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1. ИНФОРМАТОР O РАДУ
Информатор о раду је сачињен у складу са одредбом члана 39. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04,
54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду
државног органа („Сл. гласник РС“ бр. 57/05 и 68/10).
Информатор о раду Министарства правде Републике Србије (у даљем
тексту: Министарство) објављен је дана 14.04.2006. године на веб страници
www.mpravde.gov.rs, линк:
http://www.mpravde.gov.rs/cr/articles/ministarstvo/informator-o-radu/informator-oradu.html
Информатор о раду Дирекције за управљање одузетом имовином (у даљем
тексту: Дирекција) је објављен дана 28.12.2010. године на веб страници
Министарства правде Републике Србије www.mpravde.gov.rs, линк:
http://www.mpravde.gov.rs/cr/articles/ministarstvo/informator-o-radu/informator-oradu.html
Лице овлашћено за поступање по захтевима на слободан приступ
информацијама од јавног значаја је:
Милан Мраковић (тел: 011/361-24-58)
e-mail: milan.mrakovic@mpravde.gov.rs
Последње ажурирање података у Информатору о раду извршено је
30.01.2012. године.
Лице одговорно за тачност података у Информатору о раду је Ивана
Марковић, секретар Министарства правде и Југослав Стојиљковић, директор
Дирекције.
Увид у информатор о раду се може остварити лично или набавити писана
верзија на поштанској адреси Немањина 22-26, 11000 Београд, IV спрат, крило Д,
канцеларија бр. 17. За електронску формау заинтерасовано лице се може обратити
на следецће e-mail адресе:
- kabinet@mpravde.gov.rs
- milan.mrakovic@mpravde.gov.rs
1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ И ДИРЕКЦИЈИ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ
Адреса: Немањина 22-26
Поштански број и град: 11000 Београд
Општина: Савски венац
Шифра делатности: 75110
Број жиро рачуна: 840-1620-21
Матични број: 7563132 (Министарство) и 17766830 (Дирекција)
ПИБ: 102199684 (Министарство) и 105952373 (Дирекција)
Министарство правде основано је Законом о министарствима („Сл.
гласник РС“ бр. 65/08, 36/09 - др. закон, 73/10 – др. закон).
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Дирекција за управљање одузетом имовином је почела са радом
ступањем на снагу Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела
(„Сл. гласник РС“ бр. 97/2008) 01. марта 2009. године. Одредбом члана 8. став 1.
истог Закона основана је као орган у саставу Министарства правде Републике
Србије.
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Организација Министарства и Дирекције, као органа у саставу, уређена је
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Министарству правде број: 110-00-60/2011-13 од 07.11. 2011. године.
За обављање послова из делокруга Министарства образују се:
А) основне унутрашње јединице:
1. Сектор за правосуђе;
2. Сектор за нормативне послове и међународну сарадњу;
3. Сектор за европске интеграције и међународне пројекте;
4. Сектор за материјално-финансијске послове
5. Сектор за операције и технологије и
6. Сектор за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права.
Б) посебне унутрашње јединице:
1. Секретаријат министарства и
2. Кабинет министра.
В) уже унутрашње јединице, изван састава сектора и Секретаријата:
1. Група за надзор над тајношћу података и
2. Одсек за интерну ревизију.
Г) Органи у саставу Министарства:
1. Управа за извршење кривичних санкција
2. Дирекција за управљање одузетом имовином.
За обављање послова из делокруга Дирекције образују се следеће основне
унутрашње јединице:
1) Сектор за управљање одузетом имовином проистеклом из кривичног дела и
2) Сектор за опште и материјално-финансијске послове.
У Сектору за управљање одузетом имовином проистеклом из кривичног дела
образује се ужа унутрашња јединица:
- Одељење за стручне послове управљања одузетом имовином
Д) У Министарству правде послове сарадње са Међународним кривичним
трибуналом за бившу Југославију и послове представника Министарства у сталној
мисији Републике Србије при ЕУ у Бриселу обављају самостални извршиоци,
изван свих унутрашњих јединица.
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Напомена : Даном ступања на снагу горе наведеног Правилника престаје да важи
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Министарству правде број 110-00-26/11-13 од 01.06.2011. године.

контакт подаци руководилаца:
1) Министар
Снежана Маловић, Тел: 011/3616-548 и 011/3616-549
2) Државни секретари:
Слободан Хомен, Тел: 011/3620-642 и 011/3620-496
Гордана Пуалић, Тел: 011/3622-345
3) Помоћници министра:
Војкан Симић, помоћник министра за нормативне послове и међународну
сарадњу, Тел: 011/3622-356
Слободан Бошковић, помоћник министра за европске интеграције и међународне
пројекте, Тел: 011/3620-458
Јагода Јеличић, помоћник министра за материјално-финансијске послове, Тел:
011/3620-561
Јелица Пајовић, помоћник министра за правосуђе, Тел: 011/3616-572
Дејан Пашић, помоћник министра за операције и технологије, Тел: 011/3616-381
4) Секретар министарства
Ивана Марковић, Тел: 011/3616-381
5) Посебни саветници министра
Јасмина Чолак, специјални саветник, Тел: 011/3616-548
Сања Лаци, специјални саветник, Тел: 011/3616-548
6) Директори органа у саставу Министарства:
Југослав Стојиљковић, директор Дирекције за управљање одузетом имовином
Тел: 011/3616-572 и 011/3620-561
7) Помоћници директора органа у саставу Министарства
Драгана Ђорђевић, помоћник директора Дирекције за стручне послове управљања
одузетом имовином проистеклом из кривичног дела, Тел: 011/3622-246
Зоран Ђурић, помоћник директора Дирекције за опште и материјално-финансијске
послове, Тел: 011/3622-463 и 011/3622-464
Остали контакт телефони Министарства правде могу се наћи на следећем линку:
http://www.mpravde.gov.rs/cr/articles/kontakt/
Напомена: Маја Матија Ристић је престала да ради на положају секретара
Министарства правде због подношења писмене оставке од 17.03.2011. године
(Решење Владе РС 24 број 119-2009/2011, "Сл. Гласник", бр. 20/2011).
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Вукица Бућковић је престала да ради на положају помоћникa министра за
материјално-финансијске послове због подношења писмене оставке од 24.03.2011.
године (Решење Владе РС 24 број 119-2232/2011, "Сл. Гласник", бр. 23/2011).
Јагода Јеличић постављена на дужност помоћника министра решењем Владе РС
24 број 119-2494/2011 од 1. априла 2011. године, "Сл. Гласник", бр. 25/2011.
Ивана Марковић постављена на дужност секретара министарства решењем Владе
РС 24 број 119-2496/2011 од 1. априла 2011. године, "Сл. Гласник", бр. 25/2011.
На основу Споразума о раскиду од 01.04.2011. године престао је Уговор о
обављању послова посебног саветника министра закључен са Миодрагом
Миковићем. Такође, закључени су 01.04.2011. године Уговори о обављању послова
посебног саветника министра између Министарства правде РС и Душана
Бјелопетровића и Министарства правде РС и Сање Лаци.
Организациона
структура
(делокруг
унутрашњих
јединица
и
систематизација радних места) је представљена у складу са новим Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству правде број
110-00-60/2011-13 од 07.11.2011. године.
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ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ЗАПОСЛЕНИХ
Министарство правде
КАБИНЕТ
МИНИСТРА

ДРЖАВНИ
СЕКРЕТАР

МИНИСТАР

ГРУПА ЗА
ИНТЕРНУ
РЕВИЗИЈУ

ГРУПА ЗА
НАДЗОР НАД
ТАЈНОШЋУ
ПОДАТАКА

СЕКРЕТАРИЈАТ
МИНИСТАРСТВА

САМОСТАЛНИ
ИЗВРШИЛАЦ

СЕКТОР ЗА
ПРАВОСУЂЕ

СЕКТОР ЗА
НОРМАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ И
МЕЂУНАРОДНУ
САРАДЊУ

СЕКТОР ЗА
ЕВРОПСКЕ
ИНТЕГРАЦИЈЕ И
МЕЂУНАРОДНЕ
ПРОЈЕКТЕ

OДЕЉЕЊЕ ЗА
НАДЗОР У
ПРАВОСУДН
ИМ
ОРГАНИМА

ОДСЕК ЗА
НОРМАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ И
МЕЂУНАРОДНУ

ОДСЕК ЗА
ЕВРОПСКЕ
ИНТЕГРАЦИЈЕ И
ПРИПРЕМУ
ПРОЈЕКТА

ОДСЕК ЗА
КАДРОВСКЕ,
АНАЛИТИЧКЕ И
ПОСЛОВЕ
ПРАВОСУДНЕ
СТРАЖЕ

ОДСЕК ЗА
МЕЂУНАРОДНУ
ПРАВНУ ПОМОЋ
У КРИВИЧНИМ
СТВАРИМА

ОДСЕК ЗА
ПРАВОСУДНЕ
ПРОФЕСИЈЕ

ОДСЕК ЗА
МЕЂУНАРОДНУ
ПРАВНУ ПОМОЋ У
ГРАЂАНСКИМ
СТВАРИМА

СЕКТОР ЗА
МАТЕРИЈАЛНОФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

ОДСЕК ЗА
БУЏЕТ И
АНАЛИТИЧКОПЛАНСКЕ
ПОСЛОВЕ

СЕКТОР ЗА
ОПЕРАЦИЈЕ И
ТЕХНОЛОГИЈЕ

Сектор за заступање РС
пред Европских судом
за људска права

ОДСЕК ЗА
ИНФОРМАТИКУ
И АНАЛИТИКУ

Одсек за заступање и
праћење извршења
пресуда Европског
суда за људска права

ОДСЕК ЗА
ФИНАНСИЈСКОРАЧУНОВОДСТВ
ЕНЕ ПОСЛОВЕ

ГРУПА ЗА
ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И
ИМОВИНСКОПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ

ОДСЕК ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ
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Дирекција за управљање одузетом имовином
ДИРЕКТОР

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ
ИМОВИНОМ ПРОИСТЕКЛОМ ИЗ
КРИВИЧНОГ ДЕЛА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ УПРАВЉАЊА ОДУЗЕТОМ
ИМОВИНОМ

СЕКТОР ЗА ОПШТЕ И
МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

ЗА КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ

ЗА УПРАВЉАЊЕ ТРАЈНО ОДУЗЕТОМ
ИМОВИНОМ

ЗА ФИНАНСИЈСКОРАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

ЗА УПРАВЉАЊЕ ТРАЈНО ОДУЗЕТОМ
ИМОВИНОМ

ЗА ФИНАНСИЈСКОРАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНО
ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОM

ЗА ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНО
ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОM

ЗА ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ ОДУЗЕТЕ
НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНО
ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОM

ЗА КООРДИНАЦИЈУ РАЗВОЈА ИТ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНО
ОДУЗЕТИМ ПРЕДМЕТИМА И
ИМОВИНСКОМ КОРИСТИ

ЗА ФИНАНСИЈКО-МАТЕРИЈАЛНЕ
ПОСЛОВЕ

ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНО
ОДУЗЕТИМ ПРЕДМЕТИМА И
ИМОВИНСКОМ КОРИСТИ

ЗА ФИНАНСИЈКО-МАТЕРИЈАЛНЕ
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Информатор о раду Министарства правде са органом у саставу-Дирекцијом за
управљање одузетом имовином, ажуриран 30.04.2012. године
2.1. ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
I Сектор за правосуђе
Сектор за правосуђе обавља послове правосудне управе, врши
надзор над обављањем послова судске управе и управе у јавним тужилаштвима,
као и студијско-аналитичке, статистичко-евиденционе послове који се односе на:
организацију и рад правосудних органа, послове правосудне страже, адвокатуре (у
складу са законом), посредника-медијатора (у складу са законом), правосудне
професије (судских вештака, судских тумача, извршитеља и јавних бележника);
прати стање и примену прописа у области правосуђа и у складу с тим указује на
потребу и правце нормативног уређења; обавља послове у вези са правосудном
стражом; обавља и друге послове који се односе на област правосуђа из делокруга
Сектора.
У Сектору за правосуђе образују се следеће уже унутрашње
јединице:
1. Одељење за надзор у правосудним органима,
2. Одсек за кадровске, аналитичке и послове правосудне страже и
3. Одсек за правосудне професије.
1) Одељење за надзор у правосудним органима обавља послове
надзора над применом Судског пословника и Правилника о управи у јавном
тужилаштву, предлаже мере за отклањање уочених недостатака, надзире извршење
наложених мера; саставља анализе, извештаје и обавештења на основу извршених
прегледа, прикупљених података и извештаја; врши надзор над поступањем
правосудних органа по притужбама и представкама; врши надзор над поступањем у
предметима у вези са прописаним роковима и у складу са међународним
прописима који се односе на заштиту људских права; прибавља извештаје о
основаности притужбе и предузетим мерама; прати стање и примену прописа у
правосудним органима и у складу с тим указује на потребу и правце нормативног
уређења; обавља и друге послове из делокруга Одељења.
2) Одсек за кадровске, аналитичке и послове правосудне страже обавља
студијско-аналитичке и статистичко-евиденционе из области правосуђа; послове у
вези са израдом кадровских планова правосудних органа; послове вођења
кадровске евиденције за запослене у правосудним органима; послове припреме
сагласности на текст Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у судовима и јавним тужилаштвима; обавља послове у вези са поступком
именовања и престанком функције судије поротника; обавља послове координације
поступања припадника правосудне страже, њихове стручне обуке и усавршавања,
контроле њихове опреме и наоружања; уједначавања поступања припадника
правосудне страже; вођења евиденције о припадницима правосудне страже и
ванредним догађајима у правосудним органима; прати стање и примену прописа из
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области правосуђа указујући на потребу и правце нормативног уређења; обавља и
друге послове из делокруга Одсека.
3) Одсек за правосудне професије обавља студијско-аналитичке,
организационе, надзорне, управне и статистичко-евиденционе послове у области:
судских вештака, сталних судских тумача и правосудних професија, извршитеља и
јавних бележника; прати стање и примену прописа из ових области указујући на
потребу и правце нормативног уређења; обавља и друге послове из делокруга
Одсека.
II Сектор за нормативне послове и међународну сарадњу
Сектор за нормативне послове и међународну сарадњу обавља
нормативне, студијско-аналитичке и управне послове који се односе на израду и
праћење примене закона из делокруга Министарства; развој и унапређење правног
система у областима из делокруга Министарства; правно-техничку редакцију
прописа које припрема Министарство; израду мишљења поводом примене прописа
из делокруга Министарства; израду мишљења на нацрте и предлоге закона и
других прописа које припремају други органи државне управе; давање мишљења на
законе и друге опште акте које предлажу народни посланици и други овлашћени
предлагачи и обављање нормативне послове који нису стављени у делокруг других
унутрашњих јединица Министарства; праћење стања и примену прописа из
делокруга Сектора и у складу с тим указује на потребу и правце нормативног
уређења; послове који се односе на међународну сарадњу, праћење рада
међународних организација и асоцијација у остваривању питања која се тичу
надлежности Министарства; послове међународне сарадње; послове који се односе
на захтеве домаћих и страних судова, других државних органа и грађана за
пружање међународне правне помоћи; послове надзора над обављањем послова
правне помоћи; даје предлоге органу надлежном за базу прописа; обавља и друге
послове из делокруга Сектора.
У Сектору за нормативне послове и међународну сарадњу образују се
следеће уже унутрашње јединице:
1. Одсек за нормативне послове и међународну сарадњу,
2. Одељење за међународну правну помоћ у кривичним стварима и
3. Одељење за међународну правну помоћ у грађанским стварима.
1) Одсек за нормативне послове и међународну сарадњу обавља послове
који се односе на израду закона и других подзаконских аката из делокруга
Министарства; развој и унапређење правног система из делокруга Министарства;
правно-техничку редакцију прописа које припрема Министарство; израду
мишљења о примени прописа из делокруга Министарства; израду мишљења на
нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају друга министарства,
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други државни органи и посебне организације; предлоге мишљења на законе и
друге опште акте које предлажу народни посланици и други овлашћени
предлагачи; припрему одговора на посланичка питања; припрему предлога
одговора Уставном суду поводом иницијативе за оцену уставности; нормативне
послове који нису стављени у делокруг других организационих јединица
Министарства; послове који се односе на праћење прописа и усклађивање са
прописима УН, ОЕБС-а, односно Савета Европе; послове праћења остваривања
међународних обавеза из делокруга Министарства; израду извештаја у вези са
обавезама које проистичу из релевантних међународних инструмената из делокруга
Министарства, приступање мултилатералним уговорима који су у надлежности
Министарства, као и давање предлога с циљем даљег испуњавања међународних
обавеза; обавља и друге послове из делокруга Одсека.
2) Одељење за међународну правну помоћ у кривичним
стварима обавља послове који се односе на поступање по замолницама домаћих и
страних судова и других надлежних домаћих и страних државних органа; уступање
и преузимање кривичног гоњења окривљених лица; расписивање међународних
потерница и екстрадицију окривљених и осуђених лица; извршење страних
кривичних пресуда – трансфер осуђених лица; праћење послова европских
интеграција у области међународне правне помоћи; међународне колизионе норме
у овој области; примену законског и уговорног реципроцитета; признање и
извршење страних судских и арбитражних одлука; поступање у предметима
међународне отмице деце; давање мишљења правосудним и другим органима у
вези са важењем и применом међународних уговора, као и појединих института
међународне правне помоћи, обавештења о прописима; сачињавање информација и
извештаја из области међународне правне помоћи; припрему и закључивање
међународних уговора из међународне правне помоћи; сарадњу са УНМИК; оверу
исправа за употребу у иностранству; обавља и друге послове из делокруга
Одељења.
3) Одељење
за међународну правну помоћ у грађанским
стварима обавља послове који се односе на сарадњу са надлежним иностраним
правосудним и другим органима, сарадњу са домаћим правосудним и другим
органима у грађанским стварима; нормативне, информационе, студијско
аналитичке и управне послове који се односе на израду и примену унутрашњих
прописа из области међународне правне помоћи у
грађанским стварима;
поступање по замолницама домаћих и страних судова и других надлежних домаћих
и страних органа; међународне колизионе норме у овој облaсти; примену и давање
мишљења о законском и уговорном реципроцитету (узајамности); признање и
извршење страних судских и арбитражних одлука у грађанским стварима;
поступање у предметима грађанским предметима међународне отмице детета;
обавештења о прописима у грађанским стварима; давање мишљења правосудним и
другим органима у вези са важењем и применом међународних уговора као и
појединих института међународне правне помоћи у грађанским стварима;
сачињавање информација и извештаје из области међународне правне помоћи у
грађанским стварима; вршење дела послова у вези са припремом и закључивањем
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међународних уговора из међународне правне помоћи у грађанским стварима;
обављање дела послова у вези са израдом међународних билатералних уговора као
и приступањем међународним мултилатералним конвенцијама и њиховом
применом, из области грађанског права; израду домаћих прописа из наведене
области; обавља и друге послове из делокруга Одељења.
III Сектор за европске интеграције и међународне пројекте
Сектор за европске интеграције и међународне пројекте обавља
послове који се односе на праћење реализације програма европских интеграција;
праћење прописа Европске уније (ЕУ) и иницирање усклађивања националног
законодавства са законодавством ЕУ; извештавање о процесу усклађивања
законодавства у области правосуђа са законодавством ЕУ и друге активности
Министарства у процесу придруживања ЕУ; праћење спровођења обавезе из
делокруга Министарства у процесу придруживања ЕУ и испуњавање обавеза из
Европског партнерства; испуњавање препорука из Годишњег извештаја који
Европска комисија објављује о напретку Србије у процесу приступања ЕУ;
координација и учешће у раду подгрупа Стручне групе Координационог тела за
процес приступања ЕУ; учешће у процесу превођења Acquis сommunautaire на
српски језик и стручна редактура превода ЕУ прописа; унапређење процеса
планирања, спровођења и праћења пројеката у оквиру надлежности Министарства;
дефинисање процедура за спровођење и праћење пројеката Министарства у складу
са препорукама органа надлежних за успостављање децентрализованог система за
управљање средствима ЕУ и спровођење других мера потребних за успостављање и
адекватно функционисање система; утврђивање приоритета у складу са потребама
Министарства и важећим стратешким документима у циљу ефикасног коришћења
средстава; припрема прилога за израду и периодичну ревизију стратешких
докумената који представљају основу за коришћење средстава из фондова ЕУ;
идентификација и припрема предлога пројеката према утврђеном формату и
одговарајуће пројектне документације, утврђивање буџета пројеката и извора
њиховог финансирања укључујући и средства намењена кофинансирању за
пројекте финансиране из средстава ЕУ; послове који се односе на спровођење
пројеката укључујући и послове техничког надзора над њиховим спровођењем,
врши надзор над извршењем задатака од стране уговарача и крајњег корисника;
обавља контролу и одобравање техничких и финансијских извештаја о спровођењу
пројеката; обавља, у оквиру својих надлежности, све радње потребне за
благовремено повлачење средстава из средстава Европске уније и извора
намењених кофинансирању пројекта; израђује извештаје које се односе на процесе
припреме и спровођења пројеката; води документацију у вези са припремом и
спровођењем пројеката ради спровођења поступка ревизије сарађује са
правосудним институцијама и другим државним органима и институцијама,
међународним организацијама и субјектима из надлежности Сектора; прати рад
међународних и регионалних организација и агенција у остваривању питања која се
тичу надлежности Министарства ради остваривања послова из делокруга Сектора;
обавља и друге послове из делокруга Сектора.
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У Сектору за европске интеграције и међународне пројекте образује се
следеће уже унутрашње јединице :
1. Одсек за европске интеграције ;
2. Одсек за припрему и планирање ЕУ пројеката и осталих пројеката и
3. Група за спровођење ЕУ пројеката и осталих пројеката.
1) Одсек за европске интеграције обавља послове који се односе
на праћење реализације програма европских интеграција; праћење и спровођење
обавеза из делокруга Министарства, а које произилазе из фазе придруживања
Европској унији (ЕУ) у којој се Република Србија тренутно налази укључујући и
будуће преговоре за чланство у Европској унији; праћење спровођења обавеза из
делокруга Министарства које произилазе из Европског партнерства и осталих
стратешких докумената везаних за процес придруживања Европској унији;
праћење прописа ЕУ; анализу усклађености прописа са стандардима европског
законодавства; иницирање усклађивања прописа са прописима ЕУ, односно
припрема иницијалних предлога за унапређење прописа из делокруга
Министарства са прописима ЕУ; подршка у припремању табела усклађености;
испуњавање препорука из Годишњег извештаја који Европска комисија објављује о
напретку Србије у процесу приступања ЕУ; координација и учешће у раду
подгрупа Сручне групе Координационог тела за процес приступања ЕУ;
координација и учешће у раду Подгрупе 2; Правосуђе и основна права, учешће у
процесу превођења Acquis communautaire на српски језик и стручна редактура
превода ЕУ пропис; сарадње са специјализованим правним инситуцијама ЕУ у
оквиру делокруга Министарства; остварује сарадњу са правосудним
институцијама, другим државним органима, удружењима, институцијама Европске
уније, међународним организацијама и другим међународним субјектима у оквиру
делокруга Одсека; обавља и друге послове из делокруга Одсека.

2) Одсек за планирање и припрему ЕУ и осталих пројеката
обавља послове који се односе на припрему стратешких и програмских докумената
за финансирање из фондова ЕУ и других фондова у области правосуђа, послове
идентификације и формулације пројеката за коришћење средстава из фондова ЕУ и
других фондова везаних за правосуђе; предлагање пројекта у складу са
релевантном процедуром; припремама релевантне пројектне документације (
студије изводљивости ); вођење евиденције о свим предложеним пројектима;
припрему и ревидирање листе приоритетних пројеката у области правосуђа;
обављање неопходних активности како би средства за национално суфинансирање
пројекта била на време обезбеђена; припрему и подношење извештаја о процесу
програмирања / припреме пројеката; старање о испуњавању захтева у вези са
видљивошћу пројекта финансираних из средстава ЕУ и других средстава;
обезбеђује учешће у релевантним одборима за праћење програма; спровођење мере
за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система
управљања фондовима ЕУ у складу са релевантним процедурам; обавља и друге
послове из делокруга Одсека.
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3) Група за спровођење ЕУ пројеката и осталих пројеката
финансираних из фондова ЕУ организује, обавља и контролише спровођење
пројеката који су одобрени за финансирање из фондова ЕУ и осталих фондова у
складу са релевантним процедурама; припрема релевантну тендерску
документацију (описе послова, техничке спецификације, уговоре о радовима итд. );
учествује у изради/ажурирању плана јавних набавки и плаћања за одобрене ЕУ
пројекте и остале пројекте; организује и координише предлагање чланова одбора за
евалуацију понуда на тендеру; обавља административне и сручне послове,
укључујући контролу везане за тендерску документацију и уговарање, као и
спровођење уговорних обавеза од стране уговарача; израђује и подноси извештаје о
спровођењу и чува неопходну документацију ради спровођења поступка ревизије;
обавља контролу и потврђивање исправности рачуна за плаћање везаних за
спровођење ЕУ пројеката и осталих пројеката, укључујући и контролу на лицу
места; извештава о спровођењу пројеката финансираних из фондова ЕУ и осталих
фондова; спроводи мере за успостављање, функционисање и одрживост
децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у складу са релевантним
процедурама; обавља и друге послове из делокруга Групе.
Напомена : У складу са новим Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Министарству правде број 110-00-60/11-03 од
07.11.2011. године, у Сектору за европске интеграције и међународне пројекте,
постојећем Одсеку за европске интеграције, додате су две нове уже унутрашње
јединице, а то су: Одсек за припрему и планирање ЕУ пројеката и осталих
пројеката и Група за спровођење ЕУ пројеката и осталих пројеката.
IV Сектор за материјално-финансијске послове
Сектор за материјално-финансијске послове обавља стручно-оперативне
и студијско-аналитичке послове који се односе на: планирање буџета за
Министарство и правосудне органе, финансирање и опремање правосудних органа;
пренос средстава на кориснике и праћење и анализу утрошка тих средстава;
праћење и анализу наплате судских такси, трошкова поступка и паушала;
финансијско-рачуноводствене послове; поступање са средствима судског депозита
на основу уговора са Народном банком Србије; опремање и текуће инвестиционо
одржавање зграда правосудних органа и планирање средстава за те намене;
имовинско-правне послове у вези са прибављањем покретне и непокретне имовине
Министарства и правосудних органа; оранизацију и спровођење поступака јавних
набавки за Министарство и правосудне органе; осигурање запослених и имовине
правосудних органа; вршење формалне контроле исправности докумената,
економске оправданости и ваљаности процедуре јавних набавки; старање о
законитости за покретање поступака јавних набавки за потребе правосудних
органа, одговорност за наменско трошење средстава; обавља и друге послове из
делокруга Сектора.
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У Сектору за материјално-финансијске послове образују се следеће уже
унутрашње јединице:
1. Група за буџет и аналитичко-планске послове,
2. Одељење за финансијско-рачуноводствене послове,
3. Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове и
4. Одсек за инвестиције.
1) Група за буџет и аналитичко-планске послове обавља послове који се
односе на израду предлога финансијског плана у складу са законом којим се
уређује буџетски систем (израда финансијских планова за правосудне органе и
финансијског плана за Министарство); утврђивање стратегије развоја у
финансирању правосуђа; припрема и подноси план извршења буџета; израду
анализа и информација које служе као стручна основа за утврђивање, планирање и
спровођење финансијске политике; израду плана реализације и праћење извршења
буџетских средстава; праћење и анализу утрошених средстава, праћење и анализу
остварених програма индиректних корисника; анализу позиција прихода и расхода
индиректних буџетских корисника; обавља и друге послове из делокруга Групе.
2) Одељење за финансијско-рачуноводствене послове oбавља
послове који се односе на усклађивање стања главне књиге Трезора са помоћним
књигама; успостављање и праћење евиденција о реализацији финансијских
трансакција са Трезором и индиректним корисницима; координација при
састављању анализе периодичних извештаја и завршних рачуна индиректних
корисника; обрада и евиденција пратеће документације за све трансакције
евидентиране у главној књизи Трезора; сравњивање, синтетизовање и
консолидовање финансијских података индиректних корисника; обраду
документације и давање налога за све врсте плаћања за Министарство; реализација
уговора које је Министарство закључило за своје и потребе правосудних органа,
обавља и друге материјално-финансијске послове; обавља и друге послове из
делокруга Одсека.
3) Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове обавља послове
који се односе на планирање и спровођење поступака јавних набавки за потребе
Министарства и јавних набавки које Министарство спроводи за потребе
правосудних органа; израђује годишњи извештај и периодичне извештаје о
реализацији јавних набавки Министарства; обавља имовинско-правне послове и
прати коришћење непокретности од стране правосудних органа; припрема акте у
вези са променом права коришћења на тим непокретностима; води евиденцију о
непокретностима у сарадњи са правосудним органима; поступање са средствима
судског депозита на основу уговора са Народном банком Србије; обавља и друге
послове из делокруга Одсека.

