 

 

Не ппстпји слишан 
нпрмативан 

пквир 
2022 / 

Припремљен и 
пбјављен нпв 

ппступак 
стратещкпг 
планираоа 

људских 
ресурса у 
правпсуђу 

/ 
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Назив активнпсти: 

Прган (сектпр пргана) 
кпји спрпвпди актив 
нпст 
 

Рпк за 
ппшекта и 
заврщетак 
активнпсти 
(квартал и 
гпдина) 

Извпр 
финансираоа 

Шифра 
прпграмске 
активнпсти или 
прпјекта у пквиру 
кпг се пбезбеђују 
средства  

Укупна прпцеоена финансијска средства пп 
извприма у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

3.2.1. Припремити и усвпјити 
измене пдгпварајућег правнпг  
пквира у складу са анализпм из 
активнпсти 6.1.2.1, ради увпђеоа 
система стратещкпг планираоа и 
прпграмскпг бучетираоа 
људских ресурса у правпсуђу на 
средопрпшнпм нивпу, са јаснп 
разгранишеним пбавезама 
надлежних институција. 

 
(СМ) Секретаријат 
Министарства, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве, (СП) Сектпр за 
правпсуђе 
 
 
 
 

 
 

4. квартал 
2023. гпдине 

 
 
 

01 

1620/0010 
Бучетиранп у 

пквиру 
активнпсти 1.2.1. 

 

/ / / 

6.3.2.2. Припремити и усвпјити 
средопрпшан план рада и 
развпја правпсуђа кпји укљушује 
планирани брпј и структуру 
рещених предмета, брпј и 
структуру пптребних људских 
ресурса, заснпван на 
вреднпваоу предмета пп тежини 
(ппндерисаое предмета) и 
усппстављеним ппслпвним и 
временским судским 
стандардима, изказани крпз 
пдгпварајући бучетски прпграм 
(Прпграм 1603 – Рад судпва). 
 
 
 
 
 
 

(СМ) Секретаријат 
Министарства, (СНП)  
Сектпр за нпрмативне 
ппслпве, (СП) Сектпр за 
правпсуђе 
 

2. квартал 
2024. гпдине 

 
01 

1620/0010 
 

11.640,0 
1.980,0 
2.044,0 

 

11.640,0 
1.980,0 
2.044,0 

 

/ 
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Мера 3.3: Спрпвести анализу ефеката примене нпвпг ппступка стратещкпг планираоа људских ресурса у правпсуђу у пднпсу на ппстпјећи правни пквир и 
резултате рада правпсуђа 

Плански дпкумент из кпг је мера преузета  (или пзнака “утврђена средопрпшним планпм “): Акципни План за примену Стратегије људских ресурса у правпсуђу 
Републике Србије, за перипд 2022-2026. гпдинe 

Прган (или сектпр пргана) oдгпвпран за 
спрпвпђеое (кппрдинисаое спрпвпђеоа) 
мере 
 

Извпр финансираоа  

Шифра прпграмске 
активнпсти или прпјекта у 
пквиру кпг се пбезбеђују 
средства 

Укупна прпцеоена финансијска средства пп извприма 
финансираоа у 000 дин. 

2023. 2024. 2025. 

Министарствп правде Републике Србије 
(главни кппрдинатпр), Виспки савет 
судства, Врхпвни касаципни суд, Државнп 
веће тужилаца, Републишкп јавнп 
тужилащтвп и Министарствп финансија 

01 

1602/0010 

/ / 22.000 
Пптребна дпнатпрска 

средства у € 

 

Ппказатељ(и) на нивпу мере Jединица 
мере 
 

Извпр 
прпвере 

Ппшетна вреднпст  Базна гпдина Циљaна 
вреднпст у 
2023. 

Циљaна 
вреднпст у 
2024. 

Циљaна 
вреднпст у 
2025. 

Спрпведена анализа ефеката 
примене нпвпг ппступка 
стратещкпг планираоа људских 
ресурса у правпсуђу у пднпсу на 
ппстпјећи правни пквир и 
резултате рада правпсуђа 

Извещтај п 
спрпведенпј 

анализи 
ефеката 

Пбјављен 
извещтај п 

спрпведенпј 
анализи 
ефеката  

Предметна 
анализа ефеката 

дп сада није 
рађена 

2022 / / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Назив активности:

Орган (сектор сргана; 
који спроводи акткв 
ност

Рок за 
почекта и 
завршетак 
активности 
(нвартал и 
година)

Извор
финансирања

Шифра 
програмске 
активности или 
пројекта у 
оквиру ког се 
обезбеђују 
средства

Укупна процењена финансијска средстза 
по квворима у 00С дин.

2023. 2024. 2025.

3.3.1. Спровести анализу 
ефеката примене новог 
система управљања 
стратешког планирања 
људских ресурса у правосуђу у 
односу на постојећи правни 
оквир и ефикасност правосуђа 
упосматраном периоду, при 
чему нарочито проценити: (а) 
потребу за додатним 
каапацитетима у циљу 
имплементације новог 
поступка стратешког 
планирања људских ресурса у 
правосуђу, (б) утицај поступка 
на правосуђе у ширем смислу, 
као и на његову ефикасност, и 
(в) неопходан буџетза 
реализацију

(СМ) Секретаријат 
Министарства, 'СНП) 
Сектор за
нормативне послоБе, 
(СП) Сектор за 
правосуђе

1. квартал 
2026. 

године 01

1620/0010 
Буџетирано у 

оквиру 
активности 

2.4.1.

/ / 22.000
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