14

Информатор о раду Министарства правде са органом у саставу-Дирекцијом за
управљање одузетом имовином, ажуриран 30.04.2012. године
4) Одсек за инвестиције обавља послове који се односе на инвестиционо
одржавање, изградњу и опремање правосудних органа; врши планирање потребних
инвестиција, даје општа усмерења и пружа стручну помоћ правосудним органима
у вези са текућим одржавањем и опремањем; врши контролу изведених радова и
радова у току; реализује закључене уговоре о набавци радова, услуга и добара; даје
сагласност на пренос и распоређивање средстава; врши израду извештаја и
информација о текућим инвестицијама; обавља и друге стручне послове из
делокруга Одсека.
V Сектор за операције и технологије
Сектор за операције и технологије обавља послове који се односе на
примену операција и технологија у раду Министарства, судова, јавних
тужилаштава и Управе за извршење кривичних санкција; обавља и друге послове
из делокруга Сектора.
У Сектору за операције и технологије образује се следећа ужа унутрашња
јединица:
1. Одсек за информатику и аналитику.
1) Одсек за информатику и аналитику обавља послове, који се односе на
припрему стратегије и примену информационих технологија (ИТ), у вези са
информационо-комуникационим технолошким (ИКТ) решењима у циљу
унапређења организације и начина рада Министарства, судова опште надлежности,
јавних тужилаштава, привредних судова, прекршајних судова, установа Управе за
извршење кривичних санкција; обезбеђење уређења и развоја Правосудног
информационог система Србије (ПРИСС) у складу са законом; врши надзор над
применом информатичких послова према правилницима о раду у правосудним
органима и установама Управе за извршење кривичних санкција; послове који се
односе на израду информатичких анализа и извештаја у циљу унапређења
организације и начина рада; припрема и предлаже решења у погледу набавке
информатичке опреме и програмских решења; стара се о спровођењу и примени
информатичких стандарда при набавци опреме, материјала и софтверских решења,
извођења радова и вршења услуга у области информатике односно ИКТ;
координира активности и прати остваривање ПРИСС; учествује у пројектовању
пословног софтвера односно прати имплементацију истог за потребе правосуђа и
Министарства; организује информатичку обуку запослених у правосуђу; пружа
стручну помоћ и врши надзор при увођењу ИТ односно ИКТ у правосудне органе;
обавља координацију рада учесника у оквиру и ван оквира ПРИСС; обавља и друге
послове из делокруга Одсека.

15

Информатор о раду Министарства правде са органом у саставу-Дирекцијом за
управљање одузетом имовином, ажуриран 30.04.2012. године
VI Сектор за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска
права
Сектор за заступање Републике Србије пред Европским судом за
људска права обавља послове који се односе на заступање Републике Србије пред
Европским судом за људска права и извршавање пресуда Европског суда за људска
права; обавља и друге послове из делокруга Сектора.
У Сектору за заступање Републике Србије пред Европским
судом за људска права образује се следећа ужа унутрашња јединица:
1. Одсек за заступање и праћење извршавања пресуда Европског суда за
људска права.
1) Одсек за заступање и праћење извршавања пресуда Европског суда
за људска права обавља послове који се односе на: остваривање комуникације
између Републике Србије и Еврoпског суда за људска права ради заступања
Републике Србије пред судом; припрему поднесака у поступцима пред Европским
судом за људска права у ситуацији где је Република Србија страна учесница у том
поступку и закључивање поравнања са странком у поступку; давање једностраних
декларација; одлучивање о томе у којим ће случајевима Србија интервенисати пред
судом; превођење и припрему за објављивање пресуда Европског суда за људска
права у поступцима у којима је Република Србија страна учесница; старање о
извршавању пресуда Европског суда за људска права; припрему извештаја Влади о
сарадњи са Европским судом, и кршењу људских права; иницирање усклађивања
домаћих прописа са међународним уговорима и другим међународним правним
актима из ове области; обавља и друге послове из делокруга Одсека.
Напомена : У складу са новим Законом о министарствима ( «Сл. Гласник РС», бр.
16/11 ) Министарство правде је преузело део надлежности Министарства за људска
и мањинска права, тако да је добило нов Сектор, а то је Сектор за заступање
Републике Србије пред Европским судом за људска права.
VII Секретаријат министарства
Секретаријат министарства обавља послове државне управе који се
односе на кадровска, финансијска и информатичка питања; врши усклађивање
рада унутрашњих јединица Министарства; сарадњу са другим органима; обавља и
друге послове из делокруга Секретаријата министарства.
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VIII Кабинет министра
Кабинет министра обавља саветодавне и протоколарне послове; послове
који се односе на обавештавање јавности (портпарол); послове организације и
координације активности у вези са сарадњом министра надлежног за послове
правосуђа и других државних органа и међународних организација;
административно-техничке послове; обавља и друге послове из делокруга Кабинета
министра.
IX Група за надзор над тајношћу података
Група за надзор над тајношћу података обавља послове који се односе на
праћење стања у области заштите тајних података; учествује у припреми прописа
који се односе на тајност података; учествује у припреми мишљења Министарства
на предлоге прописа других државних органа у области заштите тајних података;
налаже мере органима јавне власти за унапређивање заштите тајних података;
контролише примену критеријума за означавање степена тајности и врши друге
послове контроле у складу са законом; подноси кривичне пријаве, захтеве за
покретање прекршајног поступка и предлаже покретање другог поступка због
повреда одредаба Закона о тајности података; сарађује са органима јавне власти у
спровођењу тог закона у оквиру своје надлежности; обавља и друге послове који су
предвиђени тим законом и прописима донетим на основу тог закона; припрема
годишњи извештај који министар правде подноси одбору Народне скупштине
надлежном за надзор и контролу у сектору одбране и безбедности, годишњи
извештај о активностима у спровођењу и контроли примене Закона о тајности
података; непосредно врши контролу спровођења мера обезбеђења, коришћења,
размене и других радњи обраде тајних података, без претходног обавештавања
органа јавне власти, овлашћеног лица, руковаоца, односно корисника тајног
податка, сходном применом прописа о инспекцијском надзору; обавља и друге
послове из делокруга Групе.
X Одсек за интерну ревизију
Одсек за интерну ревизију обавља послове који се односе на оперативно
планирање, организовање и извршење задатака ревизије, односно тестира,
анализира и оцењује све пословне функције из надлежности Министарства у
складу са Међународним стандардима интерне ревизије и прописима којима се
уређује интерна ревизија у Републици Србији; врши проверу примене закона и
поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу
адекватности, успешности и потпуности, ревизију начина рада која представља
оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене
економичности, ефикасности и успешности; врши ревизију коришћења средстава
Европске уније и других међународних организација; даје савете и стручна
мишљења када се уводе нови системи и процедуре, израђује извештаје о налазу
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интерне ревизије са одговарајућим мишљењима и оценама, обавља и друге послове
неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система
интерне ревизије; обавља и друге послове из делокруга Одсека.
XI Дирекција за управљање одузетом имовином

За обављање послова из делокруга Дирекције образују се следеће
основне унутрашње јединице:
1. Сектор за управљање одузетом имовином проистеклом из
кривичног дела и
2. Сектор за опште и материјално-финансијске послове.
XII Сектор за управљање одузетом имовином проистеклом из кривичног дела
Сектор за управљање одузетом имовином проистеклом из
кривичног дела обавља послове који се односе на управљање одузетом имовином
проистеклом из кривичног дела, привредног преступа и прекршаја, предметима
кривичног дела, привредног преступа и прекршаја, имовинском користи
прибављеном кривичним делом, привредним преступом и прекршајем, и имовином
датом на име јемства у кривичном, прекршајном и другом поступку; складиштење,
чување и продају привремено одузете имовине проистекле из кривичног дела, као и
располагање тако добијеним средствима, у складу са законом; вођење евиденције о
одузетој имовини приистеклој из кривичног дела; процену тржишне вредности
одузете имовине и сарадњу са институцијама и физичким лицима ангажованим за
процену одузете имовине; учествовање у обуци државних службеника и носилаца
правосудних функција, у вези са одузимањем имовине проистекле из кривичног
дела; послове у вези са имовинском користи проистеклом из привредног преступа,
односно прекршаја; послове обезбеђења и противпожарне заштите; сарадњу
Дирекције са судовима, јавним тужилаштвима, органима МУП и другим државним
органима у поступку привремено и трајно одузете имовине; припрему дописе
наведеним органима о подацима који се односе на све евентуалне промене одузете
имовине; достављање и других података, обавештења и извештаја наведеним
органима на њихово тражење или по налогу директора Дирекције; обавља и друге
послове из делокруга Сектора.
У Сектору за управљање одузетом имовином проистеклом из
кривичног дела образује се следећа ужа унутрашња јединица:
1. Одељење за стручне послове управљања одузетом имовином.
1) Одељење за стручне послове управљања одузетом имовином обавља
послове који се односе на управљање привремено и трајно одузетом имовином
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проистеклом из кривичног дела; продају покретне имовине и поверавање
привремено одузете имовине другом физичком или правном лицу; послове предаје
на чување привремено одузетих предмета и уступање без накнаде трајно одузетих
предмета, а који су од историјске, уметничке и научне вредности установама
надлежним за њихово чување; јавно надметање за продају привремено и трајно
одузете имовине; непосредну погодбу приликом продаје покретне имовине;
поступање по захтеву за накнаду штете власника привремено одузете имовине;
кретање и процену тржишне вредности одузете имовине; вођење свих евиденција о
одузетој имовини проистеклој из кривичног дела, придметима кривичног дела,
имовинској користи прибављеној кривичним делом и имовини датој на име јемства
у кривичном поступку, а које су прописане законом и подзаконским актима;
обавља и друге послове из делокруга Одељења.
XIII Сектор за опште и материјално-финансијске послове
:
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2.2. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА
Укупан број систематизованих радних места у Министарству правде и
Дирекцији за управљање одузетом имовином је 120.
Укупан број систематизованих државних службеника и намештеника у
Министарству правде и Дирекцији за управљање одузетом имовином је 164, од
чега је у Министарству правде 133 (7 државних службеника на положају треће
групе, 6 извршилаца на одређено време у Кабинету док траје дужност министра и
120 извршилаца на неодређено време), у Дирекцији за управљање одузетом
имовином је 31 (1 државни службеник на положају друге групе, 2 државна
службеника на положају пете групе и 28 извршилаца на неодређено време).
У Министарству правде систематизована су и 2 државна секретара.
Систематизација радних места у Министарству правде:
- државних секретара - 2 (два),
- државних службеника на положају друге групе - 1 (један)
(директор Дирекције),
- државних службеника на положају треће групе - 7 (седам)
(6 помоћника министра и 1 секретар министарства) и
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- државних службеника на положају пете групе - 2 (два)
(помоћници директора Дирекције).
Извршилачка радна места државних службеника:
- 15 радних места у звању виши саветник - 15 (петнаест)
извршилаца,
- 22 радних места у звању самостални саветник - 29 (двадесетдевет)
извршиоца,
- 31 радних места у звању саветник - 54 (педесетчетири) извршиоца,
- 11 радних места у звању млађи саветник - 13 (тринаест) извршилаца,
- 7 радних места у звању сарадник - 8 (осам) извршилаца,
- 4 радна места у звању млађи сарадник - 5 (пет) извршилаца и
- 8 радних места у звању референт - 12 (дванаест) извршилаца.
Радна места намештеника:
- 2 радна места у првој врсти радних места намештеника - 3
(три) извршиоца и
- 7 радних места у четвртој врсти радних места намештеника 15 (петнаест) извршилаца.
Податке о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и
Дирекцији за управљање одузетом имовином можете преузети са линка:
http://www.mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/podaci-o-broju-zaposlenih-iangazovanih-lica-u-ministarstvu-pravde-i-direkciji-za-upravljanje-oduzetomimovinom..html
Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
у Министарству правде број: 110-00-60/2011-13 од 7. новембра 2011. године,
предвиђено је постојање следећих радних места:
I СЕКТОР ЗА ПРАВОСУЂЕ
помоћник министра
Број8 р.м.
9
10
3
11
4
12
5
13
14
6
7
15
16

шеф Одсека за кадровске, аналитичке и послове правосудне страже
Назив радног места
р.м. за статистичке и аналитичке послове
Одељење за надзор у правосудним органима
р.м. за подршку статистичко-аналитичким пословима
начелник Одељења за надзор у правосудним органима
р.м.
за кадровске
послове правосудних
р.м. за
надзор у правосудним
органима органа
р.м.
за
подршку
кадровским
пословима
органа
р.м. за надзор у основним и прекршајнимправосудних
судовима и основним
р.м.
за надзорне
и аналитичке послове правосудне страже
јавним
тужилаштвима
р.м.
за организационе
и евиденционе
правосудне
страже на
р.м. за
поступање у вези
са поднетим послове
притужбама
и представкама
рад правосудних органа
Одсек за правосудне професије
р.м. за евиденционе послове по притужбама и представкама грађана
шеф Одсека за правосудне професије
за кадровске,
и послове
р.м. Одсек
за аналитичке
пословеаналитичке
и послове надзора
над правосудне
законитошћустраже
рада

Број
1
извршилаца
1
1
1
51
1
1
1
1
1
1
1
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17
18
19
20

извршитеља
р.м. за вођење регистра сталних судских тумача-преводилаца и
судских вештака
р.м. за управне и статистичко-евиденционе послове извршитеља
р.м. за послове јавног бележништва
р.м. за подршку управним, статистичко-евиденционим пословима
извршитеља и пословима јавног бележништва
II СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
помоћник министра

1
1
1
1

Одсек за нормативне послове и међународну сарадњу
22
23
24
25

26
27
28
29

шеф Одсека за нормативне послове и међународну сарадњу
р.м. за нормативне послове
р.м. за координацију међународне сарадње
р.м. за међународну сарадњу
Одељење за међународну правну помоћ у кривичним стварима
начелник Одељења за међународну правну помоћ у кривичним
стварима
р.м. за међународну правну помоћ у кривичним стварима
р.м. за стручно-административне послове
р.м. за административне послове у кривичној правној помоћи

1
3
1
2

1
6
1
2

Одељење за међународну правну помоћ у грађанским стварима
30
31
32
33

начелник Одељења за међународну правну помоћ у грађанским
стварима
р.м. за међународну правну помоћ у грађанским стварима
р.м. за подршку међународној правној помоћи у грађанаским
стварима
р.м. за административне послове у грађанској правној помоћи

1
4
1
2

III СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
И МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ
помоћник министра
Одсек за европске интеграције
35
36
37

38

шеф Одсека за европске интеграције
р.м. за европске интеграције
р.м. за хармонизацију прописа
Одсек за припрему и планирање ЕУ пројеката и осталих пројеката
шеф Одсека за припрему и планирање ЕУ пројеката и осталих

1
2
2

1
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39
40
41

пројеката
р.м. за послове припреме и планирања ЕУ пројеката
р.м. за подршку у припреми и планирању међународних пројеката
р.м. административне и евиденционе послове

2
1
1

Група за спровођење ЕУ пројеката и осталих пројеката
42
43
44

руководилац Групе за спровођење ЕУ пројеката и осталих пројеката
р.м. за послове спровођења ЕУ пројеката
р.м. за подршку у спровођењу међународних пројеката

1
2
1

IV СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
помоћник министра
Група за буџет и аналитичко - планске послове
46
47
48

руководилац Групе за буџет и аналитичко-планске послове
р.м. за планирање и анализу извршења буџета
р.м. за праћење извршења буџета

1
1
1

49

р.м. за обраду података

1

Одељење за финансијско - рачуноводствене послове
50

начелник Одељења за финансијско-рачуноводствене послове

1

51

р.м. за израду анализа и биланса

1

52
53

р.м. за вођење пословних књига
р.м. за рачуноводствене послове

1
1

54

р.м. за финансијске послове

2

55

р.м. за уношење података у пословне књиге

2

Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове
56
57
58
59
60

шеф Одсека за јавне набавке и имовинско-правне послове
р.м. за имовинско-правне послове
р.м за послове јавних набавки
р.м. за правне послове
р.м. за подршку правним пословима

1
1
1
1
1

Одсек за инвестиције
23
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61
62
63
64

шеф Одсека за инвестиције
р.м. за праћење инвестиција
р.м. за координацију инвестиционог одржавања и опремања
р.м. за инвестиционо одржавање и опремање

1
1
2
1

V СЕКТОР ЗА ОПЕРАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ
помоћник министра
66
67
68
69

Oдсек за информатику и аналитику
шеф Одсека за информатику и аналитику
р.м. за планирање и управљање ИТ пројектима, надзора примене ИТ
прописа, стандарда и лиценцираног софтвера
р.м. за координацију развоја ИТ инфраструктуре и пословног
софтвера
р.м. за информатичко-аналитичке послове

1
2
1
1

VI СЕКТОР ЗА ЗАСТУПАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕД ЕВРОПСКИМ
СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА
помоћник министра и заступник РС пред Еворпским судом за људска права

71
72
73
74
75

шеф Одсека за заступање и праћење извршавања пресуда Европског
суда за људска права
р.м. за послове заступања и усклађивања праксе државних органа са
конвенцијом о људским правима и праксом Европског суда за
људска права
р.м. за послове припреме заступања и сарадње са Европским судом
за људска права
р.м. преводиоца
р.м. за административне и евиденционе послове

1
1
3
1
1

VII СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА
секретар Министарства
77
78

р.м. за поступање по захтевима за накнаду штете
р.м. за управно-правне и кадровске послове

1
1

79

р.м. за кадровске и аналитичке послове

1

80

р.м. за персоналне послове и евиденцију кадрова
р.м. за достављање информација од јавног значаја и заштиту података
о личности

1

81

1
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82
83
84
85

р.м. за усклађивање и организацију рада Секретаријата
р.м. за припрему садржаја за интерну презентацију сајта
Министарства
р.м. административно-техничког секретара
р.м. возача-курира

1
1
4
4

VIII КАБИНЕТ МИНИСТРА
86
87

шеф Кабинета министра
р.м. за односе са јавношћу

88

р.м. за послове протокола

89
90

р.м. административно-техничког секретара
р.м. возача

1
2
1
2
1

IX УЖА УНУТРАШЊА ЈЕДИНИЦА ИЗВАН САСТАВА
СЕКТОРА И СЕКРЕТАРИЈАТА
91
92

Група за надзор над тајношћу података
руководилац Групе за надзор над тајношћу података
р.м. за надзор над тајношћу података

1
2

X УЖА УНУТРАШЊА ЈЕДИНИЦА ИЗВАН САСТАВА
СЕКТОРА И СЕКРЕТАРИЈАТА
93
94
95
96

97
98

Одсек за интерну ревизију
шеф Одсека за интерну ревизију
р.м. вишег интерног ревизора
р.м. интерног ревизора
р.м. за аналитичке послове ревизије
САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ
ИЗВАН СВИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
р.м. за послове сарадње са Међународним кривичним трибуналом за бившу
Југославију
р.м. представника у сталној мисији Републике Србије при ЕУ у Бриселу

1
1
2
1

1
1

XII ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ
99

директор

1
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100

XIII СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ
ПРОИСТЕКЛОМ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА
помоћник директора

1

101
102
103
104
105
106
107

Одељење за стручне послове управљања одузетом имовином
начелник Одељења за стручне послове управљања одузетом имовином
р.м. за управљање трајно одузетом имовином
р.м. за управљање привремено одузетом имовином
р.м. за управљање одузетим предметима и имовинском користи
р.м. за аналитичке послове у поступку процене вредности одузете имовине
р.м. за подршку у управљању одузетим предметима и имовинском користи
р.м. за прикупљање података о одузетој имовини

1
1
3
2
1
1
2

XIV СЕКТОР ЗА ОПШТЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
108
109
110
111
112
113

помоћник директора
Одсек за финансијско – рачуноводствене послове
шеф Одсека за финансијско – рачуноводствене послове
р.м. за финансијско – рачуноводствене послове
р.м. за планирање и спровођење поступака јавних набавки
р.м. за финансијско – материјалне послове
р.м. за подршку финансијско – материјалним пословима

114
115
116
117
118
119
120

Одељење за опште послове и информационе технологије
начелник Одељења за опште послове и информационе технологије
р.м. за кадровске послове
р.м. за координацију развоја ИТ инфраструктуре
р.м. за техничку подршку
р.м. за канцеларијске и административне послове
р.м. возача-курира
р.м. магационера

1
2
1
1
2
1

1
1
1
1
2
2
2

Услуга превођења са овером од стране сталног судског тумача у
предметима за потребе Одељења за међународну правну помоћ у кривичним
стварима и Одељења за међународну правну помоћ у грађанским стварима врши се
у складу са Правилником о сталним судским тумачима („Сл.гласник РС“, бр.
35/2010).
За целисходност и законитост потребе превођења одговара начелник
Одељења за међународну правну помоћ у кривичним стварима или начелник
Одељења за међународну правну помоћ у грађанским стварима и уједно врши
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избор лица из евиденције сталних судских тумача који ће извршити потребно
превођење.
Државни службеник који је задужен предметом за који је у раду потребно
извршити услуге превођења са овером од стране стланог судског тумача подноси
Захтев за превођење (образац бр.2) са назнаком броја предмета, врсте документа
који ће се превести и доставља га на сагласност непосредном руководиоцу. Захтев
за превођење остаје у предмету као његов саставни део.
Фотокопија налога је део финансијске документације за накнаду по уговору
о делу за конкретан превод из предмета.
Рачун мора да садржи:
- наведене извршене преводе са позивом на број предемета министарства
правде на који се превод односи;
- предмет превођења са бројем страна и са ког језика на који језик је
превод извршен;
- износ за уплату у складу са висином награде утрвђене чланом 15.
Правилника о сталним судским тумачима;
- печат овлашћеног судског тумача
- потпис начелник Одељеања за међународну правну помоћ у кривичним
стварима или начелник Одељења за међународну правну помоћ у
грађанским стварима којим се потврђује да је услуга извршена у целости.
По добијеном захтеву за превођење и извршеном преводу са рачуном
Министарство закључује са извршиоцем услуге превођења уговор о делу.
У 2011. години Министарство правде је закључило 288 оваквих уговора.

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА ОРГАНА
Имена старешина државног органа могу се наћи приступом на веб страници
Министарства правде Републике Србије www.mpravde.gov.rs, рубрика тим
министарства, линк:
http://www.mpravde.gov.rs/cr/articles/ministarstvo/tim-ministarstva/tim-ministarstvapravde.html
Законом о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005 i 101/2007 –
измене и допуне) прописане су ( и то одредбама чланова од 23. до 31.) функције
старешина органа.
1) Министар
Министарством руководи министар.
Министар представља министарство, доноси прописе и решења у управним
и другим појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга
министарства.
Министар је одговоран Влади и Народној скупштини за рад министарства и
стање у свим областима из делокруга министарства.
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1)Државни секретар
Министарство може да има једног или више државних секретара који за свој
рад одговарају министру и Влади.
Државни секретар помаже министру у оквиру овлашћења која му он одреди.
Министар не може овластити државног секретара за доношење прописа, нити за
гласање на седницама Владе.
Кад министарство има више државних секретара, министар писмено овлашћује
једног од њих да га замењује док је одсутан или спречен.
Државни секретар је функционер кога поставља и разрешава Влада на предлог
министра и његова дужност престаје с престанком дужности министра.
Државни секретар подлеже истим правилима о неспојивости и сукобу интереса
као и члан Владе.
3) Помоћник министра
Министарство има помоћнике министра, који за свој рад одговарају
министру.
Помоћник министра руководи заокруженом облашћу рада министарства за
коју се образује сектор.
Помоћника министра поставља Влада на пет година, на предлог министра,
према закону којим се уређује положај државних службеника.
Министарство може да има секретара министарства, који за свој рад
одговара министру.
4) Секретар министарства
Секретар министарства помаже министру у управљању кадровским,
финансијским, информатичким и другим питањима и у усклађивању рада
унутрашњих јединица министарства и сарађује са другим органима.
Секретара министарства поставља Влада на пет година, на предлог
министра, према закону којим се уређује положај државних службеника.
5) Посебни саветници министра
Министар може именовати највише три посебна саветника.
Посебни саветник министра по налогу министра припрема предлоге, сачињава
мишљења и врши друге послове за министра.
Права и обавезе посебног саветника министра уређују се уговором, према
општим правилима грађанског права, а накнада за рад према мерилима која одреди
Влада.
Број посебних саветника министра одређује се актом Владе за свако
министарство.
Одлуком Владе о броју посебник саветника министра и мерилима за
накнаду за њихов рад ( Службени гласним РС бр. 51/07) Министарство правде је
опредељено да има два помоћника министра.
6) Директор органа у саставу Министарства
Органом у саставу руководи директор, који за свој рад одговара министру.
Директор решава у управним стварима из делокруга органа у саставу и
одлучује о правима и дужностима запослених у органу у саставу.
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Директора поставља Влада на пет година, на предлог министра, према
закону којим се уређује положај државних службеника.
Директор Дирекције за управљање одузетом имовином: руководи
Дирекцијом, планира, усмерава и надзире рад у Дирекцији; врши најсложеније
послове из делокруга Дирекције; сарађује са државним и другим органима,
организацијама и јавним службама; обавља и друге послове по налогу министра.
7) Помоћник директора органа у саставу Министарства
Помоћник директора руководи пословима у једној или више међусобно
повезаних области рада органа у саставу и за свој рад одговара директору и
министру.
Помоћника директора поставља Влада на пет година, на предлог министра,
према закону којим се уређује положај државних службеника.
У Дирекцији за управљање одузетом имовином предвиђено је постојање
два помоћника директора, с тим што само један помоћник директора може у
периоду његове одсутности потписивати акта за која је овлашћен директор, а која
се односе на пословање Дирекције.
Помоћник директора руководи Сектором, планира, усмерава, надзире и
координира рад Сектора, врши најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља
и друге послове по налогу директора.
Поред горе наведених овлашћења која су Законом о државној управи
прописана, министар својим актом додељује и друга овлашћења старешинама
органа.

ОВЛАШЋЕЊА
Министар правде је својим актом број 021-02-95/08-13 од 02.08.2010. године
дао овлашћење Слободану Хомену, државном секретару да :
- замењује министра правде, у случају његове одсутности или спречености, а у
складу са чланом 24. став 2. Закона о државној управи (''Службени гласник РС'' бр.
79/05 и 101/07-измене и допуне);
- присуствује седницама Владе, у случају одсутности или спречености министра
правде, али без права на доношење прописа и без права на гласање на седницама
Владе, а у складу са чланом 24. став 2. и 3. Закона о државној управи (''Службени
гласник РС'' бр. 79/05 и 101/07-измене и допуне);
- потписује акта која обрађују Одсек за нормативне послове и међународну
сарадњу у Сектору за нормативне послове и међународну сарадњу Министарства
правде;
- потписује акта која обрађује Одсек за међународну правну помоћ у кривичним
стварима у Сектору за нормативне послове и међународну сарадњу Министарства
правде, а која се односе на реципроцитет, расписивање међународних потерница,
екстрадицију окривљених и осуђених лица, трансфере осуђених лица и извршење
страних кривичних пресуда;
- потписује другостепена решења по жалбама осуђених лица на решења директора
Управе за извршење кривичних санкција и
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- даје сагласност на решења о упућивању на службени пут у иностранство за
запослена и постављена лица, која потписује секретар Министарства правде.
Својим актом број 021-02-94/2010-13 од 16.12.2010. године, министар
правде је дао овлашћење Јелици Пајовић, помоћнику министра за правосуђе, да
може потписивати:
- дописе судовима и јавним тужилаштвима у вези са кадровским евиденцијама;
- решења о упису у регистар сталних судских вештака, тумача;
- обавештења судовима, странкама и осталим органима у вези са евиденцијом
судских вештака, тумача и њиховим радом;
- сагласност на захтев за попуну упражњених радних места у суду;
- као и друга акта која се по налогу министра, државних секретара или помоћника
министра дају у рад Одељењу за надзор у Сектору за правосуђе.
Својим актом број 021-02-121/2008-13 од 2.08.2010. године, министар
правде је дао овлашћење Војкану Симићу, помоћнику министра за нормативне
послове и међународну сарадњу, да:
- потписује акта која обрађују Одсек за међународну правну помоћ у кривичним
стварима и Одсек за међународну правну помоћ у грађанским стварима у Сектору
за нормативне послове и међународну сарадњу Министарства правде, осим аката
која потписују министар правде и државни секретар у Министарству правде.
Својим актом број 021-01-29/10-13 од 08.04.2010. године министар правде је
дао овлашћење Слободану Бошковићу, помоћнику министра за европске
интеграције и међународне пројекте, да може потписивати:
- сва акта која обрађује Сектор за европске интеграције и међународне пројекте
Министарства правде
Актом министра правде број 021-02-00028/2011-13 од 4. април 2011. године
Јагода Јеличић, помоћник министра за материјално-финансијске послове,
овлашћена је да може потписивати:
- сагласност правосудним органима за спровођење поступка јавне набавке мале
вредности;
- захтев за трансфер средстава правосудним органима по примљеној документацији
о спровођењу поступка јавне набавке за опремање органа;
- налоге Народној банци Србије за повраћај јемства, привремено одузетих
средстава и средстава на привременом девизном депозиту, на основу правоснажних
судских одлука о испуњености услова за повраћај;
- налоге Народној банци Србије за уплату у Буџет Републике Србије из
привременог девизног депозита, трајно одузетих средстава у кривичном поступку,
на основу правоснажних одлука суда о трајном одузимању;
- предлоге и иницијативе према другим органима, по захтеву министра и секретара;
- дописе у вези са пословима уништавања цигарета у складу са закључком Владе;
- изјашњења о имовинско-правним споровима;
- кореспонденцију са правосудним органима;
- израду месечних планова за пренос средстава;
- захтеве за трансфер средстава за плате правосудним органима;
- захтеве за трансфер средстава за текуће расходе правосудним органима;
- решења за плаћање која се врше за потребе правосудних органа;
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- захтеве за плаћање са преузетом обавезом која се врше за потребе правосудних
органа;
- захтеве за преузимање обавезе за плаћање која се врше за потребе правосудних
органа;
- захтеве за промену у апропријацији;
- захтев за промену квоте;
- извештаје о извршењу буџета за правосудне органе;
- налоге за прекњижавање средстава из судских такси упућених трезору;
- решења и дописе правосудним органима;
- решења и дописе у вези са комисионом продајом предмета одузетих у судском
поступку;
- инструкције правосудним органима у вези са планирањем и извршењем буџета;
- кореспонденцију са Министарством финансија, правосудним органима и другим
државним органима;
- кореспонденцију са Републичким јавним правобранилаштвом у вези са стамбеном
проблематиком.
Актом број: 021-02-33/09-13 од 13.03.2009. године Дејан Пашић, помоћник
министра за операције и технологије овлашћен је да може потписивати:
- све акте и писмена која су у вези са применом информационих технологија из
делокруга рада Сектора за операције и технологије Министарства правде.
Актом број 021-02-00029/2011-13 од 4. април 2011. године Ивана
Марковић, секретар Министарства правде, овлашћена је да може потписивати
из надлежности Секретаријата Министарства следећу документацију:
- акта којима одлучује о правима и дужностима државних службеника и
намештеника, а у складу са чл. 140. став 2. и 171. став 3. Закона о државним
службеницима;
- закључке о одбацивању пријава на интерни и јавни конкурс за попуњавање
извршилачких радних места у министарству;
- решења којима се одлучује о захтеву за полагање правосудног испита;
- решења о исплатама накнада за чланове испитних одбора;
- уверења и потврде у вези са евиденцијом о правосудним испитима и програмом
правосудних испита, који се издају на основу члана 161. ЗУП-а, на захтев странака,
као и одговарајућа пропратна акта;
- дописе судовима, тужилаштвима и органима унутрашњих послова у циљу
прибављања документације потребне за рад по захтевима који су у вези са
накнадом штете неоправдано осуђених лица и лица неосновано лишених слободе;
- предлоге споразума и споразуме о постојању штете и врсти и висини накнаде
штете;
- решења за исплату накнаде штете на основу прихваћених споразума;
- решења за исплату накнаде штете на основу правоснажних судских одлука;
- захтеви за плаћање без преузете обавезе, а у вези са предметима накнаде штете;
- изјашњења у вези са судским поступцима за накнаду штете и у вези са радним
односима, као и са другим судским поступцима где је странка у поступку
Министарство правде, а која се достављају Републичком јавном
правобранилаштву, као законском заступнику овог министарства;
- решења о прековременом раду за запослене;
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- решења о приправности за запослене;
- решења о годишњем одмору за запослена и постављена лица;
- обавештења и разне друге дописе и писмена која се односе на пружање стручне
помоћи грађанима и представницима органа и организација у остваривању
њихових права;
- уверења и потврде из области радних односа, а на основу члана 161. ЗУП-а;
- налоге за службена путовања запослених;
- решења о упућивању на службени пут у иностранство за запослена лица,
постављена лица и лица ангажована по пројекту, само уз писмену сагласност
државног секретара;
- уговоре о делу за судске тумаче и друге уговоре о делу за потребе министарства;
- дописе и обавештења упућена Служби за управљање кадровима;
- податке о месечној евиденцији броја запослених и постављених лица у
министарству;
- табеларне приказе података о остваривању кадровског плана министарства;
- дописе упућене ''Службеном гласнику РС'' ради објаве решења окружних судова о
рехабилитацији осуђених лица;
- кореспонденција са Републичким јавним правобранилаштвом у вези са зарадом и
накнадама штете;
- све друге послове који се обављају у Секретаријату министарства и другим
секторима, а односе се на послове од заједничког интереса за министарство;
- као и документацију за коју је овлашћен помоћник министра у Сектору за
материјално-финансијске послове, у случају његове одсутности или спречености.
Напомена: Ажурирањем Информатора о раду извршеног 08.04.2011. године из
истог су:
-уклоњена овлашћења број 021-02-16/09-13 од 17.02.2009. године Маје Матије
Ристић, секретара Министарства правде и овлашћења број 021-02-89/2008-13 од
08.07.2008. године Вукице Бућковић, помоћника министра – Сектор за
материјално-финансијске послове, због подношења писмене оставке.
- унета овлашћења број 021-02-00029/2011-13 од 4. април 2011. године Иване
Марковић, секретара Министарства правде и овлашћења број 021-02-00028/2011-13
од 4. април 2011. године Јагоде Јеличић, помоћника министра – Сектор за
материјално-финансијске послове, због постављења на положај.
4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА – ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ
Државни орган у свом раду остварује јавност рада применом одредаба члана
11. и члана 76. до члана 83. Закона о државној управи („Сл. Гласник РС“, бр. 79/05
и 101/07), као и применом одредаба чланова 1, 2, 5. и 6. Закона о слободном
присрупу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“, бр. 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10).
Према Закону о државној управи државни органи су дужни да јавности
омогуће увид у свој рад према закону којим се уређује слободан приступ
информацијама од јавног значаја.
Обавештавање јавности о раду органа државне управе
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Органи државне управе дужни су да обавештавају јавност о свом раду преко
средстава јавног информисања и на други прикладан начин.
Запослени који су овлашћени за припрему информација и података везаних
за обавештавање јавности одговорни су за њихову тачност и благовременост.

Јавна расправа у припреми закона
Министарство и посебна организација дужни су да у припреми закона којим
се битно мења правни режим у једној области или којим се уређују питања која
посебно занимају јавност спроведу јавну расправу.
Спровођење јавне расправе у припреми закона ближе се уређује
пословником Владе.
Управни дани
Органи државне управе могу да врше поједине послове у месту изван свог
седишта и седишта подручне јединице, у управним данима.
Послове који се предузимају у управним данима и време и место одржавања
управних дана одређује руководилац органа државне управе.
Управни дани оглашавају се у местима у којима се одржавају.
Дужност обавештавања странака и грађана
Органи државне управе дужни су да на примерен начин, пре свега у
просторијама у којима раде са странкама, обавештавају странке о њиховим
правима, обавезама и начину остваривања права и обавеза, своме делокругу, о
органу државне управе који надзире њихов рад и начину контакта с њиме и о
другим подацима битним за јавност рада и односе са странкама.
Органи државне управе дужни су да пружају информације преко телефона и
других средстава везе којима су технички опремљени.
Давање мишљења
На тражење физичких или правних лица, органи државне управе дужни су
да дају мишљења о примени одредаба закона и других општих аката, у року од 30
дана.
Мишљења органа државне управе нису обавезујућа.
Поступање са притужбама
Органи државне управе дужни су да свима омогуће прикладан начин за
подношење притужби на свој рад и на неправилан однос запослених.
На поднету притужбу орган државне управе дужан је да одговори у року од
15 дана од дана пријема притужбе, ако подносилац притужбе захтева одговор.
Орган државне управе дужан је да најмање једном у 30 дана разматра
питања обухваћена притужбама.
Однос са странкама
Органи државне управе морају остварити примерен однос са странкама и
примати странке у току радног времена.
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Недељни и дневни распоред радног времена и друга питања везана за радно
време у органима државне управе уређује Влада.
Означавање органа државне управе
На зградама у којима су смештени органи државне управе истичу се назив
органа, грб и застава Републике Србије.
На улазу у службену просторију истичу се лична имена, функција или радно
место лица која у њој раде, а на одговарајућем месту унутар зграде истиче
Законом о слободном присрупу информацијама од јавног значаја се уређују
права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне
власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног
демократског поретка и отвореног друштва.
Информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган
јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у
одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес
да зна.
Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није
битно да ли је извор информације орган јавне власти или које друго лице, није
битан носач информација (папир, трака, филм, електронски медији и сл.) на коме се
налази документ који садржи информацију, датум настанка информације, начин
сазнавања информације, нити су битна друга слична својства информације.
Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује
одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна.
Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном
тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног
значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија
документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.
Правила о искључење јавности рада
Правила о искључење јавности рада Министарство и Дирекција остварују
применом одредаба чланова 9, 10, 13. и 14. горе наведенего Закона о слободном
присрупу информацијама од јавног значаја. Тако:
Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја, ако би тиме:
1) угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица;
2) угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење
за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка,
извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак,
или фер поступање и правично суђење;
3) озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или
међународне односе;
4) битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи,
или битно отежао остварење оправданих економских интереса;
5) учинио доступним информацију или документ за који је прописима или
службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна,
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службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном
кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге
последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ
информацији.
Орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена
и доступна у земљи или на интернету.
У овом случају орган власти ће у одговору на захтев означити носач
информације (број службеног гласила, назив публикације и сл.), где је и када
тражена информација објављена, осим ако је то општепознато.
Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право
на углед или које друго право лица на које се тражена информација лично односи,
осим:
1) ако је лице на то пристало;
2) ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито
ако се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација важна с
обзиром на функцију коју то лице врши;
3) ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним
животом, дало повода за тражење информације.
Злоупотреба права на слободан приступ информацијама од јавног значаја
Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава право на приступ
информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када
се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи
превелики број информација.

Остали подаци од значаја за јавност рада Министарства и
Дирекције:
1. Порески идентификациони број је наведен у тачки 1. овог Информатора;
2. Радно време је од 08,30 часова до 16,30 часова;
3. Физичка и електронска адреса и контакт телефони Министарства и Дирекције,
као и службеника овлашћених за поступање по захтевима за приступ
информацијама нведени су у тачки 1. и 2. овог Информатора;
4. Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима је Јасмина Чолак
испред Министарства правде и Дирекције.
Контакт подаци се налазе на линку:
http://www.mpravde.gov.rs/cr/articles/kontakt/
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5. За лица са инвалидитетом постоји прилагођен улаз у зграду у којој се налазе
Министарство правде и Дирекција за управљање одузетом имовином. Такође,
Министарство је обезедило програм на рачунару са Брајевом азбуком којим је
омогућен рад са слепим лицима.
У вези обавезе да се у Информатору о раду наведу подаци о праћењу рада
органа преко идентификационих обележја, могућности присуства седницама
државног органа, допуштености аудио и видео снимања објеката и активности
државног органа, напомињемо да иста није примењива у овом случају, односно
да не постоји законскии пропис који на то обавезује Министарство правде или
Дирекцију за управљање одузетом имовином.
Овде треба напоменути да је у припреми Правилник о службеној
легитимацији и начину рада лица овлашћених за вршење надзора над спровођењем
закона о тајности података и прописа донетих на основу закона у Министарству
правде, који ће донети министар правде, а којим ће се начин рада Групе за надзор
над тајношћу података ближе уредити.

5. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ РАДА
МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ И ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ
ИМОВИНОМ
Министарство правде
Питање: ( јануар 2010.)
Да ли Министарство правде води евиденцију правних лица која врше
послове вештачења?
Која правна лица су уписана у регистар правних лица за економскофинансијска вештачења?
Да ли је завод за судска вештачења А.Д. Нови Сад, овлашћен за
обављање послова вештачења?
Одговор:
Министарство правде Републике Србије, у складу са одредбом члана
5. став 1. Закона о условима за обављање послова вештачења („Сл.гласник СРС“,
бр.16/87 и 17/87 – испр.) води евиденцију лица која врше вештачења путем
Регистра сталних вештака и Регистра друштвених правних лица која врше послове
вештачења.
На основу података којима располаже ово Министарство, у Регистар
друштвених правних лица није уписана ниједна организација за економскофинансијска вештачења.
Уколико је завод за судска вештачења А.Д. Нови Сад организација
која је основана за обављање послова вештачења, у складу са одредбом члана 15.
истог Закона, може у складу са одредбом члана 16, а у вези са чланом 17. став 1.
обављати послове вештачења.
(Из одговора Министарства правде број 7-00-14/10-13 од
28.01.2010.године.)
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Питање: ( јануар 2010.)
Да ли Министарство правде поседује документ – Споразум закључен
дана 10.08.2001.године, између компаније „Дунав Осигурање“ и овог
Министарства, а у вези санације КПД Забела – Пожаревац и затвора у Нишу?
Одговор:
Како Министарство правде не поседује тражени документ –
Споразум, захтев је прослеђен Управи за извшење кривичних санкција ( органу у
саставу Министарства) и Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности и о томе је обавештен тражилац информације, а у складу са
одредбом члана 19. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
(Из одговора Министарства правде број 7-00-22/10-13 од
28.01.2010.године.)
Питање: ( фебруар 2010.)
Да ли је Милован Јовић, грађевински техничар из Београда, званичан
судски вештак по Решењу Министарства правде?
Одговор:
Према евиденцији Министарства правде Републике Србије – Одсека
за кадровске и аналитичке послове, наведено лице није уписано у Регистар сталних
судских вештака.У том смислу, ово Министарство не поседује Решење о његовом
упису.
(Из одговора Министарства правде број 7-00-65/10-13 од
08.03.2010.године.)
Питање: ( март 2010.)
Да ли остају на снази раније донета решења заснована на законима
важећим пре укидања СР Југославије и савезних институција?
Да ли се достигнути ниво индивидуалних права може смањивати на
штету странке?
Да ли закони и сви други општи акти могу имати повратно дејство, а
ако да, да ли то дејство може умањити или укинути раније стечена права?
Да ли су опште прихваћена правила међународног права и потврђени
међународни уговори саставни део правног поретка Републике Србије и да ли се по
закону непосредно примењују?
Одговор:
Република Србија је у потпуности наставила међународно-правни
субјективитет некадашње СР Југославије, односно, остала су на снази раније
донета решења заснована на законима важећим пре укидања СР Југославије и
савезних закона.
Индивидуална права могу се смањивати (ограничавати) и тај
институт је прописан одредбом члана 20.Устава Републике Србије („Сл.гласник
РС“, бр. 98/06) под називом ограничења људских и мањинских права који гласи:
Људска и мањинска права зајемчена Уставом могу законом бити
ограничена ако ограничење допушта Устав, у сврхе ради којих га Устав допушта, у
обиму неопходном да се уставна сврха ограничења задовољи демократском
друштву и без задирања у суштину зајемченог права.
Достигнути ниво људских и мањинских права не може се смањивати.
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При ограничавању људских и мањинских права, сви државни органи,
а нарочито судови, дужни су да воде рачуна о суштини права које се ограничава,
важности сврхе ограничења, природи и обиму ограничења, односу ограничења са
сврхом ограничења и о томе да ли постоји начин да се сврха ограничења постигне
мањим ограничењем права.
Одредбом члана 197. Устава Републике Србије прописан је институт
забране повратног дејства закона и других општих аката и он гласи:
Закони и сви други општи акти не могу имати повратно дејство.
Изузетно, само поједине одредбе закона могу имати повратно
дејство, ако то налаже општи интерес утврђен при доношењу закона.
Одредба кривичног закона може имати повратно дејство само ако је
блажа за учиниоца.
Одредбом члана 16. Устава Републике Србије прописан је институт
међународни односи и он гласи:
Спољна политика Републике Србије почива на општепризнатим
принципима и правилима међународног права.
Општеприхваћена правила међународног права и потврђени
међународни уговори саставни су део правног поретка Републике Србије и
непосредно се примењују.Потврђени међународни уговори морају бити у складу с
Уставом.
(Из одговора Министарства правде број 7-00-68/10-13 од
03.03.2010.године.)
Питање: ( март 2010.)
Да ли је Живорад Лазаревић из Уба, уписан у Регистар сталних
судских вештака?
Одговор:
Према евиденцији Министарства правде Републике Србије – Одсека
за кадровске и аналитичке послове, именовани није уписан у Регистар сталних
судских вештака.
С тим у вези, ово Министарство не поседује никакву документацију
за Живорада Лазаревића.
(Из одговора Министарства правде број 7-00-70/10-13 од
18.03.2010.године.)
Питање: ( март 2010.)
Колико је захтева Комисија за накнаду штете формирана при
Министарству правде, на основу одлуке Уставног суда којом је усвојена уставна
жалба запримила од оснивања па до 1.марта ове године?
Колико је захтева наведена Комисија позитивно решила?
Колико је захтева одбијено?
Колико захтева није решено?
Колики је износ исплаћених (одобрених) новчаних средстава на име
накнаде штете?
Одговор:
Комисија за накнаду штете Министарства правде на основу одлуке
Уставног суда којом је усвојена уставна жалба, запримила је за прошлу
38

Информатор о раду Министарства правде са органом у саставу-Дирекцијом за
управљање одузетом имовином, ажуриран 30.04.2012. године
2009.годину 41 захтев, а за текућу 2010.годину ( закључно са 28.02.2010.г.) укупно
25 захтева.
Од укупно решених 38 предмета, Комисија је у потпуности усвојила
захтев за накнаду штете у 2 предмета.
Комисија је делимично усвојила захтев подносиоца у 26 предмета.
Комисија је одбила захтеве за накнаду штете у 7 предмета.
У 2 предмета Комисија није могла да донесе коначну одлуку и
тражила је додатну документацију, односно изјашњење подносиоца захтева.
Један предмет (захтев) Комисија је решила на други начин.
Укупан износ исплаћених (одобрених) новчаних средстава износи 1.
957.500 динара.
На основу свега напред наведеног, Министарство правде је тражиоцу
информације доставило копију годишњег извештаја о раду за прошлу 2009.годину.
(Из одговора Министарства правде број 7-00-97/10-13 од
29.03.2010.године. )
Питање : ( март 2010.)
Тражилац информације је захтевао од овог Министарства, да му се
доставе копије списа, у вези исплате накнаде штете породици Ивана Стамболића?
Одговор:
Министарство правде Републике Србије не мора омогућити
остваривање права на приступ траженој информацији, јер је иста већ објављена и
доступна у земљи или на интернету, а у складу са одредбом члана 10. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“, бр. 120/04,
54/07 и 104/09).
Наведена информација од јавног значаја је објављена у следећим
средствима јавног информисања ( публикацијама ):
Двевник број 2 „РТС“ од 13.03.2010.године.
Дневни лист „Данас“ од 13.03.2010.године, страна 1, под називом
„Накнада за убиство Ивана Стамболића 250.000 Евра – држава обештетила
породицу ликвидираног Председника Председништва Србије“.
Дневни лист „Блиц“ од 14.03.2010.године, страна 10, изјава под
називом „Одштета за породицу Стамболић“.
Дневни лист „Политика“ од 14.03.2010.године, страна А9, изјава под
називом „Стамболићима 250.000 Евра“.
Дневни лист „Пресс“ од 14.03.2010.године, страна 2, извештај под
називом „Држава се нагодила са Стамболићима“.
Дневни лист „Вечерње новости“ од 14.03.2010.године, страна 6,
извештај под називом „Породици исплаћена одштета – поравнање Катарине
Стамболић са државом“.
( Из одговора Министарства правде број 7-00-83/10-13 од 19.03.2010.године. )
Питање: ( март 2010.)
Захтев за изручење окривљене Сузане Хошек, против које се води
кривични поступак Ки. 400/07 пред Општинским судом у Обреновцу, за кривично
дело одузимање малолетног лица из члана 191.став 3. у вези става 1.КЗ Републике
Србије, у вези члана 33.КЗ Републике Србије.
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Одговор:
Министарство правде Републике Србије је обавестило тражиоца
информације да је ово Министарство – Сектор за нормативне послове и
међународну правну сарадњу – Одељење за међународну правну помоћ, својим
актом број 07-00-525/09-08 од 24.03.2010.године, одговорило, да је молба за
изручење Сузане Хошек одбијена, од стране Министарства правде Чешке
Републике.
У том смислу, је обавештен Други основни суд у Београду, Судска
јединица у Обреновцу, пред којим се води кривични поступак, за напред наведено
кривично дело и који је једино надлежан за поступање у том предмету.
(Из одговора Министарства правде број 7-00-51/09-13 од
06.04.2010.године. )
Дирекција за управљање одузетом имовином
Питање: (фебруар 2010)
Захтев се односи на следеће информације:
1.укупан број намештеника у Дирекцији
2.укпан број државних службеника у Дирекцији
3.укупан број припадника националних мањина на радном месту намештеника
4.укупан број државних службеника припадника националних мањина
5.број припадника ромске националне мањине на радном месту намештеника
6.број припадника ромске националне мањине на извршилачким местима
7.број припадника ромске националне мањине на положајима
8.да ли су радна места на којима се налазе припадници ромске националне мањине
систематизована?
9.да ли конкурсе за радна места објављујете на језику националних мањина?
10.да ли сте упознати са Закључком Владе о мерама за повећање учећа
националних мањина у органима државне управе?
Одговор:
Дирекција за управљање одузетом имовином дала је следећи одговор:
Укупан намештеника запослених у Дирекцији је 2, укупан број државних
службеника је 7,укупан број запослених припадника је 0, број припадника ромске
националне мањине је 0.
Конкурсе за радна места Дирекција објављује на српском језику.
Наведена Дирекција је упзната са Закључком Владе РС.
Министартство правде
Питање : ( јануар 2011.)
Да ли Министарство правде – Управа за извршење кривичних
санкција, води евиденцију о свим осуђеним лицима са инвалидитетом који
издржавају казну затвора у свим заводима у оквиру наведене Управе?
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Да ли се води евиденција о њима и то следећи подаци : име и презиме
осуђеног, матични број, завод у коме се издржава казна затвора, као и
степен и врста инвалидитета?
Одговор :
На основу одредбе члана 16. став 10. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја ( „Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и
36/10 ) Министарство правде доноси
РЕШЕЊЕ
Одбија се захтев за приступ информацији од јавног значаја Центра за
људска права из Ниша у целости, којим је тражено од овог органа, да му се дају
подаци о осуђеницима са инвалидитетом, који издржавају казну затвора у свим
заводима у Републици Србији и то : име и презиме осуђеног, матични број, завод у
коме издржава казну затвора, степен и врста инвалидности.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Поводом захтева за приступ информацији од јавног значаја број 7-00-44/1113 од 24.01.2011. године, тражиоца информације Центра за људска права из Ниша,
орган власти – Министарство правде му неће омогућити остваривање права на
приступ траженим информацијама, ближе наведеним у изреци овог решења и
његовом захтеву, јер би тиме повредио право на приватност, право на углед или
неко друго право осуђеника са инвалидитетом, на које се тражене информације
лично односе, осим ако су та лица на то пристала, а у смислу одредбе члана 14.
став 1. тачка 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја.
Како у конкретној правној ствари, горе наведена лица нису дала пристанак
на давање информација о себи, односно о својој личности, тиме су испуњени
услови за примену наведене законске одредбе.
Одредбом члана 42. Устава Републике Србије ( „Сл. гласник РС“, бр.
83/06 ), прописана је заштита података о личности.
Према цитираној уставној одредби, зајемчена је заштита података о
личности.Прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности уређују
се законом.Забрањена је и кажњива употреба података о личности изван сврхе за
коју су прикупљени, у складу са законом, осим за потребе вођења кривичног
поступка или заштите безбедности Републике Србије, на начин предвиђен
законом.Свако има право да буде обавештен о прикупљеним подацима о својој
личности, у складу са законом, и има право на судску заштиту због њихове
злоупотребе.
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Напомињемо, да је циљ Закона о заштити података о личности ( „Сл.
гласник РС“, бр. 97/08 и 104/09 – др. закон ), да се у вези са обрадом података о
личности, сваком физичком лицу обезбеди остваривање и заштита права на
приватност и осталих права и слобода ( члан 2. ).
У вези са тим, истичемо да физичка лица - осуђеници са инвалидитетом
нису дала пристанак за обраду података о својој личности, чиме су испуњени
услови за примену одредбе члана 8. став 1. тачка 1. Закона о заштити података
о личности.
Подаци о здравственом стању осуђеника са инвалидитетом ( подаци о
степену и врсти инвалидитета ), спадају у групу нарочито осетљивих података и
исти се могу обрађивати, само на онову слободно датог пристанка лица, сходно
члану 16. став 1. Закона о заштити података о личности.
На основу свега напред наведеног, одлучено је као у изреци ( диспозитиву )
решења.

Поука о правном средству :
Против овог решења може се Овлашћено лице за поступање по
изјавити
жалба
Поверенику
за захтеву за слободан приступ
информације од јавног значаја и информацијама од јавног значаја
заштиту података о личности
Милан Мраковић

Питање : ( фебруар 2011.)
Да ли Министарство правде води евиденцију о броју бивших судија, јавних
тужилаца и њихових којима је исплаћена наканада плате, на основу Закључка
Владе Републике Србије од 06.07.2010. године, до дана подношења овог захтева?
Износ буџетских средстава која су по том основу исплаћена у нето и бруто
износу по појединим месецима?
Износ средстава који је је у буџету РС планиран Законом о буџету за 2011.
годину за ову намену?
Одговор :

Месеци у 2010.
години

Број неизабраних судија,
јавних тужилаца и њихових
заменика

Бруто
износ

ЈУЛ

103.

337.

758

307.

718

538.

698

169, 00
АВГУСТ

96.
874, 00

СЕПТЕМБАР

87.
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263,00
ОКТОБАР

87.

686.

678

013.

667

704, 00
НОВЕМБАР

88.
398, 00

УКУПНО

462.

883.

408, 00
Што се тиче питања под редним бројем 3 у Вашем захтеву, средства за
исплату накнаде плата за неизабране судије, јавне тужиоце и заменике јавних
тужилаца, по Закључку Владе Републике Србије 05 Број : 120-4978/10 од
06.07.2010. године, у буџету Републике Србије у текућој 2011. години, исплаћиваће
се у оквиру апропријација на економској класификацији 411-плате, додаци и
накнаде запослених и економској класификацији 412-социјални доприноси на терет
послодаваца, у разделу 6 – Судови и разделу 8 – Јавна тужилаштва.
Питање : ( фебруар 2011.)
Ко је извршни дужник у судском поступку пословни број 1К 243/10, који се
водио пред Вишим судом у Панчеву?
Идентификациони подаци за извршног дужника и то : тачан назив и
седиште, порески идентификациони број, матични број са назнаком регистра уписа
и број рачуна са кога се врши наплата трошкова кривичног поступка?
Одговор :
У конкретној правној 1К. бр. 243/10, који је нведен у захтеву, извршни
дужник је Република Србија – Министарство правде – Виши суд у Панчеву, а у
складу са одредбама Закона о седиштима и подручјима судова и јавних
тужилаштава ( „Сл. гласник РС“, бр. 116/08 ) и Списку директних и индиректих
корисника средстава буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти,
корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, као и других
корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна
трезора ( „Сл. гласник РС“, бр. 103/10 ).
С тим у вези, тражени подаци за Виши суд у Панчеву су :
 Војводе Радомира Путника 13 – 15, 26 000 Панчево ;
 Подрачун : 840-974621-39 ;
 Матични број : 08864284 ;
 ПИБ : 106399560 ;
 Регистарски број : 8230112669 ;
Питање : ( март 2011.)
Када ће бити донет посебан Закон, ради накнаде штете рехабилитованим
лицима?
Одговор :
Одредбом члана 8. Закона о рехабилитацији ( „Сл. гласник РС“, бр. 33/06 ),
прописано је да право на накнаду штете и право на повраћај конфисковане имовине
рехабилитованог лица уредиће се посебним законом
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Наведени Закон још није донет ( усвојен ) у Народној Скупштини Републике
Србије.
Питање : ( март 2011. )
1. Колико лица је поднело захтев Комисији за поравнање при
Министарству правде у 2008. и 2009. години, за накнаду штете због
неоснованог лишења слободе?
2. На колико захтева је Комисија за поравнање одговорила, односно
понудила предлог споразума о поравнању?
3. Колико износи по дану просечна накнада штете ( у динарима ) који је
притворена особа провела у притвору?
4. Колико је у 2008. и 2009. години, донето правноснажних пресуда по
којима је Република Србија обавезана на накнаду штете због
неоснованог лишења слободе?
5. Колики је укупан износ исплаћене штете у 2008. и 2009. години (
главнице, камате и трошкови парничног поступка )?
Одговор :
1. У 2008. години ( за период од 01.01. до 31.12.2008. године )
Министарству правде поднело је 452 лица, захтеве за накнаду штете због
неоснованог лишења слободе, а у 2009. години ( за период од 01.01. до
31.12.2009. години ) поднело је 528 лица.
2. У 2008. години Комисија Министарства правде, доставила је 275
предлога споразума о врсти и висини накнаде штете, подносиоцима
захтева, а у 2009. години доставила је 265 предлога.
3. У 2008. години, просечно по дану накнада је износила 2. 540, 00 динара,
а у 2009. години, 2.800, 00 динара.
4. Што се тиче питања под редним бројем 4. и 5. у захтеву, а која се односе
на то – колико је у 2008. и 2009. години, донето правноснажних пресуда,
по којима је Република Србија обавезана на накнаду штете због
неоснованог лишења слободе и колики је укупан износ исплаћене штете
за наведени временски период ( главница, камате и трошкови парничног
поступка ), тражене информације не поседујемо.
С тим у вези, тражилац информације може се обратити судовима опште
надлежности, који суде у првом степену.
Питање : ( април 2011. )
Да ли је Слободан Аврамовић из Београда, уписан у Регистар сталних
вештака, коју школску спрему има ( квалификацију ) и која му је
специјалност вештачења?
Одговор :
Према евиденцији овог Министарства, Слободан Аврамовић из
Београда, уписан је у Регистар сталних вештака за област саобраћаја, по
решењу Републичког секретаријата за правосуђе и управу број 074/45/90 од
19.04.1990. године.
С тим у вези, тражиоцу информације ово Министарство доставља
копију Дипломе о високој школској спреми стеченој на саобраћајном
факултету у Београду, на име наведеног лица и копију решења
Министарства правде и локалне самоуправе број 74-00-45/90 од 17.12.2001.
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године, о измени решења о објављивању регистра сталних вештака, за
период од 01.01.1990. године до 25.03.1991. године.
Питање : ( април 2011.)
Дана 03.03.2011. године, тражилац информације поднео је Министарству
правде захтев – предлог за уједначавање праксе о уношењу података о личности на
web site Министарства правде и змену уноса појединих података о личности?
Одговор :
Министартво правде је пустило у рад нови портал судова
www.portal.sud.rs, путем кога грађани Републике Србије и све заинтересоване
странке могу путем интернета да сазнају информације о мрежи судова и
остваре увид у ток ( кретање ) предмета у 34 основна, 26 виших и привредним
судовима у Србији.
На наведеном порталу се налазе подаци из уписника судова, који
представљају јавне књиге и које их воде судови, ради евиденције, а у смислу
одредби члана 243. до 249.Судског пословника ( „Сл. гласник РС“, бр. 110/09 ).
Основна сврха и намена увођења наведеног портала је да се побољша
комуникација запослених у судовима и странака и растерећење истих.
Што се тиче навода у захтеву, о неуједначеној пракси судова, поводом
уношења различитих података о личности, исти су неосновани.
С тим у вези, Министарство правде је водило рачуна о примени одредаба
Закона о заштити података о личности ( „Сл.гласник РС“, бр. 97/08 и 104/09 – др.
закон ), а нарочито одредбе члана 16. ( нарочито осетљиви подаци ) наведеног
Закона.
Питање : ( мај 2011.)
Из ког разлога неизабраним судијама није исплаћена накнада плата за
јануар,фебруар, март и април 2011. године?На који начин се врши исплата
наведених накнада, из којих средстава у Привредном апелационом суду и
Врховном касационом суду, будући да ти судови редовно врше исплату ?
Одговор :
1. У складу са одредбама члана 95. Закона о уређењу судова („Сл. гласник
РС“, број 116/08, 104/09 и 101/10) и члана 23. Закона о буџету Републике Србије за
2011. годину („Сл. гласник РС“, бр. 101/10), Министарство правде надлежно је за
давање налога за пренос судовима средстава из раздела 6 - Судови са рачуна буџета
на рачуне судова, осим Врховном касационом суду, Управном суду, Привредном
апелационом суду и Вишем прекршајном суду.
Oво министарство вршило је пренос средстава судовима у складу са
планираним и одобреним средствима за одређене намене и надлежношћу утврђену
законом.
Пренос средстава судовима на име исплате накнаде плате судији, у складу
са Закључком Владе 05 Број: 121-2249/2011 од 5. априла 2011. године, није
извршен јер се исплата наведених накнада врши из сопствених прихода.
Наиме, Министарство правде је приликом израде предлога финансијског
плана за 2011. годину тражило додатна средства за финансирање одређених
текућих расхода, између осталог и за исплату накнада плате судији, јавном
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тужиоцу и заменику јавног тужиоца, у складу са напред наведеним закључком.
Додатна средства за текуће расходе и исплату наведених накнада нису одобрена.
Услед тога, ово министарство планирало је да у 2011. години исплату
наведених накнада врши из сопствених прихода, односно из средстава судских
такси.
У складу са оствареним сопственим приходом - приливом средстава по
основу наплате судских такси, ово министарство врши пренос средстава судовима
за расходе који се финансирају из сопствених прихода.
2. У вези захтева да се достави податак на који начин се врши исплата
накнада судијама који нису изабрани у складу са одредбама Закона о судијама
(„Сл. гласник РС“, број 116/08, 58/09, 104/09 и 101/10) у Привредном апелационом
суду и Врховном касационом суду, тачније из којих средстава, обавештавамо да су
Врховни касациони суд, Управни суд, Привредни апелациони суд и Виши
прекршајни суд директни корисници буџета Републике Србије.
Наведени судови, као директни корисници буџетских средстава,
одговорни су у складу са законом за припрему предлога финансијског плана, а
након усвајања Закона о буџету, одговорни су за припрему и усаглашавање планова
за извршење буџета, преузимање обавеза и извршење плаћања.
Имајући у виду наведено и расположива средства остварена по основу
наплате судских такси, Министарство правде планирало је да, најкасније до 5. јуна
ове године, изврши пренос средстава са рачуна буџета на рачуне судова на име
исплате накнада судијама за јануар 2011. године
Питање : ( мај 2011.)
Да ли је Гордана Мишић Павков из Новог Сада уписана у Регистар
сталних вештака, за област неуропсухујатрије?
Одговор :
Према евиденцији овог Министарства, др Гордана Мишић Павков из
Новог Сада уписана је у Регистар сталних вештака за област психијатрије, по
решењу број 740-05-1270/07-03 од 10.05.2007. године.
Питање : ( мај 2011.)
Да ли Министартво правде поседује копију документа – из кога се види
шта је поступљено по иницијативи за разрешење судија за прекршаје у Ужицу, а
сада изабране за судије Вишег прекршајног суда у Крагујевцу Мирјане Мићић,
Наташе Деспотовић и Драгомирке Босиљчић.
Одговор :
Министарство правде не поседује тражене информације ( документа ),
ближе наведена у поднетом захтеву.С тим у вези, захтев је прослеђен надлежном
органу, а то је Високи савет судства.
Питање : ( јуни 2011.)
Како функионише AVP апликација ( пословни софтвер ) у Првом
основном суду у Београду ( обрада текста и друга техничко – технолошка решења
)?
Одговор :
Функционисање АВП апликације ( пословног софтвера ) у употреби у
судовима опште надлежности као и привредним судовима, базира се на
следећим принципима :
-

сваки податак који се унесе у апликацију може се и исправити ;
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-

-

-

-

сваки унос који је рађен у одређеном предмету, макар у неком тренутку био
и исправљен или избрисан, остаје забележен у ткз. Журнал бази ;
у журнал бази остаје забележен и податак са чијег је корисничког налога
одређени податак унет, односно измењен ;
преглед предмета из АВП апликације ( како стоји у Вашем прилогу ) треба
да осликава тачно чињенично стање у предмету – одређене промене у
предмету треба да буду видљиве у прегледу предмета ( на пример: податак
да је странка до одређеног тренутка имала једног адвоката, а након тога
другог адвоката ), док друге промене, тј. исправке погрешно унетих
података, не треба да буду видљиве у прегледу предмета већ остају
забележене у журнал бази ( на пример : референт је грешком унео да је
одлука 06.05. уместо 05.06 ) ;
подаци из журнал базе нису доступни сваком кориснику АВП апликације,
већ се тим подацима приступа преко ИТ сектора суда ;
један део података у одређеним категоријама предмета је у складу са
позитивноправним проиписима видљив и на Порталу судова (
www.portal.sud.rs ) и то у линку „Ток предмета“ ;
начин објављивања података из предмета на Порталу је такав да се након
евидентирања одређене радње у АВП апликацији, аутоматски генерише ткз.
Текст пописа списа ( а у зависности од извршене радње ) који се аутоматски
пласира на Портал ;
текст пописа списа, иако се аутоматски генерише, едитабилног је карактера,
те запослени у суду може тај текст изменити, допунити итд. ( на пример :
када записничар унесе у АВП податак о томе да је у одређеном предмету
заказано главно рочиште за одређени дан, у одређено време и у одређеној
судници, ови подаци постају видљиви на Порталу у форми текста пописа
списа, при чему записничар тај текст може допунити коментаром да ће се на
том рочишту вршити саслушање сведока, вештачење итд. Што уједно
постаје видљиво и на Порталу ) ;
уколико запослени у суду изврши одређену измену у предмету, у смислу
исправке унетих података, потеребно је да ту измену евидентира и у тексту
пописа списа, јер ће у супротном на Порталу остати забележен стари
податак ( на пример : уколико је записничар извршио исправку заказаног
рочишта, па је евидентирао да рочиште није заказано за 05.06. већ 06.05.
потребно је да ову измену унесе и у сам текст пописа списа, у супротном се
та измена неће видети на Порталу, већ само у прегледу предмета у АВП
апликацији ).

На основу напред наведеног, следе одговори на Ваша питања :
1. Сви подаци о одређеном предмету остају забележени у журнал бази на
серверу суда, и то чак након евентуалне измене – исправке података у
предмету или њиховог брисања.
2. Сваки податак унет у АПВ апликацију у одређеном предмету може бити
исправљен ( на пример : исправка датума пријема поднеска уколико је
омашком евидентиран погрешан датум ) или брисан ( на пример : брисање
податка о пријему поднеска у одређеном предмету, уколоко је омашком
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евидентиран пријем поднеска у погрешном предмету ).У оба случаја овај
податак остаје забележен у журнал бази.
3. Вршењем у вида у журнал бази могу се добити информације о евентуалним
изменама и брисањима у предмету, када је до њих дошло, и са чијег
корисничког налога је то учињено ;
4. Што се тиче Вашег питања под редним бројем 4 – да ли је технички
изводљиво ( могућност софтвера ) да се утврди време и датум укуцавања
судског текста Open Office програму, ово питање није везано за рад у АВП
апликацији.Рад суда у Open Office-у је одвојен од рада у АВП
апликацији.Веза ће постојати тек уколико се документ из Open Office-a
одштампа, скенира и као скенирани документ веже за одређену радњу у
АВП апликацији.
Питање : ( октобар 2011.)
Да ли вештак има право на накнаду трошкова за свој рад и из којих извора
се то плаћа?
Одговор :
Вештак има право на накнаду трошкова и право на награду за рад, а у складу
са одредбом члана 5. Закона о судским вештацима ( «Сл. Гласник РС», бр.
44/10).Висина и начин накнаде трошкова и висина награде за вештачење одређује
се у складу са прописом којим је уређена накнада трошкова у судским поступцима
( одредба члана 26. наведеног Закона ), а то је Правилник о накнади трошкова у
судским поступцима ( «Сл. Гласник РС», бр. 57/03).
Обрачун и исплата накнаде трошкова и награде за рад судских вештака са
припадајућим порезом и доприносима, врши се из буџетских средстава.
Питање : ( јануар 2012.)
Да ли је Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција
спремна да извршава одлуке судова о условном отпусту уз меру електронског
надзора?Да ли је наведена Управа примила до сада такву одлуку?
Одговор :
Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција
оспособљена је и технички опремљена да извршава одлуке суда о условном
отпусту уз меру електронског надзора на целој територији Републике Србије.
Наведена Управа није примила ни једну одлуку суда о условном отпусту,
којом је одређено да је осуђени дужан да испуни обавезе предвиђене
кривичноправним одредбама, уз меру електронског надзора.Такође, Управа није
примила ни једну одлуку суда о условном отпусту, уз меру електронског надзора за
лица која су више пута осуђивана.
Управа за извршење кривичних санкција од судова са територије Републике
Србије примила је 182 одлуке којима је одређено да се изречена казна треба
извршити на тај начин што осуђени не сме напуштати просторије у којима станује.
Раније најчешће тражене информације у вези рада Министарства правде се
налазе на линку (Информатор о раду 2008. и 2009.):
http://www.mpravde.gov.rs/cr/articles/ministarstvo/informator-o-radu/informator-oradu.html
Већина питања у 2010. и 2011. години су постављена писменим путем, а
поједина су послата и електронском поштом.
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6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Законом о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 65/2008, 36/2009 и
11/2011) образовано је Министарство правде. Истим Законом, чланом 7, утврђен је
делокруг рада:
Министарство правде обавља послове државне управе који се односе на:
кривично законодавство и законодавство о привредним преступима и прекршајима;
облигационе односе; наслеђивање; поступак пред судовима, изузев управног спора
и стечајног поступка; организацију и рад правосудних органа; правосудни испит;
судске вештаке, преводиоце и тумаче; извршење кривичних санкција;
рехабилитацију, амнестију и помиловање; изручење; прикупљање података о
извршеним кривичним делима против човечности и других добара заштићених
међународним правом; доношење решења о предаји окривљених лица
Међународном трибуналу за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења
међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од
1991. године, а на основу правноснажних и извршних судских одлука; спровођење
програма заштите учесника у кривичном поступку; адвокатуру и друге правосудне
професије; судску стражу; статистику и аналитику рада правосудних органа;
међународну правну помоћ; управљање одузетом имовином проистеклом из
кривичног дела; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга
тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова ЕУ,
донација и других облика развојне помоћи; заступање Републике Србије пред
Европским судом за људска права и старање о објављивању пресуда тог суда које
се односе на Републику Србију; припрему прописа о поступку пред Уставним
судом и правном дејству одлука Уставног суда; припрему прописа о заштити
података о личности и тајности података; надзор над применом прописа који
уређују тајност података, као и друге послове одређене законом.
Министарство правде преузима од Министарства за људска и мањинска
права запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему,
средства за рад и архиву за вршење надлежности у области заступања Републике
Србије пред Европским судом за људска права и старање о објављивању пресуда
тог суда које се односе на Републику Србију.
Одсек за интерну ревизију обавља послове одређене одредбама Закона о
буџетском систему, а који се се односе на пружање саветодавних услуга које се
састоје од савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања
вредности и побољшања процеса управљања датом организацијом, управљања
ризицима и контроле. Такође, одредбама Правилника о заједничким критеријумима
за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне
ревизије у јавном сектору, утврђено је да је интерна ревизија независна и
објективна активност давања стручног мишљења и савета.
Повељом интерне ревизије Министарства правде, између осталог утврђена
је и сврха интерне ревизије, а то је пружање независног, објективног и стручног
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мишљења, давање препорука о управљању ризицима и о интерним контролама у
Министарству правде и правосудним органима, на начин да мери и процењује
делотворност постизања циљева одређених законима и другим прописима, односно
утврђеним политикама и процедурама.
Руководилац интерне ревизије и интерни ревизори у обавези су да сарађују
са Централном јединицом за хармонизацију у циљу добијања смерница, упутства и
података.
Руководилац интерне ревизије успоставља сарадњу са Државном
ревизорском институцијом и струковним удружењима ради унапређења рада и
професионалног развоја интерних ревизора.
Интерна ревизија обавља послове на основу стратешког и годишњег плана
интерне ревизије, који су претходно одобрени од стране министра, а у одређеним
случајевима и на захтев министра.
Стратешки план заснива се на дугорочним циљевима Министарства, којим
се утврђују стратешки циљеви интерне ревизије за период од три године. Годишњи
план интерне ревизије израђује се на основу Стратешког плана и њиме се
дефинишу задаци које треба обавити.
Свака појединачна ревизија у Министарству и правосудним органима
обавља се на основу овлашћења министра и према Годишњем плану рада интерне
ревизије.
План појединачне ревизије, којим се детаљно описују ревизорски поступци,
припрема интерни ревизор, а одобрава Руководилац интерне ревизије.
Ревизија започиње уводним састанком са руководством субјекта ревизије, а
обавља се утврђивањем, анализирањем, процењивањем и документовањем
података довољних за давање стручног мишљења о постављеним циљевима
ревизије.
За сваку обављену ревизију саставља се ревизорски извештај који садржи
резиме, циљеве и обим ревизије, налазе, закључке и препоруке, детаљни извештај,
као и коментаре руководиоца субјекта ревизије.
Одговорно лице субјекта ревизије може да упути одговор на нацрт
извештаја о обављеној ревизији, који садржи примедбе са доказима, сугестије и
друга запажања у вези нацрта извештаја. Одговор, са евентуалним примедбама и
сугестијама, на нацрт извештаја доставља се у року који не може бити дужи од
осам дана од дана пријема нацрта извештаја.
По истеку остављеног рока за достављање одговора на нацрт извештаја,
ревизорски тим припрема коначни извештај. У коначном извештају ревизорски тим
може да измени своје налазе, закључке и препоруке, уколико оцени да су чињенице
на које се указују у одговору субјекта ревизије оправдане или сам оцени да је из
других разлога то неопходно.
За Групу за надзор над тајношћу података, поред послова описаних у
тачки 2.1. оввог Информатора о раду, треба напоменути да је чланом 71. Закона о
тајности података предвиђена надлежност Министарства правде, као другостепеног
органа, у поступку по жалби на решење Канцеларије Савета за националну
безбедност и заштиту тајних података о издавању сертификата за приступ тајним
подацима. На поступак одлучивања по жалби се примењују одредбе закона који
уређује општи управни поступак.
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Одељење за међународну правну помоћ у грађанским стварима пружа
помоћ надлежним државним органима у земљи који траже ту помоћ пред
иностраним судовима односно иностраним државним органима који траже помоћ
судова у Републици Србији. Међународна правна помоћ састоји се у достављању
докумената, прибављању наследничких изјава и других докумената, саслушању
странака и прибављању доказа. Одсек пружа услуге надлежним органима и у
поступку грађанско правних аспеката отмице деце, врши надоверу докумената и
издаје потврде о домаћим прописима у поступку домаћих грађана пред страним
државним органима.
Одељење за међународну правну помоћ у кривичним стварима
Међународна правна помоћ у кривичним стварима је помоћ коју правосудни
и други органи једне државе пружају правосудним и другим органима друге
државе поводом извршених кривичних дела.
Наведена правна помоћ се у нашој држави одвија на основу Закона о
међународној правној помоћи у кривичним стварима као и на основу закључених
билатералних уговора и међународних конвенција.
Кад је реч о билатералним уговорима, Република Србија има са 29 држава
закључених 45 уговора које регулишу различите видове међународне правне
помоћи у кривичним стварима.
Република Србија је чланица и 24 конвенције Савета Европе које садрже
одредбе о пружању правне помоћи у кривичним стварима, а чланица је и преко 30
конвенција Уједињених Нација и њених организација које такође садрже одредбе о
правној помоћи у кривичним стварима. Списак ових конвенција налази се на сајту
Министарства.
http://www.mpravde.gov.rs/cr/articles/medjunarodne-aktivnosti-eu-integracije-iprojekti/medjunarodna-pravna-pomoc/
Најчешће се примењују билатерални уговори закључени са Републиком
Хрватском, Босном и Херцеговином и Црном Гором.
Према одредбама Закона о међународној правној помоћу у кривичним
стварима (члан 9) државни органи су дужни да чувају тајност података добијених у
поступку пружања међународне правне помоћи. Подаци о личности могу да се
користе искључиво у кривичном или управном поступку у вези са којим је поднета
замолница.
споразуми са Словенијом и регионалне иницијативе
У априлу 2011. године потписани су уговори о међународној правној
помоћи и изручењу између Министартва правде Републике Србије и Министартва
правосуђа Републике Словеније. Министар правде Снежана Маловић иницирала је
израду Конвенције о регионалном налогу за хапшење, прихватила иницијативу за
израду Регионалне конвенције или за регионално приступање Конвенцији
``Лугано``(Конвенција о надлежности и извршењу пресуда у грађанским и
трговачким стварима, ревидирана 2007. године, а ступила на снагу 1.01.2010.
године), а покренула је и друге регионалне иницијативе.
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На министарској регионалној конференцији дражава Западног Балкана, која
је 15. априла 2011. године одржана у Републици Словенији, на Брду код Крања,
министри правде (правосуђа) Републике Србије и Републике Словеније, Г-ђа
Снежана Маловић и Г. Алеш Залар потписали су Уговор о правној помоћи у
кривичним и грађанским стварима и Уговор о изручењу. У плану је да се до краја
ове године потпише и трећи уговор-Уговор о признању и извршењу одлука у
кривичним стварима.
Република Словенија је последња новостворена држава са подручја бивше
Југославије са којом су овакви уговори поптписани. Истовремено, Република
Словенија је прва држава чланица Европске Уније са којом је Република Србија
уговорила непосредну сарадњу судова, под одређеним условима.
Потписани уговори ступиће на снагу и почеће да се примењују након
ратификације-доношења закона о потврђивању тих уговора у парламенталним
телима обеју држава.
Приликом сачињавња текста уговора искоришћена су сва позитивна
искуства из уговора које је Србија закључила са Црном Гором, Босном и
Херцеговином и Хрватском, тако да су у уговор уграђена углавном сва савремена
упоредно правна решења, што је допринело њиховој свеобухватности. Уговор
Републике Србије и Републике Словеније не предвиђа изручење сопствених
држављана, али је ближе регулисана обавеза кривичног прогона на територији
уговорнице и услови за уступање кривичног гоњења. У току је припрема за измене
и допуне истих уговора са Македонијом и Хрватском.
У току конференције министар правде Снежана Маловић поднела је
иницијативу за рад на конвенцији о Регионалном налогу за хапшење за државе
Западног Балкана , али и за државе региона Југоисточне Европе.
Извод из текста иницијативе и излагања:
«... Регионални налог за хапшење требало би да буде израз тежње земаља региона
Југоисточне Европе да досадашњи режим екстрадиционе процедуре приближе
модерном режиму који важи у земљама ЕУ у области слободе, сигурности и
правде, а који се посебно огледа у примени Европског налога за хапшење (ЕНХ) и
у сагласности са амбицијама свих земаља региона да постану пуноправне чланице
ЕУ.
Тако би се и у региону Југоисточне Европе увеле једноставније процедуре која би
замениле досадашњи режим Европске конвенције о екстрадицији из 1957. и њеним
додатним протоколима, који се показује као комплексан и дуготрајан, због вишка
административне
процедуре.
Због тога ће текст нацрта Конвенције бити сачињен према моделу и основним
принципима Европског налога за хапшење. Понуђени текст нацрта конвенције ће
бити и у складу са Стратегијом Рeгионални савет за сарадњу ( RCC) 2011-2013 у
области полицијске и правосудне сарадње (Активност 2. "Јачање правосудне и
тужилачке сарадње у кривичним стварима"), који је институционални оквир унутар
кога се одвијају интеграције земаља региона на различитим нивоима и у односу на
различита питања од значаја за регион.
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Интерес земаља региона је у томе да пре приступања ЕУ, на сличан начин
примењују један инструмент земаља ЕУ,што ће им од уласка у ЕУ сигурно
користити за лакше прилагођавање правном оквиру који ће за њих бити обавезан.
С дуге стране, сматрамо да постоји и интерес земаља чланица ЕУ да после извесног
времена примене
инструмента у региону, приступе изради конвенције о
регионалном налогу за хапшење и пре придруживања појединих чланица региона
ЕУ, на који начин би могле практично да прошире дејство Европског налога за
хапшење и на друге земље ван ЕУ.
Коначно, заједнички рад на нацрту коневнције и касније њена примена требало би
да изразе настојања земаља региона да своје будуће односе граде на стандардима
ЕУ, заснованим на међусобном поверењу у правосудни систем, на принципу
узајамног признавања и слободног протока судских одлука у кривичним стварима,
како у односу на одлуке које се доносе у току кривичног поступка, тако и у односу
на извршење правносанжних судских одлука...
... Тренутна спорна питања и проблеми у односима међу појединим државама
региона ,као и норамтивне и административне сметње или ограничења,не би
требало да буду сметња за прихватање ове иницијативе.Уверена сам да све врсте
препрека и постојеће тензије у региону могу бити отклоњене и да ће се убрзо
остварити задовољавајући ниво међусобног поверења у правосудне системе у
региону.
Република Србија ће учинити све да својом активном улогом, посебно у борби
против организованог криминала , као и великом вољом за стабилношћу и
остваривању права и слобода на највишем нивоу томе допринесе.
За све државе региона које нису чланице ЕУ, усвајање и примена Регионалног
налога за хапшење показало би снажно изражену одлучност за европске
интеграције у области кривичног права и кривичне процедуре, као једном сегменту,
али веома битном за све државе којима су европске интеграције стратешки
политички циљ.
Радна група коју чине експерти министарства правде и полиције из Републике
Србије убрзо ће завршити рад на преднацрту конвенције о регионалном налогу за
хапшење и бићемо спремни да вам га понудимо на разматрање,са циљем да се рад
настави у заједничкој радној групи експерата на регионалном нивоу.
Поводом тога , поштоване даме и господо министри,очекујемо и надамо се вашој
политичкој поршци за поднету иницијативу».
Министар правде Републике Словеније Г.Алеш Залар доставио је
учесницима конференције писану иницијативу која се односи на ``Лугано``
конвенцију. Извод из текста:
«... За земље кандидате и потенцијалне кандидате, постепено успостављање и
коришћење појединих принципа и садржаја acquis communautaire би било веома
53

Информатор о раду Министарства правде са органом у саставу-Дирекцијом за
управљање одузетом имовином, ажуриран 30.04.2012. године
корисно. На овај начин, одређени поступци би могли бити у потпуности
усаглашени са acquis communautaire, чак пре него што кандидат земаља приступи
чланству. Државе чланице, земаље кандидати за ЕУ и земље потенцијални
кандидати и њихови грађани ће сви имати користи од овога, јер квалитет
поступака заснованих на одговарајућим принципима би се свакако побољшао.
Друга важна чињеница је, да је грађанима Западног Балкана недавно дата већа
слобода да путују у земље ЕУ из личних , као и пословних разлога. То ће сигурно
бити праћено последицама у погледу личних односа. Може се очекивати да ће се
појавити,
потреба
за
правном
формализацијом
тих
последица.
Лугано конвенција (европска конвенција) је одличан пример добре сарадње са
трећим земљама. Заснива се на релевантним прописима ( регулативама и
препорукама)
ЕУ.
Члановима Конвенције је на тај начин омогућено да користе процедуре и принципе
из acquis communautaire. Нови текст Конвенције од 2007 је ступио на снагу 1.
јануара 2010. Конвенција је отворена за приступање од стране других земаља, под
условима
из
чланова
70-72.
У складу са наведеним, предлажемо две могућности. Прва могућност би била
приступање земаља Западног Балкана новој Лугано конвенцији. Ако се покаже да
је ова могућност превише сложена или поступак предуго траје или би представљао
препреке за Европску комисију, предлажемо нову регионалну конвенцију. То би, на
начин како је претходно поменуто, уредило питања судске сарадње у грађанским
стварима у Западном Балкану.
Поред питања признања и извршења судских одлука, аспект достављања и
извођења доказа такође може бити испитан. Основна полазна тачка за преговоре ће
бити постојећи акти acquis communautaire.
Такав мултилатерални регионални акт (на основу модела Лугано конвенције) би
био користан, пре свега због заједничке прошлости и многих сличних
карактеристика земаља Западног Балкана у вези са њиховим правним поретцима и
њиховом правном традицијом. На овај начин, судска сарадња између би могла да се
заснива на истом режиму. Чланице Конвенције би биле земље Западног Балкана,
док
могућност сарадње са државама чланицама ЕУ буде испитана.
Стога предлажемо да учесници конференције изразе своје мишљење о унапређењу
регионалне сарадње у области судске сарадње у грађанским и трговачким стварима
и то по питању могућности из оба предлога - приступање новој Лугано Конвенцији
или формирању нове, сличне регионалне конвенције за регион Западног Балкана».
Министар правде Снежана Маловић, подржава ову иницијативу и покреће
нове регионалне иницијативе. Извод из текста:
« ...Амстердамским уговором од 10.новембра 1997. године, створена је могућност
да се правосудна сарадња у грађанским и трговачким стварима премести у тзв.
``Први стуб`` Европске Уније, што је омогућило доношење аката који имају
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наднационални карактер и непосредно обавезују правне субјекте на које се односе,
без посредовања националних законодавстава.
Када се ради о признању и извршењу страних судских одлука у области грађанског
и трговачког права, за Републику Србију и Министарство правде је у свему
прихватљива иницијатива Републике Словеније, јер сматрамо да би за регион
било веома корисно прихватање принципа и инструмената Луганске коневнције .
Сматрамо да је лако је препознати интересе земаља региона , јер би то значило
примену ове конвенције на будућем уједињеном правосудном простору региона, у
којем би се међусобно и готово аутоматски признавале и извршавале судске
одлуке у области грађанског и трговачког права ( у коначном исходу, са земљама
ЕУ правосудни простор за примену конвенције би могао да обухвати преко 30
земаља Европе) .
Ефикасност домаћих одлука у иностранству - на широком европском простору - је
интерес свих грађана региона и ЕУ који послују, инвестирају, тргују и путују.
Примена конвенције Лугано имала би и јак ефекат на економске односе, јер би
допринела унапређењу и бољој реализацији споразума земаља ЦЕФТА (Централно
европски споразум о слободној трговини), којем је приступила већина земаља
региона.
Прихватање принципа и инструмената Луганске конвенције заменило би примену
скромног броја (око 10) закључених билатералних уговора и споразума о признању
и извршењу судских одлука у региону, од којих је већи број закључен пре више од
двадесет година.
За државе које очекују статус кандидата, али и за државе региона које су добиле
статус кандидата (и за оне које су веома близу ЕУ) овај посао био би сигурно
користан, јер би уласком у ЕУ ове државе иначе биле дужне да примењују
Луганску конвенцију. Уколико са применом почну и раније у региону, онда ће од
уласка у ЕУ простор примене ове конвенције за њих бити шири, јер ће се односити
на простор ЕУ али и региона Западног Балкана (Југоситочне Европе ). То све
говори и о непосредном интересу земаља чланица ЕУ да у региону што пре почне
примена конвенције Лугано .
Због тога, сматрамо да би иницијално требало паралелно прихватити обе
могућности за остваривање тог циља:
1. колективно приступање држава региона Луганској конвенцији, или
2. израда регионалне конвенције која би уградила принципе и инструменте
Луганске конвенције,
а временом ћемо се моћи определити за коначан избор, зависно од развоја прилика
у региону – степена унапређења међусобног поверења у правосудне системе у
региону и од става Европске комисије по овом овом питању.
Полазећи од истих разлога и интереса, подржавамо и другу иницијативу, за
заједнички рад по истом моделу (регионална конвенција Лугано), на изради
регионалне конвенцији о међународној правној помоћи, који би се односио на
извођење доказа, приступ судовима и доставу судских и вансудских аката у
иностранству, на обавештавање о страном праву, у грађанским и трговачким
стварима, заснован на принципима из постојећих аката acquis communautaire .
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Министарство правде Републике Србије је већ основало радну групу за израду
преднацрта текста регионалне конвенције о извођењу доказа, приступу судовима и
достављању судских и вансудских аката, у који ће бити уграђени принципи из
Уредбе бр. 1393/2007 Европског параламента и Савета о достављању судских и
вансудских аката у грађанским и трговинским стварима, као и из Уредбе Савета ЕУ
бр. 1206/2001 о сарадњи судова земаља чланица у извођењу доказа у грађанским и
трговинским стварима и ускоро ће вас обавестити о резултатима свог рада.
Поред овога,
успостављање Регионалне судске мреже и Регионалног правосудног атласа (по
угледу на Одлуку о успостављању Европске судске мреже у грађанским и
трговачким стварима бр. 470/2001, Регионални налог за извршење неспорних
потраживања, по угледу на Уредбу Европског парламента и Савета бр.805/2004 о
увођењу Европског налога за извршење неспорних потраживања, Регионални налог
за плаћање,по угледу на Уредбу Европског парламента и Савета бр.1896/2006 о
увођењу поступка за Европски налог за плаћање,
афирмисање и унапређење разних облика експертске сарадње у региону и примену
јединствених технологија и заједничко развијање појединих софтвера, такође
кандидујемо за теме из којих могу настати друге регионалне иницијативе за
разматрање на будућим заједничким окупљањима у региону.
Сваки облик унапређења правосудне и правне сарадње у региону и у овој области
сигурно ће користити свим земљама региона и њеним грађанима и на тај начин ће
убрзати процес интерграција и приближити их ЕУ.
Република Србија настојаће да буде отворена и кооперативна за све иницијативе
од интереса за земље региона и њене грађане».
Одсек за инвестиције предузима потребне активности на побољшању
смештајних и материјално-техничких услова рада правосудних органа у оквирима
расположивих средстава предвиђених Законом о буџету Републике Србије за
текућу годину.
Средства за инвестиције и набавку опреме за правосудне органе у 2010.
години су била обезбеђена делом из сопствених прихода наплатом од судских такса
(раздео 7-правосудни органи; извор 04), као и већим делом из буџетских средстава
(извор 01).
У том смислу врши се сагледавање потреба правосудних органа из области
изградње нових и текућег одржавања постојећих објеката, које користе правосудни
органи, као и њихово опремања неопходном опремом (рачунарском, безбедносном,
административном, канцеларијским намештајем и сл.). На основу тога, као и
достављених захтева правосудних органа врши се израда финансијског плана за
позиције инвестиционог одржавања и опремања и у складу са тим, као и
појединачним достављеним захтевима судова и тужилаштава, дају се сагласности
за радове на капиталном одржавању објеката , односно набавку одређене опреме.
Поред тога Одсек за инвестиције учествује у реализацији уговора које је закључило
Министарство за потребе правосудних органа, по јавним набавкама за позиције
инвестициононог одржавања и опремања
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Одсек , такође има активну улогу у преговорима са организацијама које се
појављују као донатори правосудним органима у области инвестиција. Поред
наведеног Одсек за инвестиције се бави и другим пословима из описа својих
надлежности као што су: планирање потребних инвестиција и припрема буџета за
наредну годину; свакодневна комуникација са индиректним буџетским
корисницима у циљу квалитетнијег сагледавања и решавања њихових потреба у
оквиру инвестиционог одржавања и опремања; сарадња са осталим службама у
Министарству и други текући послови из делокруга рада овог Одсека.
Oдељење за надзор у правосудним и прекршајним органима
У складу са чланом 70. Закона о уређењу судова, ("Службени гласник РС"
бр. 116/2008 и 104/2009), Министарство правде врши послове правосудне управе у
које спадају и послови праћења рада судова у вези са поступањем у предметима у
прописаним роковима и поступањем по притужбама и представкама. Чланом 71.
Закона прописана је ништавост сваког појединачног акта правосудне управе, којим
се дира у самосталност и независност суда и судија.
Примену Судског пословника ("Службени гласник РС" бр. 110/2009)
надзире Министарство правде на основу члана 75. Закона о уређењу судова члана
3. Судског пословника и члана 10. Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Министарству правде. Одељење за надзор у
правосудним органима обавља послове надзора над применом Судског пословника,
у судовима опште надлежности: основни (34), виши (26), апелациони (4) и Врховни
касациони суд и судовима посебне надлежности: привредни (16), привредни
апелациони (1), прекршајни (45) Виши прекршајни суд у Београду са одељењима у
Крагујевцу, Нишу и Новом Саду и Управни суд у Београду са одељењима у
Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.
Чланом 4. Судског пословника ближе су одређени послови надзора:
Министарство преко лица овлашћеног за надзор контролише обављање послова
судске управе, поступање у предметима у прописаним роковима, поступање по
притужбама и представкама, канцеларијско пословање у суду и друге послове
везане за унутрашњу организацију и рад суда.
Надзор се обавља прибављањем извештаја од председника или непосредним
увидом. У суду се нарочито контролише примена Пословника, поступање у
роковима и поступање по притужбама. После надзора сачињава се записник који се
доставља председнику суда у коме је вршен надзор, председнику непосредно вишег
суда, председнику Врховног касационог суда и министру надлежном за послове
правосуђа.
Председник непосредно вишег суда дужан је да обавести председника
Врховног касационог суда и министра надлежног за правосуђе о мерама
предузетим да се уочени недостаци отклоне, роковима за отклањање недостатака,
као и разлозима због којих су недостаци и пропусти настали. Рок за обавештавање
према чл. 5. Судског пословника је 30 дана.
Дирекција је образована Законом о одузимању имовине проистекле из
кривичног дела ("Службени гласник РС", бр. 97/2008) којим су утврђене њене
надлежности:
- управља одузетом имовином проистеклом из кривичног дела, предметима
кривичног дела, имовинском користи прибављеном кривичним делом и имовином
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датом на име јемства у кривичном поступку;
- врши стручну процену одузете имовине проистекле из кривичног дела;
- складишти, чува и продаје привремено одузету имовину проистеклу из кривичног
дела и располаже тако добијеним средствима у складу са законом;
- води евиденције о имовини којом управља и о судским поступцима у којима је
одлучивано о таквој имовини;
- учествује у пружању међународне правне помоћи;
- учествује у обуци државних службеника и носилаца правосудних функција у вези
са одузимањем имовине проистекле из кривичног дела;
- обавља друге послове у складу са Законом.
Ове послове Дирекција обавља и у вези са имовинском користи проистеклом из
привредног преступа односно прекршаја.
(члан 9. Закона)
Послове из своје надлежности Дирекција врши по службеној дужности или
по налогу јавног тужиоца и суда. Државни и други органи, организације и јавне
службе дужни су да пруже помоћ Дирекцији. (члан 8. Закона)
По пријему решења о привременом, односно трајном одузимању имовине,
Дирекција одмах поступа у складу са својим надлежностима. Одузетом имовином
Дирекција управља до правноснажног окончања поступка за трајно одузимање
имовине. Дирекција управља одузетом имовином са пажњом доброг домаћина,
односно доброг стручњака. (члан 37. Закона)
О одузетој имовини сачињава се записник у који се уносе подаци о
власнику, подаци о имовини и стању у којем је преузета, подаци о вредности која
се одузима (члан 34. став 2), напомена да ли се имовина привремено или трајно
одузима, да ли је привремено одузета имовина остала код власника или је поверена
другом физичком или правном лицу и други подаци. (члан 38. Закона)
Трошкове чувања и одржавања привремено одузете имовине сноси
Дирекција. У оправданим случајевима директор Дирекције може поверити
управљање привремено одузетом имовином другом физичком или правном лицу на
основу уговора. (члан 39. Закона)
Привремено одузете предмете од историјске, уметничке и научне вредности
Дирекција предаје на чување установама надлежним за чување ових предмета до
доношења одлуке о захтеву за трајно одузимање имовине. Привремено одузете
девизе и ефективни страни новац, предмете од племенитих метала, драгог и
полудрагог камења и бисера Дирекција предаје на чување Народној банци Србије
до доношења одлуке о захтеву за трајно одузимање имовине. О чувању горе
наедених предмета Дирекција закључује уговор са надлежним установама, односно
Народном банком Србије. (члан 40. Закона)
У циљу очувања вредности привремено одузете имовине Дирекција може,
уз одобрење надлежног суда, без одлагања продати покретну имовину, односно
поверити одређеном физичком или правном лицу да је прода. (члан 42. Закона)
Покретна имовина која не буде продата у року дужем од годину дана може
бити поклоњена у хуманитарне сврхе, о чему Одлуку доноси Влада, на предлог
директора, по прибављеном мишљењу министра надлежног за здравство или
социјалну заштиту, или уништена о чему Одлуку доноси директор због постојања
здравствених, ветеринарских, фитосанитарних, сигурносних или других разлога
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прописаних законом. Имовина се уништава под надзором Дирекције, у складу са
посебним прописима. Трошкове уништења сноси Дирекција. (члан 44. Закона)
Власнику привремено одузете имовине за коју је у складу законом утврђено
да не потиче из кривичног дела, без одлагања се враћају новчана средства добијена
продајом имовине, увећана за просечну камату по виђењу за одговарајући период.
Ова новчана средства Дирекција враћа по службеној дужности или на захтев
власника. (члан 46. Закона)
Власник коме су на овај начин враћена новчана средства може у року од 30
дана од дана повраћаја средстава поднети Дирекцији захтев за накнаду штете
проузроковане привременим одузимањем имовине. Ако захтев за накнаду штете не
буде усвојен или Дирекција не донесе одлуку о њему у року од три месеца од дана
подношења захтева, власник може надлежном суду поднети тужбу за накнаду
штете против Републике Србије. Ако је захтев само делимично усвојен, власник
може поднети тужбу у односу на преостали део захтева. (члан 47. Закона)
Имовина и новчана средства добијена продајом имовине постају својина
Републике Србије када одлука о трајном одузимању имовине постане
правноснажна. На основу одлуке министарства надлежног за науку, односно
културу, трајно одузете предмете од историјске, уметничке и научне вредности
Дирекција уступа без накнаде установама надлежним за чување таквих добара.
(члан 48. Закона)
По одбитку трошкова управљања одузетом имовином и намирењу
имовинскоправног захтева оштећеног, новчана средства добијена продајом трајно
одузете имовине уплаћују се у буџет Републике Србије и расподељују се у износу
од по 20% за финансирање рада суда, јавног тужилаштва, Организационе јединице
надлежна за финансијску истрагу и Дирекције. Преостала новчана средства се
користе за финансирање социјалних, здравствених, просветних и других установа,
у складу са актом Владе. (члан 49. Закона)
Остали подаци о начину поступања у оквиру надлежности, овлашћења и
обавеза су наведени у поглављу:
- 3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА ОРГАНА,
- 6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
2.1. ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
Поред горе наведених законских прописа, постоје и други извори из којих
проистичу обавезе Министарства правде и Дирекције. То су следеће стратегије и
програми:
1. Стратегија за смањење сиромаштва (ССС):
Транзициони и реформски оквир за смањење сиромаштва
У оквиру реформе пословног окружења реформа правосуђа је кључни предуслов за
стриктну заштиту приватних својинских права и надзор спровођења уговора, без
којих нема толико потребног инвестирања приватног капитала и убрзања
привредног раста.
Од кључног значаја је да се обезбеди заштита права инвеститора и поверилаца, а не
права дужника.
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Садашње споро, неефикасно и чак пристрасно правосуђе доводи до тога да су
привилеговани дужници, уместо да то буду повериоци.
Стратегија реформе правосудног система је део реформског оквира за
спровођење ССС и подразумева доношење прописа у складу са међународним
стандардима којима се успоставља правни поредак и штите основна права и
слободе грађана, што посредно значи и јачање правне државе. Реформа обухвата:
 разграничење судске гране власти у односу на законодавну и
извршну и
 јачање независности судске власти,
 подизање квалитета и ефикасности рада судова и других правосудних
органа и
 еманципација правосудних професија.
2. Стратегија за борбу против корупције, може се преузети са линка:
http://www.mpravde.gov.rs/cr/articles/borba-protiv-korupcije/
3. Национална стратегија за реформу правосуђа, може се преузети са
линка:
http://www.mpravde.gov.rs/cr/articles/pravosudje/
4. Стратегија развоја бесплатне правне помоћи, може се преузети са линка:
http://www.mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/besplatna-pravna-pomoc.html
5. Национална стратегија за борбу против организованог криминала
На основу важећег законодавства, носиоци борбе против организованог
криминала су: Министарство унутрашњих послова, Безбедносно-информативна
агенција (БИА), Војнобезбедносна агенција (ВБА) као орган управе у саставу
Министарства одбране, Министарство правде и Министарство финансија (Управа
за спречавање прања новца, Пореска управа, Управа царина).
Законом се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању
организованог криминала, и формирани су специјализовани државни органи за
борбу против организованог криминала, и то:
 посебно одељење за сузбијање организованог криминала – „Специјално
тужилаштво” у Окружном јавном тужилаштву у Београду;
 служба за борбу против организованог криминала (у даљем тексту: СБПОК),
у оквиру Министарства унутрашњих послова;
 посебно одељење у Окружном суду у Београду;
 посебна притворска јединица у Окружном затвору у Београду.
Министарство правде  Посебна одељења судова и посебно одељење
тужилаштва надлежна за поступање у кривичним делима организованог криминала
у потпуности су материјално и технички опремљена.
У Републичком јавном тужилаштву, 2008. године, основано је посебно
одељење које се бави кривичним делима корупције и кривичним делима
привредног криминала која су повезана са корупцијом. Такође, специјализована
одељења формирана су у четири окружна тужилаштва у Београду, Новом Саду,
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Нишу и Крагујевцу. Наведена одељења поступају у тешким случајевима корупције,
односно случајевима „високе корупције”.
Новим Законом о одузимању имовине проистекле из кривичног дела
предвиђено је да се у оквиру Министарства унутрашњих послова формира
организациона јединица надлежна за финансијску истрагу која открива имовину
проистеклу из кривичног дела и врши друге послове у складу са наведеним
законом, а у оквиру Министарства правде је формирана Дирекција за управљање
одузетом имовином која врши управљање, процену, чување и продају имовине
проистекле из кривичног дела. Такође, предвиђени су посебни поступци
привременог и трајног одузимања имовине проистекле из кривичног дела.
Новим Законом о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, број 116/08),
основано је Тужилаштво за организовани криминал као тужилаштва посебне
надлежности које се оснива за територију Републике Србије. Истим законом
предвиђено је да ово тужилаштво може да има одељења ван свог седишта.
Предвиђено је да Републички јавни тужилац може да овласти Тужиоца за
организовани криминал да поступа у поједином предмету из надлежности другог
тужиоца ради ефикаснијег вођења поступка или других важних разлога. Овај закон
се примењује од 1. јануара 2010. године , када је изабран Тужилац за организовани
криминал, његови заменици и преузети су предмети за које је било надлежно
Посебно одељење за сузбијање организованог криминала које је образовано у сада
бившем Окружном јавном тужилаштву у Београду
6. НПИ (национални програм интеграције)
У области функционисања правосуђа потребно је: повећати ефикасност и
независност судског система у складу са европским и међународним стандардима;
реорганизовати мрежу судова у складу са Законом о уређењу судова који је усвојен
22.12.2008. године (успоставити Високи савет судства и Државно веће тужилаца у
складу са усвојеним пакетом правосудних закона, основати Апелационе судове и
Управни суд); променити материјалне и процесне законе који регулишу све врсте
судских поступака, у смислу упрошћавања поступака; успоставити Национални
институт за обуку у правосуђу; обезбедити континуирану обуку судија и тужилаца
у циљу даљег унапређења њихове професионалне компетенције; обезбедити
функционисање јединственог информационог система у правосуђу; смањити број
заосталих предмета у судским процесима; обезбедити стварни и одлучујући утицај
судова на формирање буџета намењеног правосуђу што је постигнуто давањем
одговарајућих овлашћења Високом савету судства (независтан правосудни буџет је
предвиђен правосудним законима).
У циљу јачања контроле уставности и законитости потребно је
обезбедити услове за пуно поштовање и спровођење одлука Уставног суда.
На пољу борбе против корупције потребно је обезбедити пуну примену
ратификованих Конвенција УН и Савета Европе, као и усвојених закона у области
борбе против корупције; успоставити Агенцију за борбу против корупције.
Европско партнерство 2008
КРАТКОРОЧНИ ПРИОРИТЕТИ
Kључни приоритети
- Спроводити Устав и Уставни закон у складу с европским стандардима.
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- Унапредити рад правосудних органа; гарантовати независност, одговорност,
професионализам и ефикасност судства и обезбедити да се професионални напредак
и избор судија и тужилаца заснивају на стручним и професионалним критеријумима
ослобођеним политичких утицаја. Обезбедити нормално функционисање Уставног
суда.
- Унапредити борбу против корупције на свим нивоима
Политички критеријуми
Демократија и владавина права
Судство
-Обезбедити пуну самосталност судова и
тужилаштава.
- Ојачати Тужилаштво за ратне злочине.
- Спроводити акциони план за спровођење стратегије реформе судства.
-Усвојити и примењивати законе о обавезној почетној и континуираној обуци судија,
тужилаца и помоћног судског особља и ојачати центре за обуку.
-Рационализовати судски систем, модернизовати поступке, увести ефикасан
систем управљања у судовима и основати административне и апелационе
судове.
-Успоставити ИТ мрежу за тужиоце на свим нивоима, обезбедити спровођење
судских одлука и наставити јачање капацитета за суђење ратним злочинцима у
земљи уз пуно поштовање међународних обавеза према Хашком трибуналу.
Политика борбе против корупције
- Спроводити акциони план спровођења стратегије за борбу против корупције и
основати независну и ефикасну агенцију за борбу против корупције.
Људска права и заштита мањина
-Испунити све обавезе које проистичу из чланства у Савету Европе. - Обезбедити
поштовање уставних одредби у области људских права.
Грађанска и политичка права
-Унапредити услове у затворима, обезбедити одговарајући надзор услова у
затворима за осуђенике на дуже казне као и за оне који су осуђени због бављења
организованим криминалом и обезбедити даљу обуку заводског особља и
унапређење објеката за затворенике са посебним потребама.
- Унапредити приступ правди.
Права мањина, културна права и заштита мањина
- Промовисати учешће припадника мањина у правосуђу
Регионална питања и међународне обавезе
-Закључити и спроводити споразуме са суседним државама, сарадња у области
правосуђа
Правда, слобода и безбедност
Визе, контрола границе, азил и миграције
-Ускладити визни режим с правним тековинама ЕУ и спроводити споразум о
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визним олакшицама између ЕУ и Републике Србије.
Борба против организованог криминала и тероризма
-Усвојити неопходне законе, развити капацитете за заплену имовине.
СРЕДЊОРОЧНИ ПРИОРИТЕТИ
Политички критеријуми
Демократија и владавина права
Судство
-Смањити број нерешених случајева у судовима и наставити с унапређењем
ефикасности и професионализма у судовима.
-Увести јединствене стандарде за прикупљање релеватних података о правосуђу.
Политика борбе против корупције
-Обезбедити пуну усаглашеност с међународним конвенцијама о борби против
корупције. Наставити јачање капацитета органа за борбу против корупције.
Правда, слобода и безбедност
Борба против организованог криминала и тероризма
-Ојачати борбу против корупције; спроводити Конвенцију из Палерма о
транснационалном организованом криминалу.
НАПОМЕНА: Садржај ове тачке Информатора о раду је измењен у складу са
новим Законом о министарствима ("Сл. гласник РС" бр. 16/2011).
У ажурирању Информатора о раду извршеног 27.04.2011. у исти су унете
информације о споразумима који су потписани између Министарства правде
Републике Србије и Министарства правосуђа републике Словеније.
7. НАЧИН ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И
ОБАВЕЗА

План рада за 2011. годину за Министарство правде са
органима у саставу
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Редни
Назив
број
1

Правилник о
утврђивању
радних места у
Управи за
извршење
кривичних санкција

Правни основ
Члан 263. став 4.
Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.

Референтни
документ
Национална
стратегија
реформе
правосуђа

Рок
Прописан
НПИ доношења крајњи
(месец)
рок
НЕ 01. 2011.

03. 2010.

63

Информатор о раду Министарства правде са органом у саставу-Дирекцијом за
управљање одузетом имовином, ажуриран 30.04.2012. године
Редни
Назив
број

Правни основ

Референтни
документ

Рок
Прописан
НПИ доношења крајњи
(месец)
рок

на којима се стаж
осигурања рачуна
са увећаним
трајањем
НАПОМЕНА:
Правилник доноси
министар правде
споразумно са
министром рада и
социјалне
политике

85/05 и 72/09)

2

Правилник о
унутрашњем
уређењу и
систематизацији
радних места у
Управи за
извршење
кривичних санкција

Члан 269. тачка 1)
Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 01. 2011.

03. 2010.

3

Правилник о
стручном
усавршавању,
програму
приправничке
обуке у служби за
обезбеђење, обуци
и полагању
стручних испита у
служби за
обезбеђење ради
обављања
послова у Управи
за извршење
кривичних санкција

Члан 257. став 2,
члан 259. став 3. и
члан 269. став 4.
Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 02. 2011.

03. 2010.

4

Упутство о
евиденцијама о
лицима према
којима се
извршавају
санкције и мера
притвора

Члан 10. став 2. и
члан 269. тачка 2)
Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 03. 2011.

03. 2010.

5

Правилник о
кућном реду
Специјалне
затворске болнице

Члан 25. став 2.
Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 03. 2011.

03. 2010.
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Назив
број

Правни основ

Референтни
документ

Рок
Прописан
НПИ доношења крајњи
(месец)
рок

гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)
6

Правилник о
извршењу условне
осуде са
заштитним
надзором

Члан 191. Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 04. 2011.

03. 2010.

7

Правилник о
избору и начину
рада повереника
надлежног за
извршење казне
рада у јавном
интересу и
условне осуде са
заштитним
надзором

Члан 191а Закона
о извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 04. 2011.

03. 2010.

8

Правилник о
начину извршења
казне затвора из
члана 45. став 5.
Кривичног
законика

Члан 37. став 10.
Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 04. 2011.

03. 2010.

9

Правилник о
извршењу казне
рада у јавном
интересу
НАПОМЕНА:
Правилник доноси
министар правде
у сарадњи са
министром рада и
социјалне
политике

Члан 184. Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 04. 2011.

03. 2010.

10

Правилник о
спровођењу
програма
одељења за
одвикавање од
психоактивних
супстанци

Члан 102. став 8.
Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 06. 2011.

01. 2010.
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Редни
Назив
број

Правни основ

Референтни
документ

Рок
Прописан
НПИ доношења крајњи
(месец)
рок

11

Правилник о
садржини и
изгледу службене
легитимације

Члан 21. став 3.
Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 06. 2011.

03. 2010.

12

Правилник о
организацији рада
Службе за обуку и
упошљавање у
казнено поправним
заводима

Члан 22. став 9.
Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 06. 2011.

03. 2010.

13

Правилник о
Члан 277. Закона о
надзору над радом извршењу
завода
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 06. 2011.

03. 2010.

14

Правилник о
дисциплинским
преступима,
мерама и поступку
против осуђених
лица

Члан 163. Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 06. 2011.

03. 2010.

15

Правилник о
извршењу мера
безбедности
обавезног лечења
наркомана,
односно мере
обавезног лечења
алкохоличара

Члан 205. Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 09. 2011.

03. 2010.

16

Правилник о
извршењу мера
безбедности
обавезног лечења
и чувања у
здравственој
установи

Члан 197. Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 09. 2011.

03. 2010.

17

Правилник о раду
осуђеног и

Члан 100. Закона о Национална
извршењу
стратегија

НЕ 09. 2011.

03. 2010.
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Редни
Назив
број

Правни основ

Референтни
документ

Рок
Прописан
НПИ доношења крајњи
(месец)
рок

његовим правима
на основу рада

кривичних санкција реформе
(„Службени
правосуђа
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

18

Правилник о
поступку
упућивања лица
лишених слободе у
казнено - поправне
заводе

Члан 41. став 4.
Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 10. 2011.

03. 2010.

19

Правилник о
службеној тајни и
начину њеног
чувања

Члан 29. став 3. и
члан 269. тачка 5)
Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 10. 2011.

03. 2010.

20

Правилник о
припреми за
отпуштање и
помоћи након
отпуштања
осуђених

Члан 174. став 4.
Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 11. 2011.

03. 2010.

21

Правилник о
исхрани осуђених

Члан 71. став 3.
Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 11. 2011.

03. 2010.

22

Правилник о
одећи, обући,
рубљу и
постељини
осуђених

Члан 72. став 3.
Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 11. 2011.

03. 2010.

23

Правилник о
образовању
осуђених

Члан 112. став 2.
Закона о
извршењу

Национална
стратегија
реформе

НЕ 12. 2011.

03. 2010.
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Назив
број

Правни основ

Референтни
документ

Рок
Прописан
НПИ доношења крајњи
(месец)
рок

НАПОМЕНА:
Правилник
споразумно доносе
министар правде
и министар
просвете

кривичних санкција правосуђа
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

24

Правилник о
кућном реду за
примену мере
притвора

Члан 250. Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 12. 2011.

03. 2010.

25

Правилник о
начину обављања
послова у Служби
за обезбеђење

Члан 269. тачка 6)
Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 12. 2011.

03. 2010.

26

Правилник о
обавезном изгледу
и владању
запослених у
Управи за
извршење
кривичних санкција

Члан 261. став 1.
Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 12. 2011.

03. 2010.

27

Правилник о
пословима који су
неспојиви са
пословима у
Управи за
извршење
кривичних санкција

Члан 261. став 3.
Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 12. 2011.

03. 2010.

28

Правилник о
мерама за
одржавање реда и
безбедности

Члан 143. став 1.
Закона о
извршењу
кривичних санкција
(„Службени
гласник РС”, бр.
85/05 и 72/09)

Национална
стратегија
реформе
правосуђа

НЕ 12. 2011.

03. 2010.

Одсек за нормативне послове и међународну сарадњу
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Народна скупштина Републике Србије усвојила је следеће законе и Правилник из
надлежности Министарства правде, Сектор за нормативне послове и међународну
сарадњу:
-

-

-

-

-

Закон о адвокатури, објављен у «Службеном гласнику Републике
Србије», број 31/2011 од 9. маја 2011. године, а ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике Србије»;
Закон о јавном бележништву, објављен у «Службеном гласнику
Републике Србије», број 31/2011 од 9. маја 2011. године, ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике
Србије», а примењује се од 1. септембра 2012. године, изузев одредаба
чл. 15. и 16, чл. 25 до 30. и чл. 144. до 148. које се примењују од осмог
дана од дана ступања на снагу овог закона;
Закон о извршењу и обезбеђењу, објављен у «Службеном гласнику
Републике Србије», број 31/2011 од 9. маја 2011. године, ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике
Србије», а примењује се по истеку четири месеца од дана ступања на
снагу, осим одредаба које се односе на извршитеље које ће се
примењивати по истеку једне године од дана ступања на снагу овог
закона;
Закон о изменама и допузнама Закона о извршењу кривичних санкција,
објављен у «Службеном гласнику Републике Србије», број 31/2011 од 9.
маја 2011. године, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
«Службеном гласнику Републике Србије»;
Закон о потврђивању споразума између Републике Србије и
Међународног кривичног суда о извршењу казни Међународног
кривичног суда, објављен у «Службеном гласнику Републике Србије»
број МУ 3-11, од 5.5.2011. године, ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику Републике Србије – Међународни
уговори» и
Правилник о измени Правилника о правосудној стражи, објављен у
«Службеном гласнику Републике Србије» број 33/2011, од 17. маја 2011.
године, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
гласнику Републике Србије».

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
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Редни
Назив
број

Верификација Референтни документ

Извор и износ финансирања

Очекивани резултати

1

Стварање услова за
јачање институција од
значаја за рад
правосудних органа

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

05

1.237.785.193 RSD

(11.600.611 EUR)

1.ПК.1

Институционализација
мреже служби за подршку
жртвама и сведоцима

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

05

25.563.186 RSD

(239.580 USD)

1.ПК.2

Унапређење доступности
правде у судовима у
Републици Србији
(Побољшање система
малолетничког правосуђа)

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

05

145.222.007 RSD

(1.361.031 EUR)

Побољшан третман / поступање
према малолетницима;
заједнички систем података о
малолетницима
институционализован и
примењен у правосудном и
социјалном сектору; урађена
анализа Закона о малолетним
учиниоцима кривичних дела

1.ПК.3

Сарадња на пројекту
поделе власти (СПП)

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

05

1.067.000.000 RSD

(10.000.000 EUR)

Оформљен независтан буџетски
орган; омогућено ефикасно
управљање предметима

2

Mодернизација рада и
успостављање
функционалне мреже
правосудних органа

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01
11

1.619.000.000 RSD
1.290.000.000 RSD

Успостављена функционалнa
мрежa правосудних органа

2.ПК.1

Унапређење ефикасности
судске администрације

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

120.000.000 RSD

Успостављена функционалнa

Повећана ефикасност рада
институција од значаја за рад
правосудних органа

Основане канцеларије и
набављена опрема за службе у
26 Виших судова и обучени
запослени у службама
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Редни
Назив
број

Верификација Референтни документ

Извор и износ финансирања

креирањем нових радних
места у судској
администрацији

Очекивани резултати
мрежa правосудних органа

2.ПК.2

Изградња, реконструкција
и адаптација објеката
правосудних органа

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

550.000.000 RSD

2.ПК.3

Реконструкција и
адаптација зграде бивше
Беoбанке на Зеленом
венцу у Београду, за
потребе Вишег
прекршајног суда и
Основног суда за
прекршаје

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

50.000.000 RSD

2.ПК.4

Реконструкција и
адаптација зграде
Ваљевске банке у
Ваљеву, намењене
смештају тужилаштва и
Прекршајног суда у
Ваљеву

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

150.000.000 RSD

Закључен уговор са изабраним
извођачем и радови у току

2.ПК.5

Реконструкција и
надоградња зграде
бившег Петог општинског
суда у Београду за
потребе смештаја
одељења Првог основног

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

200.000.000 RSD

Прибављена потребна техничка
документација

Изграђени и адаптирани објекти
правосудних органа

Започети радови на замени
фасаде на објекту
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Редни
Назив
број

Верификација Референтни документ

Извор и износ финансирања

Очекивани резултати

суда у Београду
2.ПК.6

Изградња објекта за
смештај тужилаштава и
Прекршајног суда у Новом
Саду (суинвестиција са
градом Нови Сад)

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

50.000.000 RSD

Прибављена потребна техничка
документација

2.ПК.7

Изградња објекта за
смештај правосудних
органа у Бору

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

50.000.000 RSD

Прибављена потребна техничка
документација

2.ПК.8

Изградња објекта за
смештај Прекршајног суда
у Панчеву

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

100.000.000 RSD

Прибављена потребна техничка
документација

2.ПК.9

Изградња објекта у Шапцу
за потребе смештаја
тужилаштава и
Прекршајног суда у Шапцу

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

104.000.000 RSD

Прибављена потребна техничка
документација

2.ПК.10

Реконструкција и
надоградња зграде
Основног суда у Лозници
за потребе смештаја
Прекршајног суда

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

200.000.000 RSD

Прибављена потребна техничка
документација

2.ПК.11

Реконструкција објекта
"ПАЛАТА ПРАВДЕ" у

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

11

190.000.000 RSD

Прибављена потребна техничка
документација
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Редни
Назив
број

Верификација Референтни документ

Извор и износ финансирања

Очекивани резултати

Београду
2.ПК.12

Изградња зграде за
потребе тужилаштва у
Београду

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

11

450.000.000 RSD

Прибављена потребна техничка
документација

2.ПК.13

Изградња - доградња
објекта "СПЕЦИЈАЛНИ
СУД" у Ул. Устаничка бр.
29 у Београду

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

11

650.000.000 RSD

Прибављена потребна техничка
документација

2.ПК.14

Реконструкција и
адаптација објекта за
смештај Прекршајног суда
у Нишу

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

20.000.000 RSD

Прибављена потребна техничка
документација

2.ПК.15

Јачање система
безбедности у објектима
правосудних органа

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

25.000.000 RSD

Ојачан систем безбедности у
објектима правосудних органа

3

Програм информатизације
судова и јавних
тужилаштава

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

05
01

320.100.000 RSD
313.000.000 RSD

3.ПК.1

Израда детаљне анализе
софтверских потреба,
обучености кадрова,
хардверских,
телекомуникационих и
осталих инфраструктурних

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

(3.000.000 EUR)

Извршен програм
информатизације

Израђена анализа у циљу
подршке раду нове мреже
прекршајних судова
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Редни
Назив
број

Верификација Референтни документ

Извор и износ финансирања

Очекивани резултати

предуслова заједно са
увођењем у рад система
за управљање предмета
за прекршајне судове у
Републици Србији
3.ПК.2

Израда детаљне анализе
софтверских потреба,
обучености кадрова,
хардверских,
телекомуникационих и
осталих инфраструктурних
предуслова заједно са
увођењем у рад система
за управљање предмета
за јавна тужилаштва у
републици Србији

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

3.ПК.3

Израда пројектне
документације рачунарско
- телекомуникационог
центра јавних
тужилаштава Републици
Србије ("ДАТА ЈТ
ЦЕНТАР"), са седиштем у
Београду

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

3.000.000 RSD

Урађена анализа постојећег
Главног пројекта будуће зграде
Јавног тужилаштва у Београду и
иницирана допуна Главног
пројекта за уградњу савремене
опреме за Дата центар јавних
тужилаштава

3.ПК.4

Израда пројектне
документације за даљи
развој WAN/VPN мреже
ПРИС (правосудни
информациони систем) за

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

3.000.000 RSD

Урађен Главни пројекат WAN
мреже судских јединица, јавних
тужилаштава и прекршајних
судова

Израђена анализа у циљу
подршке раду нове мреже јавних
тужилаштава
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Редни
Назив
број

Верификација Референтни документ

Извор и износ финансирања

Очекивани резултати

судске јединице, јавна
тужилаштва Републике
Србије и за прекршајне
судове Републике Србије
3.ПК.5

Развој WAN/VPN мреже
ПРИС (правосудни
информациони систем) за
судске јединице, јавна
тужилаштва и прекршајне
судове

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

49.000.000 RSD

3.ПК.6

Унапређење ефикасности
и транспарентности
правосудног система (IPA
2007 - "Improvement of
efficiency and transparency
of judiciary system")

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

05

106.700.000 RSD

(1.000.000 EUR)

Ефикасност правосудног
система увећана, повезивање
највиших судова Републике
Србије са судовима нижих
инстанци путем пословног
софтвера

3.ПК.7

Унапређење ефикасности
и транспарентности
правосудног система (IPA
2008 - "Improvement of
efficiency and transparency
of judiciary system")

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

05

213.400.000 RSD

(2.000.000 EUR)

Увећана ефикасност
правосудног система

3.ПК.8

Опремање правосудних
органа комуникационом и
рачунарском опремом

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

200.000.000 RSD

Урађени радови на проширењу
постојеће WAN мреже ПРИС да
се успостави WAN мрежа за
судске јединице, јавна
тужилаштва и за прекршајне
судове

Повећан ниво опремљености за
30% у судовима и јавним
тужилаштвима у 2011. години у
односу на 2010. годину
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Редни
Назив
број

Верификација Референтни документ

Извор и износ финансирања

Очекивани резултати

3.ПК.9

Набавка и инсталација
антивирусног софтвера за
потребе правосудних
органа

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

10.000.000 RSD

Повећан ниво безбедности
података за 70% у прекршајним
судовима и јавним
тужилаштвима у 2011. години у
односу на 2010. годину

3.ПК.10

Набавка и пружање услуга
обуке за увођење АВП
пословног софтвера у 102
судске јединице основних
судова

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

10.000.000 RSD

Организовани тренинзи
запослених за рад у пословном
АВП софтверу

3.ПК.11

Набавка и пружање услуга
обуке за увођење
пословног софтвера у
правосудне органе
(прекршајне судове и
јавна тужилаштва)

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

10.000.000 RSD

Организовани тренинзи за рад у
пословном софтверу за
запослене у прекршајним
судовима и јавним
тужилаштавима

3.ПК.12

Пројекат пружања услуга
специјалистичког
образовања из области
ИКТ за 100
информатичара у
правосуђу и Министарству
правде

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

10.000.000 RSD

Организовано 10 редовних
специјалистичких и три ванредна
семинара и 10 радионица за све
службе за информатику у
правосуђу и Министарству
правде

3.ПК.13

Успостављање
електронске огласне
табле за све судове путем
Интернет странице суда

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

5.000.000 RSD

Успостављене електронске
огласне табле путем Интернет
странице за све судове;
омогућен приступ огласним
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Редни
Назив
број

Верификација Референтни документ

Извор и износ финансирања

као и јавни приступ
огласним таблама путем
портала е-Правда

Очекивани резултати
таблама судова путем портала
е-Правда

4

Програм информатизације
Министарства правде
(укључујући Управу за
извршење заводских
санкција и Дирекцију за
управљање одузетом
имовином)

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

65.000.000 RSD

Омогућен увид у садржај свих
предмета путем рачунара

4.ПК.1

Успостављање
савременог
информационог система у
Министарству правде
(регистар вештака,
тумача, извршитеља,
бележника и медијатора)

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

50.000.000 RSD

У Министарству правде је
увођењем eDMS пословног
софтвера за 50% увећана
могућност претраживања по
предметима у односу на 2010.
годину

4.ПК.2

Унапређење система
међународне правне
помоћи и размена
података из српског
Луриса Министарства
правде са другим
државним органима

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

5.000.000 RSD

За 50% увећана могућност
размене информација о
предметима међународне
правне помоћи у односу на 2010.
годину увођењем унапређења
пословног софтвера

4.ПК.3

Услуге увођења
стандарда ISO/IEC 27001
у оквиру Министарства

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа

01

5.000.000 RSD

Успостављен стандард којим се
одређују захтеви за
успостављање, имплементацију,
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Редни
Назив
број

Верификација Референтни документ

Извор и износ финансирања

правде и дела
Правосудног ИС-а (друга
фаза)

Очекивани резултати
рад, надзор, прегледање,
одржавање и унапређење
документованог система
управљања сигурношћу за
Министарство правде

5

Јачање система
институција за борбу
против корупције

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа
Национална стратегија за борбу
против корупције

5.ПК.1

Jачање капацитета за
истрагу и процесуирање
корупције у Републици
Србији

Орган

Национална стратегија за борбу
против корупције
Национална стратегија реформе
правосуђа

6

Изградња и
реконструкција објеката за
смештај осуђених лица

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа
Стратегија за реформу система
извршења кривичних санкција од
2005. до 2011.године

11
05
01

3.947.400.000 RSD
426.800.000 RSD
448.300.000 RSD

(37.000.000 EUR)
(4.000.000 EUR)

6.ПК.1

Изградња новог објекта
ВП дома у Крушевцу

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа
Стратегија за реформу система
извршења кривичних санкција од

11

354.244.000 RSD

(3.320.000 EUR)

05

213.400.000 RSD

(2.000.000 EUR)

Успостављен функционалан
систем институција за борбу
против корупције

Умањен фактор ризика
корупције у законодавству и
ојачан стратешки и кадровски
капацитет Агенције за борбу
против корупције, правосуђа и
тужилаштва у превенцији и
борби против корупције
Завршена изградња дела
инфраструктуре за смештај лица
лишених слободе

Прва фаза изградње
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Редни
Назив
број

Верификација Референтни документ

Извор и износ финансирања

Очекивани резултати

2005. до 2011.године

6.ПК.2

Изградња оградног зида
КПЗ у Нишу

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа
Стратегија за реформу система
извршења кривичних санкција од
2005. до 2011.године

11

179.256.000 RSD

(1.680.000 EUR)

Прва фаза изградње

6.ПК.3

Изградња затвора у
Крагујевцу са садржајима
посебне намене за
смештај 300 лица

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа
Стратегија за реформу система
извршења кривичних санкција од
2005. до 2011.године

11

960.300.000 RSD

(9.000.000 EUR)

Прва фаза изградње

6.ПК.4

Изградња затвора у
Панчеву

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа
Стратегија за реформу система
извршења кривичних санкција од
2005. до 2011.године

11

1.173.700.000 RSD

(11.000.000 EUR)

Прва фаза изградње

6.ПК.5

Успостављање
регионалних центара,
обука и запошљавање
повереника за извршење
алтернативних санкција

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа
Стратегија за реформу система
извршења кривичних санкција од
2005. до 2011.године

05

426.800.000 RSD

(4.000.000 EUR)

Систем извршења
алтернативних санкција
функционалан; успостављени
регинонални центри за
ванзаводске санкције
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Редни
Назив
број

Верификација Референтни документ

Извор и износ финансирања

Очекивани резултати

6.ПК.6

Изградња објекта строго
затвореног типа за
смештај 450 лица у
Падинској Скели

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа
Стратегија за реформу система
извршења кривичних санкција од
2005. до 2011.године

01

200.000.000 RSD

6.ПК.7

Изградња затвора за
смештај 450 лица у
Медвеђи

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа
Стратегија за реформу система
извршења кривичних санкција од
2005. до 2011.године

11

1.280.400.000 RSD

6.ПК.8

Изградња об. затвора у
Прокупљу за смештај 300
лица са строго затвореним
третманом

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа
Стратегија за реформу система
извршења кривичних санкција од
2005. до 2011.године

01

100.000.000 RSD

7

Реализација нових облика
третмана у
ресоцијализацији
осуђених лица и
реорганизација и реформа
третмана малолетника

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа
Стратегија за реформу система
извршења кривичних санкција од
2005. до 2011.године

01

6.000.000 RSD

Функционални нови облици
третмана у ресоцијализацији
осуђених лица

7.ПК.1

Одељења без дроге у КПЗ
Пожаревац, ОЗ Нови Сад
и КПЗ за малолетнике

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа
Стратегија за реформу система

01

3.000.000 RSD

Смањен број зависника од дрога

Финансирана последња фаза
изградње; започет рад новог
затвора

(12.000.000 EUR)

Прва фаза изградње

Почетак радова
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Редни
Назив
број

Верификација Референтни документ

Ваљево

Извор и износ финансирања

Очекивани резултати

извршења кривичних санкција од
2005. до 2011.године

7.ПК.2

„Кућа на пола пута” третман за
ресоцијализацију
малолетника - припрема
пре отпуста

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа
Стратегија за реформу система
извршења кривичних санкција од
2005. до 2011.године

01

3.000.000 RSD

8

Рeформа упошљавања
осуђених лица

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа
Стратегија за реформу система
извршења кривичних санкција од
2005. до 2011.године

05

106.700.000 RSD

(1.000.000 EUR)

Спроведена реформа
упошљавања осуђених лица

8.ПК.1

Обнова и реорганизација
привредних капацитета
(Пројекат "Даље
усаглашавање пеналног
система са европским
стандардима" - за обуку
осуђених - ИПА)

Орган

Национална стратегија реформе
правосуђа
Стратегија за реформу система
извршења кривичних санкција од
2005. до 2011.године

05

106.700.000 RSD

(1.000.000 EUR)

Завршетак прве фазе
реорганизације производних
капацитета

9

Јачање институција за
борбу против
организованог криминала

Орган

Национална стратегија за борбу
против огранизованог криминала
Национална стратегија реформе
правосуђа

05

76.112.666 RSD

(713.333 EUR)

Третманом обухваћено 50%
малолетника пре отпуста

Смањена стопа криминалитета
на годишњем нивоу

81

Информатор о раду Министарства правде са органом у саставу-Дирекцијом за управљање одузетом имовином, ажуриран 30.04.2012. године

Редни
Назив
број

9.ПК.1

Јачање капацитета
Дирекције за управљање
одузетом имовином (ИПА
2009)

Верификација Референтни документ

Орган

Национална стратегија за борбу
против огранизованог криминала
Национална стратегија реформе
правосуђа

Извор и износ финансирања

05

76.112.666 RSD

(713.333 EUR)

Очекивани резултати

Унапређен капацитет и
ефикасност рада Дирекције за
управљање одузетом имовином;
извршена обука запослених у
Дирекцији за управљање
одузетом имовином

НАПОМЕНА: У ажурирању Информатора о раду извршеног 31.05.2011. у исти су унети подаци о законима и правилнику који су
усвојени у Народној скупштини Републике Србије, а из надлежности су Министарства правде.
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8. ПРОПИСИ КОЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДИРЕКЦИЈА
ПРИМЕЊУЈУ У ОКВИРУ ВРШЕЊА СВОЈИХ ОВЛАШЋЕЊА
Попис закона

























Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 98/06);
Закон о министарствима ("Сл. гласник РС" бр. 16/2011);
Закон о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/2005,101/07 и 95/10);
Закон о државним службеницима ("Сл. гласник РС" бр. 79/2005, 81/2005 испр. 83/2005 – испр., 64/07 и 67/07-испр.,116/08 и 104/09) ;
Закон о уређењу судова (''Сл. гласник РС' бр.116/08,104/09,101/10,31/11др.закон, 78/11-др.закон и 101/11) – примењује се од 01.01.2010.;
Закон о судијама (''Сл. гласник РС'' бр. 116/08, 58/09 – одлука УС, 104/09,
101/10 и 8/12 одлука УС ) ;
Закон о судовима ("Сл. гласник РС" бр. 46/91, 60/91 - испр., 18/92 - испр.,
71/92,63/2001 - др. закон, 42/2002 - др. закон, 27/2003 - др. Закон, 29/2004 др. Закон и 116/08 – др. закон);
Закон о јавном тужилаштву ("Сл. гласник РС", бр. 63/2001, 42/2002,
39/2003,44/2004 и 61/2005, 46/06, 106/06 - одлука УСРС и 116/08 – др.
закон);
Закон о јавном правобранилаштву ("Службени гласник РС" бр. 43/91);
Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени
гласник РС'' бр. 63/01 и 116/08);
Закон о Високом савету судства (''Службени гласник РС'' бр. 116/2008);
Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС" бр. 101/2005,116/08 и 111/09);
Закон о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне
злочине ("Службени гласник РС" бр. 67/03, 135/04, 61/05, 101/07, 104/09 и
101/11-др. закон) ;
Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању
организованог криминала,корупције и других посебно тешких кривичних
дела( "Службени гласник РС" бр. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 - др.
закон, 45/05, 61/05, 72/09,72/11,-др.закони,101/11-др.закон)
Закон о правосудном испиту ("Службени гласник РС" бр. 16/97);
Закон о извршном поступку ("Службени гласник РС" бр.125/04);
Закон о извршењу и обезбеђењу ( «Сл. Гласник РС бр, 31/11 и 99/11др.закон) ;
Закон о парничном поступку ("Службени гласник РС" бр. 125/04 и 111/09);
Закон о посредовању - медијацији ("Службени гласник РС" бр. 18/05);
Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној
заштити малолетних лица ("Службени гласник РС" бр. 85/05);
Закон о одговорности за кршење људских права ("Службени гласник РС"
бр.58/03 и 61/03 - исправка);
Закон о извршењу кривичних санкција ("Службени гласник РС" број 85/05,
72/09 и 31/2011);
Закон о помиловању ("Службени гласник РС" бр. 49/95 и 50/95-испр.);
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Закон о спречавању злостављања на раду ("Службени гласник РС'' бр. 36/10)
Закон о судским вештацима ("Службени гласник РС'' бр. 44/10);
Закон о државном већу тужилаца("Службени гласник РС'' бр. 116/08);
Закон о општем управном поступку("Службени гласник РС'' бр. 30/10);
Закон о правосудној академији ("Службени гласник РС'' бр. 104/09);
Закон о јавном информисању ("Службени гласник РС'' бр. 43/03, 61/05, 71/09
и 89/10-одлука УС);
Закон о управним споровима ("Службени гласник РС'' бр. 111/09);
Породични закон (''Службени гласник РС'' бр. 18/05);
Закон о програму заштите учесника у кривичном поступку ("Службени
гласник РС" бр. 85/05);
Закон о судским таксама ("Службени гласник РС" бр. 28/94, 53/95, 16/97,
34/01, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08 – др. закон ,31/09 и 101/11);
Закон о ванпарничном поступку (''Сл. гласник РС'' бр. 25/82 и 48/88,
"Службени гласник РС" бр. 46/95 и 18/05-др.закон);
Кривични законик ("Службени гласник РС" бр. 85/05, 88/05-испр;107/05испр;72/09 и 111/09);
Законик о кривичном поступку ("Службени лист СРЈ" бр. 70/01 и 68/02) и
("Службени гласник РС" бр. 58/04, 85/05, 115/05, 85/05 - др. закон,
49/07,20/09 – др. закон;72/09 ,76/10/,72/11 и 101/11);
Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела ("Службени
гласник РС" бр. 97/08);
Закон о амнестији ("Службени гласник РС" бр. 18/10);
Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља ("Службени
лист СФРЈ" бр. 43/82, 72/82 - исправка и "Службени лист СРЈ" 46/96 и ''Сл.
гласник РС'' бр.46/06-др.закон);
Закон о адвокатури ("Службени лист СРЈ" бр. 24/98, 26/98, 69/00, 11/02,
72/02 и 31/2011 и ''Сл. лист СЦГ'' бр.1/03 – Уставна повеља);
Закон о преузимању надлежности војних судова, војних тужилаштва и
војног правобранилаштва ("Службени гласник РС" број 137/04);
Закон о решавању сукоба закона и сукоба надлежности у извршењу санкција
("Службени лист СРЈ" бр. 12/98);
Закон о о решавању сукоба закона и сукоба надлежности у статусним,
породичним и наследним односима ("Службени лист СФРЈ " број 9/72 и
20/90 и "Службени лист СРЈ" 46/96 и ''Сл. лист СЦГ'' бр. 1/03 – Уставна
повеља);
Закон о наслеђивању ("Службени гласник РС" бр. 46/95 и 101/03 – одлука
УСРС);
Закон о прикупљању и достављању података о извршеним злочинима
против човечности и међународног права ("Службени лист СРЈ " бр.
37/93 и 44/99);
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл. гласник
РС' бр.120/04, 54/07,54/07,104/09 и 36/10);
Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 39/2002, 43/2003 - др.
закон,55/2004, 101/2005 - др. закон и 116/08 – др. закон);
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Закон о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' бр.54/09,73/10,101/10 и
101/11);
Закон о буџету Републике Србије за 2012. годину (''Сл. гласник РС'' бр.
101/11) ;
Закон о платама у државним органима и јавним службама (''Сл. гласник РС''
бр. 34/2001, 62/2006, 63/06-испр. др. закона ,116/08-др.закони, 92/11 и 99/11др.закон );
Закон о платама државних службеника и намештеника(''Сл.гласник
РС'' бр. 62/06,63/06-испр;115/06-испр. ,101/07 и 99/10);
Закон о пореском поступку и пореској администрацији(''Сл.гласник РС'' бр.
80/02,84/02-испр;23/03-испр;70/03,55/04,61/05,85/05-др.закон,62/06-др закон
63/06-испр.др.закона,61/07,20/09,72/09-др.закон ,53/10,101/11 и 2/12-испр.);
Закон о електронском документу(''Сл. гласник РС'' бр. 51/09);
Закон о електронском потпису ("Сл. гласник РС" бр. 135/2004);
Закон о ауторском и сродним правима (Сл. гласник РС'' бр.104/09-др.закон);
Закон о заштити података о личности ("Сл. лист РС" бр. 97/08 и 104/09);
Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против
високотехнолошког криминала ("Сл. гласник РС" бр. 61/05 и 104/09);
Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005, 61/05 и 54/09);
Закон о стандардизацији ("Сл. гласник РС'' бр. 36/09);
Закон о телекомуникацијама ("Сл. гласник РС" бр. 44/03, 36/06 и 50/09 –
одлука УС и 44/10 - др. закон);
Закон о системима веза ("Сл. гласник РС" бр. 38/91, 41/91 - испр., 53/93,
67/93, 48 /94, 20/97 и 44/2003 - др. закон);
Закон о информационом систему Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр.
12/96);
Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09-испр,
64/10-одлука УС и 24/11);
Закон о становању (Сл. гласник РС бр. 50/92, 76/92, 84/92, испр.33/93,
53/93,67/93, 46/94, 47/94-испр.48/94, 44/95, 49/95 – др. закон, 16/97, 46/98,
26/2001, 101/2005 – др. Закон и 99/11);
Закон о јавној својини («Сл.Гласник РС», бр. 72/11 );
Закон о рехабилитацији ( «Сл.гласник РС», бр. 92/11);
Закон о државном премеру и катастру("Сл. гласник РС'' бр. 72/09 и 18/10);
Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС" бр.
34/03, 64/04 – одлука УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон,
63/06 - одлука УСРС , 5/09, 107/09 и 101/10 );
Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" бр. 107/05 и
109/05 – испр., и 57/11);
Закон о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/09);
Закон о оружју и муницији („Службени гласник РС“, бр. 39/93);
Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2010 са
пројекцијама за 2011 и 2012 годину;
Закон о јавном бележништву ( «Сл. Гласник РС», бр. 31/11);
Закон о потврђивању споразума између Републике Србије и Међународног
кривичног суда о извршењу казни Међународног кривичног суда, објављен
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у «Службеном гласнику Републике Србије» број МУ 3-11, од 5.5.2011.
године.
УРЕДБЕ


















Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима (''Сл. гласник РС'', бр.
44/08 – пречишћен текст);
Уредба о буџетском рачуноводству (''Сл. гласник РС'' бр. 125/2003, 12/2006);
Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној
својини (''Сл. гласник РС'' бр. 27/96);
Уредба о платама лица која обављају послове у посебним
организационимјединицама државних органа за сузбијања организованог
криминала ("Службени гласник РС" бр. 14/03, 67/05 и 105/05);
Уредба о платама лица која врше функцију и обављају послове у
тужилаштву за ратне злочине у посебним организационим јединицама
државних органа у поступку за ратне злочине ("Службени гласник РС" бр.
97/03 и 67/05);
Наредба о списку директних и индиректних кориснка буџетских средстава
Републике, односно буџета локалне власти,корисника средстава
организација за обавезно социјално осигурање,као и других корисника
јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора
(''Сл.гласник РС'' бр. 113/09);
Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места
државних службеника(''Сл. гласник РС'' бр. 117/05,108/08,109/09 и 95/10)
Уредба о разврставању радних места намештеника ("Службени гласник РС",
бр. 5/06 и 30/06);
Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 41/07 – пречишћен
текст и 109/09),
Уредба о припреми кадровског плана у државном органу ("Службени
гласник РС" бр. 8/06);
Уредба о оцењивању државних службеника ("Службени гласник РС" бр.
11/06 и 109/09),
Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и
намештеника ("Службени гласник РС" број 98/07 - пречишћен текст);
Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у
министарствима, посебним организацијама и службама владе ("Службени
гласник РС" бр. 81/07 - пречишћен текст и 69/08);
Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС" бр.
95/08).
Уредба о начину управљања новчаним средствима добијеним од закупа
привремено одузете непокретне имовине и привремено о дузетим
путничким возилима ("Службени гласник РС" бр. 11/11).
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Правилници, пословници, одлуке и упутства




















Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са
превенцијом и заштитом од злостављања на раду("Службени гласник РС"
бр. 62/10)
;
Правилник о начину вођења списка посредника ("Службени гласник РС" бр.
44/05);
Правилник о накнади трошкова у судским поступцима ("Службени гласник
РС" бр. 57/03);
Правилник о полагању правосудног испита ("Службени гласник РС" бр.
14/98 и 88/08);
Правилник о правосудној стражи ("Службени гласник РС" бр. 91/05, 107/05испр. и 104/06);
Правилник о сталним судским тумачима ("Службени гласник РС" бр. 94/06
и 106/06);
Правилник о висини награде за рад адвоката за одбрану по службеној
дужности ("Службени гласник РС" бр. 2/04, 32/04, 8/05, 10/06, 53/06 и
104/06);
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распоред средстава са тих рачуна (''Сл. гласник РС'' бр. 20/07, 25/07-испр,
37/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09, 37/09 и 64/09);
Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем (''Сл. гласник РС'' бр. 20/07, 25/07-испр, 37/07, 63/07, 25/08,
50/08, 3/09, 26/09, 37/09, 64/09 и 103/11);
Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад
финансијске службе директног корисника буџетских средстава (''Сл. гласник
РС'' бр. 123/2003);
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава
на рачун извршења буџета Републике (''Сл. гласник РС'' бр. 122/08);
Правилник о мерилима за одређивање броја судског особља у судовима
(''Службени глесник РС'', бр. 72/09 и 79/09);
Правилник о мерилима за одређивање броја особља у јавном тужилаштву
(''Службени глесник РС'', бр. 72/09 и 79/09);
Правилник о начину вођења евиденције о јавним набавкама (,,Службени
гласник РС“, број 50/2009);
Правилник о одређивању доказа на основу којих се утврђује да је понуду
поднео домаћи понуђач и за одређивање добара домаћег порекла
(,,Службени гласник РС“, број 50/2009);
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки (,,Службени гласник РС“, број 50/2009);
Правилник о критеријумима за образовање комисија за јавне набавке
(,,Службени гласник РС“, број 50/2009);
Правилник о поступку јавне набавке мале вредности (,,Службени гласник
РС“, број 50/2009);
Правилник о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника о
отварању понуда (,,Службени гласник РС“, број 50/2009);
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Правилник о поступку издавања сертификата за службеника за јавне набавке
(,,Службени гласник РС“, број 50/2009);
Правилник о плану подрачуна консолидованог рачуна трезора ("Службени
гласник Републике Србије" бр. 92/2002);
Правилник о систему извршења буџета Републике Србије ("Службени
гласник Републике Србије" бр. 83/2010);
Списак међународних организација чији се посебни поступци јавних
набавки могу примењивати уместо одредаба закона о јавним набавкама
(,,Службени гласник РС“, број 50/2009);
Судски пословник ("Службени гласник РС" бр.110/09 и 70/11);
Пословник Високог савета судства ("Службени гласник РС" бр.43/09);
Пословник о раду Државног већа тужилаца (''Службени гласник РС'' бр.
55/09);
Пословник о раду органа за вођење прекршајног поступка ("Службени
гласник СРС" бр. 13/08);
Одлука о броју судија у судовима ("Службени гласник РС" бр. 43/09);
Одлука о накнадама и наградама судијама поротницима ("Службени гласник
РС" број 86/02);
Правилник о правосудној стражи („Службени гласник РС“, бр.63/01, 42/02,
27/03, 29/04 и 33/2011).
Ратификоване конвенције












Закон о ратификацији конвенције о забрани употребе, складиштења,
производње и промета антиперсоналних мина и о њиховом уништавању
("Сл. лист СЦГ - Међународни уговори", бр. 5/03);
Закон о ратификацији споразума о сарадњи у циљу спречавања и борбе
против прекограничног криминала ("Сл. лист СЦГ - Међународни уговори",
бр. 5/03);
Закон о ратификацији конвенције о спречавању мучења и нечовечних или
понижавајућих поступака и кажњавања, измењене и допуњене протоколом 1
и протоколом 2 уз конвенцију ("Сл. лист СЦГ - Међународни уговори", бр.
9/03);
Закон о ратификацији конвенције о сузбијању незаконитих радњи уперених
против безбедности поморске пловидбе ("Сл. лист СЦГ - Међународни
уговори", бр. 2/04);
Закон о ратификацији споразума о привилегијама и имунитетима сталног
кривичног суда ("Сл. лист СЦГ - Међународни уговори", бр. 2/04);
Закон о ратификацији уговора о свеобухватној забрани нуклеарних проба са
протоколом ("Сл. лист СЦГ - Међународни уговори", бр. 4/04);
Закон о ратификацији протокола о сузбијању незаконитих радњи уперених
против безбедности непокретних платформи које се налазе у
епиконтиненталном појасу ("Сл. лист СЦГ - Међународни уговори", бр.
6/04);
Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и
основних слобода, измењене у складу са протоколом број 11, протокола уз
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конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, протокола број 4
уз конвенцију за заштиту људских права и основних слобода којим се
обезбеђују извесна права и слободе који нису укључени у конвенцију и први
протокол уз њу, протокола број 6 уз конвенцију за заштиту људских права и
основних слобода о укидању смртне казне, протокола број 7 уз конвенцију
за заштиту људских права и основних слобода, протокола број 12 уз
конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и протокола број
13 уз конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укидању
смртне казне у свим околностима ("Сл. лист СЦГ - Међународни уговори",
бр. 9/03, 5/05 и 7/05 - испр.);
Закон о ратификацији протокола бр. 14 уз европску конвенцију за заштиту
удских права и основних слобода, којим се мења контролни систем
конвенције ("Сл. лист СЦГ - Међународни уговори" бр. 5/05 и 7/05 - испр.);
Закон о ратификацији конвенције о обележавању пластичних експлозива
ради њиховог откривања ("Сл. лист СЦГ - Међународни уговори" бр.11/05);
Закон о ратификацији протокола против незаконите производње и промета
ватреним оружјем, његовим деловима, склоповима и муницијом, којим се
допуњава конвенција уједињених нација против транснационалног
организованог криминала ("Сл. лист СЦГ - Међународни уговори" бр.
11/05);
Закон о ратификацији конвенције уједињених нација против корупције ("Сл.
лист СЦГ - Међународни уговори" бр. 12/05);
Закон о ратификацији опционог протокола уз конвенцију против тортуре и
других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака ("Сл.
Лист СЦГ - Међународни уговори" бр. 16/05 и 2/06);
Закон о потврђивању Европске конвенције о међународном важењу
кривичних пресуда, са додацима ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори"
бр.13/02 и "Сл. лист СЦГ - Међународни уговори" бр. 18/05 и 2/06);
Закон о потврђивању конвенције о прању, тражењу, заплени и конфискацији
прихода стечених криминалом ("Сл. лист СРЈ – Међународни уговори", бр.
7/02 и "Сл. лист СЦГ - Међународни уговори", бр. 18/05);
Закон о потврђивању кривичноправне конвенције о корупцији ("Сл. Лист
СРЈ - Међународни уговори", бр. 2/02 и "Сл. лист СЦГ – Међународни
уговори", бр. 18/05);
Закон о ратификацији конвенције уједињених нација о правима детета ("Сл.
лист СФРЈ - Међународни уговори" бр. 15/90 и ''Сл. Лист СРЈ'' број 4/96 и
2/97);
Закон о потврђивању оквирне конвенције за заштиту националних мањина
("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 6/98);
Закон о потврђивању конвенције о забрани развоја, производње,
складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању ("Сл.
Лист СРЈ - Међународни уговори" бр. 2/00);
Закон о потврђивању Европске конвенције о признању и извршењу судских
одлука о старању о деци и о поновном успостављању односа старања ("Сл.
лист СРЈ - Међународни уговори" бр. 1/01);
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Закон о потврђивању другог факултативног протокола уз међународни пакт
о грађанским и политичким правима, који има за циљ укидање смртне казне
("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори" бр. 4/01);
Закон о потврђивању факултативног протокола уз међународни пакт о
грађанским и политичким правима ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори",
р. 4/01);
Закон о потврђивању конвенције о трансферу осуђених лица са додатним
протоколом ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 4/01);
Закон о потврђивању римског статута међународног кривичног суда ("Сл.
лист СРЈ - Међународни уговори" бр. 5/01);
Закон о потврђивању конвенције Уједињених нација против
транснационалног организованог u 1082 криминала и допунских протокола
("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори" бр. 6/01);
Закон о потврђивању европског споразума о прослеђивању молби за судску
помоћ ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори" бр. 9/01);
Закон о потврђивању Европске конвенције о екстрадицији са додатним
протоколима ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 10/01);
Закон о потврђивању Европске конвенције о међусобном пружању правне
помоћи у кривичним стварима, са додатним протоколом ("Сл. Лист СРЈ Међународни уговори", бр. 10/01);
Закон о потврђивању Европске конвенције о преносу поступка у кривичним
стварима ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 10/01);
Закон о потврђивању Европске конвенције о сузбијању тероризма ("Сл. лист
СРЈ - Међународни уговори", бр. 10/01);
Закон о потврђивању другог протокола уз Хашку конвенцију од 1954.
године о заштити културних добара у случају оружаног сукоба ("Сл. лист
СРЈ - Међународни уговори", бр. 7/02);
Закон о потврђивању факултативног протокола о продаји деце, дечијој
проституцији и дечијој порнографији, уз конвенцију о правима детета ("Сл.
лист СРЈ - Међународни уговори, бр. 7/02);
Закон о потврђивању факултативног протокола о учешћу деце у оружаним
сукобима уз конвенцију о правима детета ("Сл. лист СРЈ - Међународни
уговори", бр. 7/02);
Закон о потврђивању међународне конвенције о сузбијању финансирања
тероризма ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 7/02);
Закон о потврђивању међународне конвенције о спречавању терористичких
напада бомбама ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 12/02);
Закон о потврђивању конвенције о заштити произвођача фонограма од
неовлашћеног умножавања њихових фонограма ("Сл. лист СРЈ –
Међународни уговори", бр. 13/02);
Закон о потврђивању опционог протокола уз конвенцију о елиминисању
свих облика дискриминације жена ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори",
бр. 13/02);
Закон о потврђивању конвенције мор број 182 о најгорим облицима дечијег
рада и препоруке мор број 190 о забрани и хитној акцији за укидање
најгорих облика дечијег рада ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр.
2/03);
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Закон о потврђивању амандмана на члан 1 конвенције о забрани или
ограничавању употребе извесних врста класичног оружја за које се може
сматрати да имају прекомерне трауматске ефекте или да делују без разлике
у погледу циљева ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 3/03);
Закон о потврђивању допунског протокола уз конвенцију о забрани или
ограничавању употребе извесних врста класичног оружја за које се може
сматрати да имају прекомерне трауматске ефекте или да делују без разлике
у погледу циљева ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 3/03);
Закон о ратификацији конвенције о спречавању и кажњавању кривичних
дела против лица под међународном заштитом, укључујући и дипломатске
агенте ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 54/76);
Закон о ратификацији конвенције о једнообразном Закону о облику
међународног тестамента, са прилогом ("Сл. лист СФРЈ – Међународни
уговори", бр. 3/77);
Закон о ратификацији Бечке конвенције о грађанској одговорности за
нуклеарне штете ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 5/77);
Закон о ратификацији конвенције о застарелости потраживања у области
међународне купопродаје робе ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр.
5/78);
Закон о ратификацији допунског протокола уз Женевске конвенције од 12.
августа 1949. године о заштити жртава међународних оружаних сукоба
(протокол I) и допунског протокола уз Женевске конвенције од 12. августа
1949.
године
о
заштити
жртава
немеђународних
оружаних
сукоба(ПРОТОКОЛ II) ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 16/78);
Закон о ратификацији Бечке конвенције о сукцесији држава у односу на
уговоре ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 1/80);
Закон о ратификацији конвенције о елиминисању свих облика
дискриминације жена ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр 11/81);
Закон о ратификацији конвенције о признању и извршењу иностраних
арбитражних одлука ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 11/81);
Закон о ратификацији конвенције о забрани или ограничавању употребе
извесних врста класичног оружја за која се може сматрати да имају
прекомерне трауматске ефекте или да делују без разлике у погледу
циљева("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 3/82);
Закон о ратификацији међународне конвенције против узимања талаца ("Сл.
лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 9/84);
Закон о ратификацији конвенције о физичкој заштити нуклеарног
материјала ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 9/85);
Закон о ратификацији конвенције о олакшању међународног приступа
судовима ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 4/88);
Закон о ратификацији Европске конвенције о насиљу и недоличном
понашању гледалаца на спортским приредбама, посебно на фудбалским
утакмицама ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 9/90);
Закон о ратификацији конвенције Уједињених нација против незаконитог
промета опојних дрога и психотропних супстанци ("Сл. Лист СФРЈ Међународни уговори", бр. 14/90);
91

Информатор о раду Министарства правде са органом у саставу-Дирекцијом за
управљање одузетом имовином, ажуриран 30.04.2012. године















Закон о ратификацији Европске конвенције о надзору условно осуђених или
условно ослобођених лица, са прилогом ("Сл. лист СФРЈ – Међународни
уговори", бр. 4/91);
Закон о ратификацији Европске конвенције о обавештењима о страном
праву ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 7/91);
Закон о ратификацији конвенције о грађанскоправним аспектима
међународне отмице деце ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр.
7/91);
Закон о ратификацији конвенције против тортуре и других сурових,
нељудских или понижавајућих казни и поступака ("Сл. лист СФРЈ Међународни уговори", бр. 9/91);
Закон о ратификацији конвенције о међународном праву на исправку ("Сл.
лист ФНРЈ - Међународни уговори и други споразуми", бр. 1/55);
Закон о ратификацији међународне конвенције о укидању свих облика расне
дискриминације ("Сл. лист СФРЈ", бр. 31/67);
Закон о ратификацији међународног пакта о грађанским и политичким
правима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 7/71);
Закон о ратификацији конвенције о психотропним супстанцама ("Сл. лист
СФРЈ", бр. 40/73);
Закон о ратификацији међународне конвенције о сузбијању и кажњавању
злочина апартхејда ("Сл. лист СФРЈ", бр. 14/75);
Закон о закључивању и извршавању међународних уговора ("Сл. лист
СФРЈ", бр. 55/78 и 47/89 - одлука УСЈ);
Закон о међународној конвенцији о унифицираном меничном закону са
анексом I и II и протоколом; међународној конвенцији о решавању извесних
сукоба меничних закона са протоколом, и међународној конвенцији о
меничним таксама са протоколом, закљученим и потписаним у Женеви 7
јуна 1930 године ("Сл. Новине Краљевине Југославије", бр. 24-IV/35);
Закон о потврђивању конвенције Уједињених нација против
транснационалног организованог криминала и допунских протокола (Сл.
лист СРЈ'' -МУ6/01) и
Закон о потврђивању европског споразума о прослеђивању молби за судску
помоћ (Сл. лист СРЈ-МУ9/01).


Уредбе





Уредба о ратификацији конвенције о издавању извесних извода из матичних
књига намењених иностранству (Сл. лист СФРЈ-МУ9/67), познатија као
Париска конвенција;
Уредба о ратификацији конвенције о издавању извода из матичних књига на
више језика (Сл. лист СФРЈ-МУ8/91), познатија као Бечка конвенција која је
за земље потписнице заменила Париску конвенцију;
Уредба о ратификацији конвенције о грађанском поступку (Сл. лист ФНРЈМУ6/62);
Закон о ратификацији конвенције о олакшању међународног приступа
судовима (Сл. лист СФРЈ-МУ4/88);
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Уредба о ратификацији конвенције о укидању потребе легализације страних
јавних исправа (Сл. лист СФРЈ-МУ10/62);
Уредба о ратификацији конвенције о сукобима закона у погледу облика
тестаментарних одредаба (Сл. лист ФНРЈ-МУ10/62).
Закон о ратификацији уговора између СФРЈ и Републике Аустрије о
међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима (Сл. лист
СФРЈ-МУ6/83);
Закон о ратификацији уговора између СФРЈ и ЧСР о међусобној предаји
осуђених лица ради издржавања казне затвора (Сл. лист СФРЈ-МУ6/90);
Уредба о обезбеђивању и заштити информационих система државних органа
("Сл. гласник РС" бр. 41/90);
Уредба о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану
земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању
задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити
применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ" бр. 54/94);
Правилник о прикупљању, обради, исказивању, обједињавању, преносу и
размени података и информација у Правосудном информационом систему
("Сл. гласник РС" бр. 114/2005);
Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског
напона ("Сл. лист СФРЈ" бр. 53/88 и 54/88 - испр. и "Сл. лист СРЈ" бр. 28/95);
Правилник о садржини, обиму и начину израде претходне студије
оправданости и студије оправданости за изградњу објеката ("Сл. гласник
РС", бр. 80/2005) и
Правилник о садржини и начину вршења техничке контроле главних
пројеката ("Сл. гласник РС" бр. 13/98).
Прописи



Основни прописи којима се уређује информатичко друштво у Европској
унији.
Обавезе:



Заједничка изјава чланица Пакта стабилности за Југоисточну Европу,
потписаној у Љубљани 4. јуна 2002. године,
Агенда за развој информационог друштва за Југоисточну Европу, донесена у
Београду, 29. октобра 2002. године,
Закључци Радне групе за еСЕЕ.




Препоруке:




Лисабонског самита из марта 2000. године,
Europe 2005: An information society for all, Brussels, 2002.,
Europe+2003: A co-operative effort to implement the Information Society in
Europe,
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Action Plan prepared by the Candidate Countries with the assistance of the
European,
Commission, June.

Треба напоменути да је Влада образовала радну групу која припрема
подзаконске прописе који су од велике важности за примену Закона о тајности
података:
1. Акт Владе којим се прописује начин и поступак означавања тајности
података, односно докумената (члан 13. став 3. Закона);
2. Акт Владе којим се прописују ближи критеријуми за одређивање степена
тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА” и „СТРОГО ПОВЕРЉИВО” (члан 14. став 3.
Закона);
3. Акт Владе којим се прописују ближи критеријуми за одређивање степена
тајности „ПОВЕРЉИВО” и „ИНТЕРНО” (члан 14. став 3. Закона);
4. Акт Владе којим се утврђују посебне мере заштите тајних података (члан
33. став 1. Закона);
5. Акт Владе којим се ближе прописује начин и поступак утврђивања
испуњености услова да ли правно или физичко лице испуњава организационе и
техничке услове за чување тајних података у складу са тим законом и прописом
донетим на основу тог закона (члан 46. став 3. Закона).
За члана наведене радне групе, као представник Министарства правде,
именован је руководилац Групе за надзор над тајношћу података.

9. ПОДАЦИ О УСЛУГАМА КОЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И
ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ НЕПОСРЕДНО
ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Услуге које Министарство правде непосредно пружа заинтересованим
физичким и правним лицима су следеће:
- полагање правосудног испита
Поступак ради добијања ове услуге објашњен је у тачки 10. Овог информатора о
раду.
-

давање сагласности на Правилнике и израда кадровских планова
Приликом израде текста акта о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места који доноси руководилац правосудног органа (председник суда и
јавни тужилац), надлежна служба у Министарству правде пружа све правне савете
у изради тестова који се тичу назива радног места, описа послова, услова за
обављање послова и сл, врши правно-техничку редакцију и остале неопходне
информације ради израде текста правилника на који министар даје сагласност,
након чега правилник ступа на правну снагу.
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Када је реч о кадровским плановима, надлежне службе Министарства
правде дају сву неопходну стручну помоћ за попуну кадровских планова. Министар
правде, по предтходно добијеној сагласности Министарства финансија, доноси
кадровски план (збирни и појединачни) за све судове и јавна тужилаштва, а након
тога доставља се оверен извод из кадровског плана за сваки правосудни орган
појединачно односно за текућу годину.
- судски вештаци и судски тумачи
Министар правде доноси решење о именовању и решење о разрешењу судских
вештака, односно доноси решење о упису и брисању правних лица која обављају
послове вештачења.
Министар правде доноси решење о постављењу и разрешењу преводиоца, као и
решење о постављењу, односно решење о разрешењу сталних судских тумача
знакова слепих, глувих или немих лица.
- накнада нематеријалне штете лицима неосновано лишеним слободе
Поступак ради добијања ове услуге објашњен је у тачки 10. oвог информатора о
раду.
- накнада рехабилитационог обештећења
Поступак ради добијања ове услуге објашњен је у тачки 10. oвог информатора о
раду.
-

Група за надзор над тајношћу података
Имајући виду делокруг Групе за надзор над тајношћу података не види се
да ће Група имати активност у вези са којом физичка или права лица имају право
или могућност да од државног органа траже да на одређени начин поступи, нити се
то до сада дешавало у пракси. Изузетак је неколико случајева где су се органи јавне
власти писмено обраћали Министарству правде у вези са тумачењем појединих
одредби Закона о тајности података.
Такође, Група нема активности које не мора да спроводи по закону, али их
ипак спроводи, нити се види какве би то активности биле.
Сходно наведеном, до сада не постоји некакав посебни поступак ради
пружања услуга. Напомињемо да се давање мишљења у вези са тумачем Закона о
тајности података, уколико се то сматра пружањем услуга, врши у складу са
одредбама Закона о министарствима и Закона о државној управи. То конкретно
значи да се орган јавне власти писмено обраћа Министарству правде, које је дужно
да му писмено и одговори, односно да да тражено мишљење. Дато мишљење, у
складу са одредбама Закона о државној управи, нема обавезујући карактер и као
такво нема ни предвиђено правно средство које би се против њега могло изјавити.
-

међународна правна помоћ у грађанским стварима
Међународна правана помоћ пружа се на захтев судова, а овера докумената
и потврде о прописима, на захтев грађана. Рок за пружање услуга грађанима
утврђен је Законом о општем управном поступку и износи 30 дана, а уколико
државни орган у том року не поступи на упозорење молиоца, има на располагању
додатни рок од још 30 дана. Све услуге лицима пружају се на писмени захтев уз
обавезу плаћања таксе. Имајући у виду да се ради о достављању извода из прописа,
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односно надовери докумената, право на жалбу није предвиђено јер државни орган
не доноси мериторну одлуку.
-

међународна правна помоћ у кривичним стварима:

1. давање података о поступцима који се против наших држављана воде пред
правосудним органима у Републици Хрватској због кривичних дела ратних
злочина
На основу захтева за добијање података о статусу пред правосудним
органима Републике Хрватске (образац на сајту Министарства) грађанима се дају
подаци да ли су у Републици Хрватској осуђени, оптужени или се против њих води
кривични поступак за кривична дела ратних злочина. Наведене податке надлежни
органи Републике Хрватске доставили су овом Министарству на основу договора
министра правде Републике Србије и министра правосуђе Републике Хрватске и
тим поводом је формирана мешовита комисија за припрему и размену пописа лица
оптужених и осуђених за ратне злочине.
Наведене податке грађани могу да добијају подношењем захтева за
добијање података о статусу пред правосудним органима Републике Хрватске, а
који се налази на сајту Министарства (http://www.mpravde.gov.rs/ у горњем
десном делу почетне стране, у рубрици „обрасци“) или се ови захтеви - обрасци
непосредно предају заинтересованим грађанима. Уз овај захтев, ради утврђивања
идентитета, грађани су у обавези да поднесу фотокопију личне карте или другог
идентификационог документа. Рок за одговор на наведене захтеве је 15 дана. С
обзиром да се ради само о достављању података, односно информација, не постоји
могућност улагања никаквих правних лекова. Грађанима је остављена могућност да
им се одговори достављају поштом, у електронском облику, факсом или на други
начин. До сада се око 1.500 грађана обратило овом министарству и свима њима су
достављене тражене информације.
Наведени послови се не врше на основу закона или другог прописа.
2. У Одељењу за међународну правну помоћ обављају се и послови, по захтеву
грађана или правних лица, а који се састоје у легализацији исправа. Наиме,
Република Србија је чланица Хашке конвенције о укидању потребе легализације
страних јавних исправа од 05.октобра 1961. године. Према наведеној конвенцији, у
односу на земље које су јој приступиле није довољна пуна легализација исправа,
већ је довољна овера исправа само печатом "апостил", а коју оверу врше надлежни
основни судови. Исто тако, пуна легализације није неопходно, односно иста је
упрошћена и са билатералним уговорима са једним бројем држава, нпр. Аустрија,
Белгија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија итд. Са земљама са којима
нису закључени уговори по којима није неопходна пуна легализација исправа
примењују се одредбе домаћег законодавства, односно у нашој држави Закон о
легализацији исправа у међународном промету.
Сходно наведеном Закону, да би се јавна исправа издата у Републици
Србији могла употребити у земљама ван круга земаља чланица Хашке конвенције о
укидању потребе легализације страних јавних исправа и билатералних конвенција,
потребна је пуна легализација која подразумева процедуру овере јавне исправе у
основном суду на чијем подручју је исправа издата, а затим и надовере у
Министарству правде и Министарству спољних послова.
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Кад је у питању поступање из делокруга Министарства у погледу овера,
физичка и правна лица обраћају се са захтевом за надоверу и уз исту прилажу
документ који је потребно да се овери. За ову услугу плаћа се такса у износу од
490,00 динара.
-

притужбе на рад суда
Одредбом члана 8. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“, број
116/08, 104/09 , 101/10, 31/11 др.закон, 78/11-др.закон- и 101/11 ), уређено је право
странке и другог учесника у судском поступку на притужбу на рад суда, кад сматра
да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав недозвољен
утицај на његов ток и исход. На који начин се реализује ово право, објашњено је у
следећој тачки број 10. овог Инфортматора о раду.
- давање података о информацијама од јавног заначаја
Пружање ове услуге је детаљно објашњено у тачки 20. овог Информатора о раду

10. ПОСТУПАК РАДИ ДОБИЈАЊА УСЛУГА

полагање правосудног испита
Пријављивање правосудног испита врши се подношењем захтева у писаној
форми на адресу Министарства правде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, а у
прилогу захтева доставља се доказ о уплати административне таксе у износу од
200,00 динара, оверена фотокопија дипломе о завршеном правном факултету,
оверена фотокопија личне карте и потврда о стечене две године радног искуства на
пословима правне струке у суду, јавном тужилаштву, јавном правобранилаштву и
адвокатури или три године радног искуства на пословима правне струке у органу за
прекршаје, другом државном органу, органу територијалне аутономије и локалне
самоуправе или четири године радног искуства на пословима правне струке у
предузећу, установи или другој организацији. Захтев са прилозима се подноси
најкасније до 15-ог у месецу за наредни месец. На основу поднетог захтева
министар правде доноси решење којим одобрава или не одобрава полагање
правосудног испита, у складу са условима прописаним Законом о правосудном
испиту. Лицу које је поднело захтев решење се доставља најкасније до 25-ог у
месецу за наредни месец, а уколико је полагање испита одобрено у исто време се
доставља и обавештење о датуму и часу полагања правосудног испита. Решење је
коначно и против њега жалба није допуштена, већ се у року од 30 дана од
достављања решења може покренути управни спор пред Управним судом. По
положеном правосудном испиту, кандидату се у року од 15 дана издаје и доставља
уверење о положеном правосудном испиту.
Списак високосколских установа на територији Републике Србије које су
добиле актредитацију за рад и на којима се по дипломирању стиче
звање дипломирани правник, а лица која су дипломирала на тај начин, у складу са
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условима прописаним Законом о правосудном испиту, могу пријавити полагање
правосудног испита:
Правни факултет Универзитета у Новом Саду.
Правни факултет Универзитета у Београду.
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу.
Правни факултет Универзитета у Нишу.
Правни факултет Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у
Косовској Митровици.
Правни факултет Универзитета Унион у Београду.
Правни факултет за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија из
Новог Сада.
Детаљне информације о условима за полагање правосудног испита се налазе
на следећем линку:
http://www.mpravde.gov.rs/cr/articles/pravosudni-ispiti/
Комисија за накнаду нематеријалне штете лицима неосновано лишеним
слободе
Закон о кривичном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 70/01 и 68/02,
"Службени гласник РС", бр. 58/04, 85/05, 115/05, 85/05 - др. закон, 49/07, 20/09 и
72/09) од члана 556. до члана 564. уређује право на накнаду штете лица неосновано
осуђених и неосновано лишених слободе.
Члан 557. став 2. наведеног закона предвиђа да је пре подношења суду
тужбе за накнаду штете оштећени дужан да се са својим захтевом обрати органу
одређеним републичким прописом ради постизања споразума о постојању штете и
врсти и висини накнаде.
Члан 558. став 1. наведеног закона предвиђа да, ако захтев за накнаду штете
не буде усвојен, или по њему орган управе не донесе одлуку у року од три месеца
од дана подношења захтева, оштећени може код надлежног суда поднети тужбу за
накнаду штете. Ако је постигнут споразум само у погледу дела захтева, оштећени
може тужбу поднети у погледу остатка захтева.
Министар правде у складу са изнетим законским одредбама, образовао је
комисију за накнаду штете која одлучује о поднетим захтевима. Комисија
приликом одлучивања и одмеравања висине накнаде у сваком конкретном случају
цени све околности случаја и дужину трајања лишења слободе, како би правилно
одмерила висину накнаде нематеријалне штете за време лишења слободе и како би
накнада представљала правичну надокнаду за претрпљене болове.
Комисија за накнаду штете Министарства правде приликом одлучивања по
захтевима лица која су неоправдано осуђена и неосновано лишена слободе сваки
захтев посебно разматра и узима у обзир све објективне и субјективне околности,
углед који је оштећени раније уживао у својој животној и радној средини, однос те
средине према њему после лишења слободе, тежину и природу кривичног дела које
је тужиоцу стављено на терет, време трајања лишења слободе и друге чиниоце који
утичу на тежину и трајање психичких болова изазваним лишењем слободе.
Накнада нематеријалне штете има за циљ материјалну сатисфакцију због повреде
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Уставом заштићених права као што су слобода и права личности.
Лица која су била неосновано лишена слободе или су неосновано осуђена,
подносе писмени захтев за накнаду штете Министарству правде-Комисији, са
наводима пред којим судом се према њима водио поступак, као и на који начин је
окончан. У захтеву такође могу да наведу висину накнаде коју сматрају да је
примерена претрпљеној штети.
Комисија, поступајући по захтеву, прибавља од судова, тужилаштва и Муп-а
потребне податке и документа (решења и пресуде) из списа предмета који је
подносиоц захтева навео у захтеву за накнаду штете.
Када се прибаве сва потребна документа и обавештења, комисија у заседању
разматра сваки захтев и доноси одлуку о истом и предлаже висину накнаде која је
по одлуци комисије примерена претрпљеној штети.
Предлог споразума о врсти и висини накнаде, доставља се подносиоцу
захтева у писменој форми и оставља рок у коме је потребно да се подносилац
захтева изјасни да ли прихвата предложени споразум.
Уколико је подносилац захтева сагласан са достављеним предлогом
споразума, потписује споразум и исти враћа Министарству правде на даље
поступање-исплату. Министарство правде поступајући по прихваћеном и
потписаном споразуму, врши исплату новчаног износа наведеног у споразуму на
рачун који је доставио подносиоц захтева.
Комисија за рехабилитационо обештећење
Законом о рехабилитацији(”Службени гласник РС“,бр.92/11) уређен је
поступак рехабилитације и правне последице рехабилитације лица која су из
политичких,
верских,националних
или
идеолошких
разлога,
лишена
живота,слободе или других права до дана ступања на снагу овог закона.
Закон о рехабилитацији такође уређује и права рехабилитованих лица, као и
права других лица(њихових сродника) по основу рехабилитације.
Члан 20.наведеног закона прописује да рехабилитовано лице има право на
посебан пензијски стаж, месечну новчану накнаду (посебни додатак), здравствену
заштиту и друга права из здравственог осигурања,право на враћање конфисковане
имовине или имовине одузете по основу прописа из члана 2. став 1.закона, односно
обештећење за ту имовину, као и право на рехабилитационо обештећење.
Члан 21. закона прописује која права имају друга лица(сродници
рехабилитованиг лица) и између осталог предвиђа и право на рехабилитационо
обештећење, које у складу са ставом 2. истог члана имају брачни друг,деца и
родитељи, односно браћа, сестре и ванбрачни партнер рехабилитованог лица а у
складу са одредбом члана 26.став 4. закона.
Члан 27. прописује да на основу одлуке суда којом се усваја захтев за
рехабилитацију, рехабилитовано лице и лица из члана 26.става 3. и 4. (друга лица)
закона могу да поднесу захтев за рехабилитационо обештећење.
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О захтеву за рехабилитационо
рехабилитационо обештећење.

обештећење одлучује Комисија за

Ако захтев не буде усвојен или по њему Комисија за рехабилитационо
обештећење не донесе одлуку у року од 90 дана од дана подношења захтева,
подносилац захтева може код надлежног суда поднети тужбу за накнаду штете.Ако
је постигнут споразум само у погледу дела захтева, тужба се може поднети у
погледу остатка захтева.
Тужба за накнаду штете не може се поднети по истеку рока од једне године
од дана достављања одлуке о одбијању захтева или дана закључења споразума,
односно од истека рока од 90 дана.
Актом министра надлежног за послове правосуђа одређује се састав
Комисије за рехабилитационо обештећење и уређује рад Комисије.
У складу са наведеном законском одредбом у року прописаним Законом ,
Министар правде је одредио састав Комисије за рехабилитационо обештећење и
уредио њен рад.
Комисији за рехабилитационо обештећење Министарства правде подноси се
захтев за рехабилитационо обештећење у писменој форми.
Захтев за рехабилитационо обештећење потребно је да садржи податке о
решењу о рехабилитацији којом је усвојен захтев за рехабилитацију, као и податке
по ком основу а у складу са Законом, подносилац захтева за рехабилитационо
обештећење подноси захтев и тражи обештећење.У захтеву се може навести
висина накнаде за коју подносиоц захтева сматра да је примерена претпрљеној
штети.
Као прилог уз захтев за рехабилитационо обештећење, подносилац захтева
потребно је да достави документацију којом располаже, а која се односи на
поднети захтев.
Комисија, поступајући по захтеву пре доношења одлуке о захтеву прибавља
из списа предмета Вишег суда пред којим је усвојен захтев за рехабилитацију
податке којим суд располаже у спису предмета.
Уколико Комисија процени да је потребно прибавља и од других државних
органа податке и обавештења који су Комисији потребни, да приликом
разматрања захтева за рехабилитационо обештећење, донесе одлуку.
Када се прибаве сва потребна документа и обавештења, Комисија у
заседању разматра сваки захтев и доноси одлуку о истом и то да ли ће захтев
усвојити или одбити.Уколико Комисија захтев усвоји, доноси одлуку и предлаже
висину накнаде на име рехабилитационог обештећења.
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Предлог споразума о рехабилитационом обештећењу, доставља се
подносиоцу захтева у писменој форми и оставља рок у коме је потребно да се
подносиоц захтева изјасни да ли прихвата предложени споразум.
Уколико је подносиоц захтева сагласан са достављеним предлогом
споразума, потписује споразум о рехабилитационом обештећењу и исти враћа
Министарству правде на даље поступање-исплату. Министарство правде
поступајући по прихваћеном и потписаном споразуму, врши исплату новчаног
износа наведеног у споразуму на начин предвиђен споразумом.
Напомена
Закон о изменама и допунама Закона о уставном суду(''Службени гласник
РС'',бр.99/11) који је усвојен дана 26.12.2011.године, а почео је да се примењује од
04.01.2012.године, уредио је и право подносиоца уставне жалбе за накнаду
материјалне, односно нематеријалне штете.
Закон прописује да када је такав захтев постављен истовремено са поднетом
уставном жалбом, Уставни суд ће одлучити и о захтеву подносиоца уставне жалбе
за накнаду материјалне, односно нематеријалне штете.
У складу са наведеним, Комисија за накнаду штете на основу одлуке
Уставног суда којом је усвојена уставна жалба, Министарства правде, престала је
са радом. Све захтеве за накнаду штете који су запримљени до датума ступања на
снагу наведеног Закона Комисија је узела у разматрање.

Судски вештаци и судски тумачи
Именовање и упис судских вештака. Министар објављује јавни позив за
именовање вештака у Службеном гласнику Републике Србије и на интернет
страници Министарства, када утврди постојање потребе за вештацима за одређене
области вештачења а на основу обавештења које достављају председници
првостепених судова.
Физичко лице може бити именовано за вештака, ако поред општих услова
за рад у државним органима прописаним законом испуњава и следеће посебне
услове: да има одговарајуће стечено високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама, за
одређену област вештачења; да има најмање пет година радног искуства у струци;
да поседује стручно знање и практична искуства у одређеној области; и да је
достојан за обављање послова вештачења. Изузетно за вештака може бити
именовано лице које има најмање завршену средњу школу, ако за одређену област
вештачења нема довољно вештака са завршеним високим образовањем.
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Правно лице може обављати вештачење ако испуњава следеће услове: да је
уписано у регистар надлежног органа за делатност вештачења у одговарајућој
области и да су у том правном лицу запослена лица која су уписана у Регистар
судских вештака.
Вештачење могу обављати и државни органи у оквиру којих се може
обавити вештачење, као и научне и стручне установе (факултети, институти, заводи
и сл.).
Органи и установе одређују једног или више стручњака одговарајуће
специјалности који ће обављати вештачење или образују комисије састављене од
научних или стручних радника који су код њих запослени.
Разрешење и брисање. Министар правде води поступак за разрешење
вештака у следећим случајевима: на сопствени захтев вештака; ако се утврди да
нису постојали, односно да су престали услови на основу којих је именован; ако
буде осуђен за кривично дело које га чини недостојним или неподобним за вршење
послова вештачења; ако му буде изречена заштитна мера забране обављања
делатности у области у којој обавља вештачење; ако му на основу судске одлуке
буде одузета или ограничена пословна способност; ако се на начин прописан
законом утврди да је изгубио радну способност и ако неуредно, несавесно или
нестурчно обавља вештачење.
Правно лице брише се из Регистра правних лица ако престану да постоје
услови предвиђени за упис правног лица у Регистар и ако неуредно или нестручно
обавља вештачење.
Против решења о именовању, односно против решења којим се одбија
захтев за именовање, кандидат за вештака може покренути управни спор.
Против решења о упису у Регистар правних лица и против решења којим се
одбија захтев за упис у Регистар правних лица, може се покренути управни спор.
Постављење и разрешење сталних судских тумача – сталних судских
преводилаца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих
лица.
Министар правде на предлог једног или више председника виших судова
који су уочили недовољан број преводилаца за одређене стране језике, најмање
једном годишње објављује оглас за постављење преводилаца у „Службеном
гласнику Републике Србије“ и у једном од штампаних медија у Републици Србији.
Преводилац може бити лице које има високо образовање и испуњава
законом утврђене услове за запослење као државни службеник, као и следеће
посебне услове: да има одговарајуће високо образовање за одређени страни језик
или да поседује потпуно знање језика са кога се преводи и на који се преводи
усмени говор или писани текст, да познаје правну терминологију која се користи у
језику са кога се преводи или на који се преводи; да има најмање пет година
искуства на преводилачким пословима.
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Кандидат који нема одговарајуће високо образовање, подлеже провери
знања језика пред комисијом коју образује министар.
Преводилац ће бити разрешен: ако то сам затражи; ако се утврди да нису
постојали, односно да су престали услови за постављење; ако буде осуђен за
кривично дело које га чини недостојним или неподобним за вршење послова
преводиоца; ако му на основу судске одлуке буде одузета или ограничена пословна
способност; ако се на начин прописан законом утврди да је изгубио радну
способност; ако неуредно или нестручно врши послове преводиоца.
Решење о постављењу преводиоца и решење о разрешењу – брисању из
Евиденције о преводиоцима се објављује у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Против решења о постављењу, односно решења о разрешењу преводилац
може покренути управни спор.
Oдељење за надзор у правосудним и прекршајним органима
Чланом 55. Закона о уређењу судова («Службени гласник РС» број 116/08 и
104/09) уређен је поступак по притужби из непосредне надлежности председника
суда који је дужан да је размотри и да о њеној основаности и предузетим мерама
обавести подносиоца притужбе у року од 15 дана од пријема притужбе.
Ако је притужба поднета преко министарства, вишег суда или Високог
савета судства, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештавају се,
истовремено министар, председник непосредно вишег суда и Високи савет судства.
Уколико председник суда не одговори у поменутом у року, подносилац
притужбе се може обратити непосредно вишем суду, односно другом непосредно
вишем правосудном органу.
Према одредби члана 54. истог закона, председник непосредно вишег суда
овлашћен је да надзире судску управу нижег суда, као и да тражи од нижег суда
обавештења о примени прописа, току поступка и да врши непосредан надзор над
радом нижег суда.
У складу са чланом 70. Закона о уређењу судова, Министарство правде
обавља послове из делокруга који чине правосудну управу.
Чланом 34. Закона о јавном тужилаштву («Службени гласник РС» бр. 116/08
и 104/09), јавни тужилац је носилац управе у јавном тужилаштву и одговоран је за
правилан и благовремен рад јавног тужилаштва, у складу са законом и
Правилником о управи у јавним тужилаштвима («Службени гласник РС» бр.
110/09). Правилником је прописано да свако ко има оправдан интерес и обратио се
јавном тужилаштву за поступање у стварима за које је надлежно јавно тужилаштво,
има право на подношење представке или притужбе на рад јавног тужилаштва и да о
одлуци по представци и притужби буде обавештен (чл. 72. и 73. правилника).
Јавни тужилац је дужан да обавести подносиоца представке или притужбе о
предузетим мерама у року од 30 дана од дана пријема притужбе, односно
представке.
Представка или притужба на рад заменика јавног тужиоца или запосленог,
подноси се јавном тужиоцу, а на рад јавног тужиоца непосредно вишем јавном
тужиоцу.
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Министарство правде у смислу члана 40. Закона о јавном тужилаштву, врши
надзор над применом Правилника о управи у јавним тужилаштвима.
Образац притужбе може се преузети на веб страници Министарства правде
http://www.mpravde.gov.rs/ у десном делу почетне стране, у рубрици „обрасци“
Правосудна стража
Група за послове правосудне страже имала је следеће активности:
- прикљупљени су подаци у погледу броја систематизованих и попуњених
радних места правосудних стражара по судовима Србије, при чему је
сугерисано да се системстизована а непопуњена радна места правосудних
стражара попуне;
- прикупљени су подаци о броју правосудних стражара који нису прошли обуку
у Центру за обуку у Нишу;
- сачињен је програм едукације правосудне страже и формиране су групе од 20
полазника курса за правосудне стражаре из различитих судова у Србији;
- прва група упућена на петодневну обуку у периоду од 20.03.2011. године до
25.03.2011. године, а друга група од 27.03. 2011.године до 01.04.2011.године, а
према плану и програму Центра за обуку запослених у Управи за извршење
кривичних санкција;
- у току је процедура формирања Радне групе ради израде Закона о правосудној
стражи.
Дирекција за управљање одузетом имовином
Заинтересована, физичка или правна лица, која имају право или могућност да
од Дирекције траже да предузме радње из своје надлежности могу то учинити
писаним путем лично или преко пуномоћника, као и телефонским путем, позивом
на број Дирекције 011/ 3616-572.
Други вид доступности информацијама је и увид у записник о преузимању
примвремено одузете имовине. Записник саставља преставник Дирекције приликом
преузимања имовине од стране закуподавца, на лицу места, о предузетим радњама.
НАПОМЕНА: У ажурирању Информатора о раду извршеног 19.04.2011.
године унети су подаци везани за послове правосудне страже у оквиру тачке 10.
овог Информатора.

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
полагање правосудног испита
Табеларни приказ података у вези са организовањем правосудног испита, насталих
током 2010. године:
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број поднетих захтева за полагање правосудног испита

714

број издатих уверења о положеном правосудном испиту

620

давање сагласности на Правилнике и израда кадровских планова
Одобрено је 195 Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места.
Достављено 195 извода Кадровских планова за 2010. Годину.
Одељење за међународну правну помоћ у грађанским стварима
У периоду до 01.12.2010. године Одељење за међународну правну помоћ у
грађанским стварима је одговорио на укупно 11007 предмета захтева за правну
помоћ судовима и 1092 одговора на друга питања (страни прописи, отмица деце,
реципроцитет).
Случајева у којима су коришћена правна средства због неадекватне услуге
Министарства правде није било.
Судски вештаци
На основу јавног позива за именовања судских вештака, поднето је 6.200
захтева кандидата.
Именовање судских вештака извршиће се у року од годину дана од дана
ступања на снагу Закона о судским вештацима. Вештацима који су уписани у
Регистар сталних вештака, престаје својство вештака ако до истека рока од годину
дана од дана ступања на снагу Закона о судским вештацима не буду именовани за
вештаке по одредбама овог закона.

Комисија за утврђивање врсте и висине накнаде штете лицима неоправдано
осуђеним и неосновано лишеним слободе
Закон о кривичном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 70/01 и
68/02, "Службени гласник РС", бр. 58/04, 85/05, 115/05, 85/05 - др. закон, 49/07,
20/09 и 72/09) од члана 556. до члана 564. уређује право на накнаду штете лица
неосновано осуђених и неосновано лишених слободе.
Члан 557. став 2. наведеног закона предвиђа да је пре подношења
суду тужбе за накнаду штете оштећени дужан да се са својим захтевом обрати
органу одређеним републичким прописом ради постизања споразума о постојању
штете и врсти и висини накнаде.
Члан 558. став 1. наведеног закона предвиђа да, ако захтев за
накнаду штете не буде усвојен, или по њему орган управе не донесе одлуку у року
од три месеца од дана подношења захтева, оштећени може код надлежног суда
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поднети тужбу за накнаду штете. Ако је постигнут споразум само у погледу дела
захтева, оштећени може тужбу поднети у погледу остатка захтева.
Министар правде у складу са изнетим законским одредбама,
образовао је комисију за накнаду штете која одлучује о поднетим захтевима.
Комисија приликом одлучивања и одмеравања висине накнаде у сваком
конкретном случају цени све околности случаја и дужину трајања лишења слободе,
како би правилно одмерила висину накнаде нематеријалне штете за време лишења
слободе и како би накнада представљала правичну надокнаду за претрпљене
болове.
Комисија за накнаду штете Министарства правде приликом
одлучивања по захтевима лица која су неоправдано осуђена и неосновано лишена
слободе сваки захтев посебно разматра и узима у обзир све објективне и
субјективне околности, углед који је оштећени раније уживао у својој животној и
радној средини, однос те средине према њему после лишења слободе, тежину и
природу кривичног дела које је тужиоцу стављено на терет, време трајања лишења
слободе и друге чиниоце који утичу на тежину и трајање психичких болова
изазваним лишењем слободе. Накнада нематеријалне штете има за циљ
материјалну сатисвакцију због повреде Уставом заштићених права као што су
слобода и права личности.
Лица која су била неосновано лишена слободе или су неосновано
осуђена, подносе писмени захтев за накнаду штете Министарству правдеКомисији , са наводима пред којим судом се према њима водио поступак, као и на
који начин је окончан.У захтеву такође могу да наведу висину накнаде коју
сматрају да је примерена претрпљеној штети.
Комисија,поступајући по захтеву , прибавља од судова, тужилаштва
и Муп-а потребне податке и документа(решења и пресуде) из списа предмета који
је подносиоц захтева навео у захтеву за накнаду штете.
Када се прибаве сва потребна документа и обавештења, комисија у заседању
разматра сваки захтев и доноси одлуку о истом и предлаже висину накнаде која је
по одлуци комисије примерена претрпљеној штети.
Предлог споразума о врсти и висини накнаде, доставља се подносиоцу
захтева у писменој форми и оставља рок у коме је потребно да се подносиоц
захтева изјасни да ли прихвата предложени споразум.
Уколико је подносиоц захтева сагласан са достављеним предлогом
споразума, потписује споразум и исти враћа Министарству правде на даље
поступање-исплату. Министарство правде поступајући по
прихваћеном и
потписаном споразуму, врши исплату новчаног износа наведеног у споразуму на
рачун који је доставио подносиоц захтевa.
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Објављивање решења о рехабилитацији
Члан.18.Закона о рехабилитацији(''Службени гласник РС'',бр.92/11) прописао је да
Министарство објављује имена и податке о рехабилитованим лицима у
''Службеном гласнику Републике Србије'' на захтев лица из члана.7 закона, најмање
једном у три месеца.
У складу са наведеном одредбом, Министарство правде доставља у континуитету
имена и податке о рехабилитованим лицима- решења о рехабилитацији
''Службеном гласнику Републике Србије'' за објављивање.
Комисија за рехабилитационо обештећење
Законом о рехабилитацији(”Службени гласник РС“,бр.92/11) уређен је
поступак рехабилитације и правне последице рехабилитације лица која су из
политичких,
верских,националних
или
идеолошких
разлога,
лишена
живота,слободе или других права до дана ступања на снагу овог закона.
Закон о рехабилитацији такође уређује и права рехабилитованих лица, као и
права других лица(њихових сродника) по основу рехабилитације.
Члан 20.наведеног закона прописује да рехабилитовано лице има право на
посебан пензијски стаж, месечну новчану накнаду (посебни додатак), здравствену
заштиту и друга права из здравственог осигурања,право на враћање конфисковане
имовине или имовине одузете по основу прописа из члана 2. став 1.закона, односно
обештећење за ту имовину, као и право на рехабилитационо обештећење.
Члан 21. закона прописује која права имају друга лица(сродници
рехабилитованиг лица) и између осталог предвиђа и право на рехабилитационо
обештећење, које у складу са ставом 2. истог члана имају брачни друг,деца и
родитељи, односно браћа, сестре и ванбрачни партнер рехабилитованог лица а у
складу са одредбом члана 26.став 4. закона.
Члан 27. прописује да на основу одлуке суда којом се усваја захтев за
рехабилитацију, рехабилитовано лице и лица из члана 26.става 3. и 4. (друга лица)
закона могу да поднесу захтев за рехабилитационо обештећење.
О захтеву за рехабилитационо
рехабилитационо обештећење.

обештећење одлучује Комисија за

Ако захтев не буде усвојен или по њему Комисија за рехабилитационо
обештећење не донесе одлуку у року од 90 дана од дана подношења захтева,
подносилац захтева може код надлежног суда поднети тужбу за накнаду штете.Ако
је постигнут споразум само у погледу дела захтева, тужба се може поднети у
погледу остатка захтева.
Тужба за накнаду штете не може се поднети по истеку рока од једне године
од дана достављања одлуке о одбијању захтева или дана закључења споразума,
односно од истека рока од 90 дана.
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Актом министра надлежног за послове правосуђа одређује се састав
Комисије за рехабилитационо обештећење и уређује рад Комисије.
У складу са наведеном законском одредбом у року прописаним Законом ,
Министар правде је одредио састав Комисије за рехабилитационо обештећење и
уредио њен рад.
Комисији за рехабилитационо обештећење Министарства правде подноси се
захтев за рехабилитационо обештећење у писменој форми.
Захтев за рехабилитационо обештећење потребно је да садржи податке о
решењу о рехабилитацији којом је усвојен захтев за рехабилитацију, као и податке
по ком основу а у складу са Законом, подносилац захтева за рехабилитационо
обештећење подноси захтев и тражи обештећење.У захтеву се може навести
висина накнаде за коју подносиоц захтева сматра да је примерена претпрљеној
штети.
Као прилог уз захтев за рехабилитационо обештећење, подносилац захтева
потребно је да достави документацију којом располаже, а која се односи на
поднети захтев.
Комисија, поступајући по захтеву пре доношења одлуке о захтеву прибавља
из списа предмета Вишег суда пред којим је усвојен захтев за рехабилитацију
податке којим суд располаже у спису предмета.
Уколико Комисија процени да је потребно прибавља и од других државних
органа податке и обавештења који су Комисији потребни, да приликом
разматрања захтева за рехабилитационо обештећење, донесе одлуку.
Када се прибаве сва потребна документа и обавештења, Комисија у
заседању разматра сваки захтев и доноси одлуку о истом и то да ли ће захтев
усвојити или одбити.Уколико Комисија захтев усвоји, доноси одлуку и предлаже
висину накнаде на име рехабилитационог обештећења.
Предлог споразума о рехабилитационом обештећењу, доставља се
подносиоцу захтева у писменој форми и оставља рок у коме је потребно да се
подносиоц захтева изјасни да ли прихвата предложени споразум.
Уколико је подносиоц захтева сагласан са достављеним предлогом
споразума, потписује споразум о рехабилитационом обештећењу и исти враћа
Министарству правде на даље поступање-исплату. Министарство правде
поступајући по прихваћеном и потписаном споразуму, врши исплату новчаног
износа наведеног у споразуму на начин предвиђен споразумом.
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12. ПОДАЦИ О БУЏЕТУ
На основу Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број
54/2009), министар правде Републике Србије, доноси
ПЛАН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА
МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ ЗА 2010.ГОДИНУ
I УВОДНИ ДЕО
План извршења буџета представља преглед планираних примања према
извору финансирања и преглед планираних издатака директног корисника
буџетских средстава:
ИЗВОРИ ПРИХОДА
Извор финансирања 01 - буџетски приходи

411.165.000,00

Додатни извори прихода
Извор финансирања 04 - сопствени приходи, по основу
накнаде за полагање правосудних испита у складу са Законом
о правосудном испиту

25.400.000,00

Извор финансирања 06 - донације од међународних
организација по основу пројекта "Стварање одрживог система
за пружање бесплатне правне помоћи"

20.000.000,00

Извор финансирања 12 - примања од отплате датих кредита и
продаје финансијске имовине

3.000.000,00

Извор финансирања 13 - приходи из ранијих година
УКУПНО

1.000
459.566.000,00

II РАСПОРЕД РАСХОДА ПО БЛИЖИМ НАМЕНАМА
У оквиру средстава обезбеђених Законом о буџету Републике Србије за
2010. годину ("Службени гласник РС", број:107/09), раздео 15 - Министарство
правде, овим планом извршења буџета врши се распоред расхода по ближим
наменама.
Средства у укупном износу од 386.165.000,00 динара - буџетски приходи
(шифра извора финансирања 01) распоређују се по ближим наменама и то:
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Функција 360 - Јавни ред и мир некласификован на другом месту
Економ.
класиф.
411
412
413
414
4141
4143
4144
415
4151
4151
421
4211
4212
4213
4213
4215
4216
422
4221
4222
423
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4239
425
4252
426
4261
4263
4264
462
482

Опис
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Боловање
Отпремнине
Помоћ у медицинском лечењу
Накнаде за запослене`
Превоз за запослене
Накнада трошкова за смештај државних
службеника на положају
Стални трошкови
Трошкови банкарских услуга
Трошкови електричне енергије
Услуге водовода и канализације
Телефон, телефакс, мобилни телефони
Осигурање
Закуп простора и опреме
Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у иностранство
Услуге по уговору
Услуге превођења и остале админ.услуге
Услуге за израду софтвера
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Угоститељске услуге
Репрезентација
Остале опште услуге
Текуће поправке
Текуће поправке и одржавање возила и остале
опреме
Материјал
Административни материјал
Материјал за образовање и усавршавање
запослених
Материјал за саобраћај - бензин
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом

Износ
94.732.000,00
18.987.000,00
316.000,00
788.000,00

3.449.000,00

5.000.000,00

15.358.000,00
31.550.000,00

1.600.000,00
6.000.000,00

12.200.000,00
843.000,00
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4821
4822
483
485
511
512

Регистрација возила
Таксе
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету
од стране државног органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360

219.100.000
442.000,00
800.000,00
411.165.000,00

Додатни извори прихода
Средства у износу од 48.401.000,00 динара - сопствени приходи, ( извор
01), распоређују за:
Економ.
класиф.
423

Опис
Услуге по уговору

25.400.000,00

Средства од донација међународних
20.000.000,00 ( извор 06), динара распоређује се:
Економ.
класиф.
423

Износ

организација

Опис
Остале опште услуге

у

износу

од

Износ
20.000.000,00

Средства од отплате датих кредита и продаје нефинансијске имовине у
износу од 3.000.000,00 динара,( извор 12), распоређују се:
Економ.
класиф.
511

Опис
Изградња зграда и грађевинских објеката

Износ
3.000.000,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 1.000,00
динара ( извор 13), распоређује се :
Економ.
класиф.
511

Опис
Изградња зграда и грађевинских објеката

Износ
1.000,00

У 2010. години извршено је прекњижење неутрошених прихода из ранијих
периода у износу од 4.802.269,13 динара, као и примања од продаје финансијске
имовине у износу од 1.819.782,91 динар. Ова средства се могу користити у 2010.
години.
Динамика трошења додатних прихода биће усклађена са приливом
прихода у буџет Републике Србије без утврђивања квота од стране Трезора.
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План извршења буџета Министарства правде урађен је на основу Закона о
изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину
("Службени гласник РС" број: 107/09).
При утврђивању ближих намена у Плану извршења буџета водило се
рачуна о укупним средствима утврђеним Законом о изменама и допунама Закона о
буџету Републике Србије за 2010. годину у оквиру раздела 15 и извршеним
расходима у претходном периоду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПЛАНА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ ЗА 2010.
ГОДИНУ
План извршења буџета за део прихода на шифри 01 - Буџетски приходи
урађени је у складу са методологијом која подразумева јединствену економску
класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака,
организациону класификацију и класификацију према рачуноводственим
фондовима.
411 - Плате, накнаде и додаци за запослене у укупном износу од
94.732.000,00 динара, планиране су за 103 запосленa у Министарству правде.
412 - Социјални доприноси на терет послодавца у укупном износу од
18.987.000,00 динара укључујући доприносе за пензијско и инвалидско осигурање,
здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.
413 - Накнаде у натури у износу од 316.000,00 динара обухватају поклоне за
децу запослених на крају године и накнаду за паркирање службених возила.
414 - Социјална давања запосленима у износу од 788.000,00 динара
обухватају: породиљска боловања, боловања преко 30 дана, солидране помоћи у
случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу
запосленог или чана уже породице у складу са Посебним колективним уговором за
државне органе ("Службени гласник РС", број 95/98).
415 - Накнаде за запослене у износу од 3.449.000,00 динара обухватају
трошкове превоза запослених и за смештај државних службеника на положају.
421 - Стални трошкови у износу од 5.000.000,00 динара обухватају трошкове
банкарских услуга (услуге провизије Народне банке), енергетске услуге, комуналне
услуге (накнада за станове које користи РЈТ и један стан који је на располагању
Министарству правде), осигурање запослених у Министарству правде, услуге
комуникације (телефонске линије, фиксни телефони, бежични интернет, услуге
мобилног телефона, услуге доставе за потребе Сектора за међународну правну
помоћ).
422 - Трошкови путовања у износу од 15.358.000,00 динара обухватају
трошкове службених путовања у земљи и трошкове службених путовања у
иностранство. Трошкови службених путовања у земљи подразумевају средства за
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путне трошкове на име спровођења активности везаних за контролни надзор у
судовима, планирани надзор над поступањем судова по представкама и
птиружбама.
Трошкови службених путовања у иностранство подраузумевају трошкове
везане за екстрадиције, међународне правне помоћи и доношење решења о предаји
окривљених лица Међународном трибуналу, као и путне трошкове, дневнице и
трошкове смештаја радника НЦБ Интерпол-а Београд који из страних земаља
доводе та лица и трошкове за службена путовања у иностранство запослених у
Министарству.
423 - Услуге по уговору у износу од 31.550.000,00 динара користиће се за
административне услуге (услуге превођења), правне ревизије и лектуре прописа и
других докумената на светске језике, форматирање и стандардизација документа у
складу са стандардима домаћег и страног изворника, услуге штампања закона и
других прописа и докумената уз прецизну спецификацију врсте, формата, типа,
обима, графичке опреме, компјутерске услуге (инсталација правне базе прописа на
рачунарима Министарства правде са инсталационим диском и упутством за
инсталацију), интернет презентација, услуга образовања (котизација за семинаре и
издаци за стручне испите), услуге аналитичког, електронског пресклипинга и видео
клипинга за потребе Министарства које обухватају праћење текстова који се односе
на Министарство, правосуђе, пројекте, законе, визни режим, затворе и услуге које
обухватају редовно праћење прилога који садржи кључне речи на ТВ станицама,
трошкови објављивања решења о рехабилитацији, уговори о делу (запослени преко
омладинске задруге, специјални саветници, Комисија за накнаду штете
неоправдано осуђених лица, Комисија за накнаду штете на основу Одлуке Уставног
суда којом је усвојена уставна жалба, Комисија за проналажење и обележавање
тајних гробница у којима се налазе посмртни остаци стрељаних после 1944. године
и услуге репрезентације.
425 - Текуће поправке и одржавање у укупном износу од 1.600.000,00
динара односе се на текуће поправке возила и административне опреме.
426 - Материјал у износу од 6.000.000,00 динара обухвата трошкове
канцеларијског материјала, горива за потребе Министарства правде, набавку
стручне литературе.
462 - Дотације међународним организацијама у износу од 12.200.000,00
динара односе се на обавезе Министарства правде које произилазе из приступања
Републике Србије бројним међународним конвенцијама из области правосуђа у
кривично правној и грађанско правној области које намећу потребу усклађивања
домаћег законодавства са тим конвенцијама.
- Међународни кривични суд
- Међународни институт за унификацију привредних права
- Група држава за борбу против корупције
- Хашка конференција за међународно приватно право
- Стални арбитражни суд
482 - Порези, обавезне таксе и казне у износу од 843.000,00 динара обухвата
регистрацију возила, и таксе.
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485 - Накнаде штете неоправдано осуђеним лицима и неоправдано лишеним
слободе у износу од 219.100.000,00 динара, односи се на накнаду штете због
неосноване осуде лицима према коме је била правоснажно изречена кривична
санкција или је оглашено кривим, а касније је поводом ванредног правног лека
поступак правоснажно обустављен ии је правоснажном пресудом особођено од
оптужбе или оптужба одбијена. Право на накнаду штете припада лицу које је било
у притвору а није дошло до покретања кривичног поступка или је поступак
обустављен правоснажним решењем, или је правоснажном одлуком ослобођен од
оптужбе, или је поводом понављања кривичног поступка изречена казна лишавања
слободе у краћем трајању од казне коју је издржало (Закон о кривичном поступку
"Службени лист СФРЈ" број 26/86 и "Службени лист СРЈ", број 27/92 и 24/94)
Законик о кривичном поступку ("Службени лист СРЈ", број 70/2001).
511 - Средства у износу од 442.000,00 динара планирани су за капитално
одржавање зграда и објеката у власништву Министарства правде.
512 - Средства у износу од 800.000,00 динара планирани су за набавку
рачунарске опреме, за комисију за проналажење гробница, грејалице и набавка
рачунарске опреме за Министарство правде.

План извршења буџета додатних извора финансирања: 04
423 - Услуге по уговору - Ова средства планирају се уколико дође до гашења
подрачуна за правосудне испите, а која се користе за накнаде за рад Испитних
одбора, у износу од 25.400.000,00 динара.
План извршења буџета додатних извора финансирања: 06
423 -Остале опште услуге - Донације од међународних организација за
пројекат "Стварање ефективног и одрживог система за пружање бесплатне правне
помоћи у РС" који спроводи Министарство правде Републике Србије у партнерству
са Програмом Уједињених нација за развој, у износу од 20.000.000,00 динара.
План извршења буџета на извору финансирања: 12 и 13
Примања од отплате датих кредита и продаја финансијске имовине и
нераспоређени вишак прихода из ранијих година ( 3.100.000,00 динара) обухвата
средства за куповину и изградњу објеката. Њихова намена утврдиће се планом
расподеле средстава за јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама,
Правилником о јавним набавкама мале вредности и расположивим средствима.

Извештај о извршењу буџета Министарства правде за
2009. годину се може преузети са линка:
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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШEЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2009.- ДО
31.12.2009. ГОДИНЕ
15.2

ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ
360

Јавни ред и мир некласификован на другом месту

Апропријација

Извршено до
31.12.2009.

411
412
413
414
415
421
422
423
425
426
511
512

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

20.236.000,00
3.622.000,00
239.000,00
780.000,00
900.000,00
1.800.000,00
1.018.000,00
2.620.000,00
320.000,00
550.000,00
10.000.000,00
4.850.000,00

3.986.793,86
713.636,14
5.879,00
0,00
781.005,17
279.210,99
345.644,61
1.098.446,48
317.607,01
355.630,00
0,00
2.545.630,18

01

Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета

46.935.000,00

Укупно за функцију 360:

46.935.000,00

10.429.483,44

Свега за главу 15.2:

46.935.000,00

10.429.483,44

10.429.483,44

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШEЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2010.- ДО
31.12.2010. ГОДИНЕ
15.2

ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ
360

Јавни ред и мир некласификован на другом месту

Апропријација
411
412
413
414
415
421
422
423
425
426
482
483
511
512

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одр\авање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01
04

Извори финансирања 360:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

745

Извршено до
31.12.2010

23.932.000,00
4.283.000,00
355.000,00
769.000,00
1.656.000,00
6.872.000,00
3.600.000,00
7.753.000,00
720.000,00
1.760.000,00
51.000,00
51.000,00
587.000,00
3.780.000,00

8.540.645,54
1.528.106,99
28.000,00
0,00
986.002,89
1.687.493,09
787.941,34
6.397.139,09
506.405,61
1.759.999,77
8.497,00
5.000,00
0,00
502.142,99

55.869.000,00
9.000.000,00

22.737.374,31
0,00

Укупно за функција 360:

55.869.000,00

22.737.374,31

Свега за главу 15.2:

64.869.000,00

22.737.374,31

Приходи од закупа станова и пословних простора

10.479.581,00

6.000.000,00
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743

Остали приходи – закуп од издавања станова и пословног простора
Остали приходи – привремено одузета новчана средства од
окривљених
Укупно за 743
Укупно 745+743
УКУПНО 15.2+743+745

9.174.962,00
77.658.616,00
86.833.578,00
97.313.159,00
162.182.159,00

0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
28.737.374,31

ОДОБРЕНИ БУЏЕТ ЗА 2011. ГОДИНУ
18
421
423
426
511
512
515

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Судови
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

01
04
11

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Примања од иностраних задуживања

330

90.000.000
44.000.000
30.000.000
360.000.000 5.390.000.000
350.000.000
50.000.000

90.000.000
44.000.000
30.000.000
5.750.000.000
350.000.000
50.000.000

524.000.000
840.000.000
4.950.000.000

524.000.000
840.000.000
4.950.000.000

Укупно за функцију 330:

524.000.000 5.790.000.000

6.314.000.000

411
412
413
414
415
421
422
423
425
426
462
482
485
511
512
515

Јавни ред и мир некласификован на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације међународним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

94.275.000
16.815.000
400.000
1.000.000
10.645.000
7.822.000
20.000.000
57.372.000
1.500.000
6.661.000
10.000.000
500.000
177.322.000
1.000
3.000.000
30.000.000

01
04
06
12
13

Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01
04
06
11
12
13

Извори финансирања :
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Примања од иностраних задуживања
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

360

Укупно за функцију 360:

Свега :

18.2
360

3.000

3.001.000

437.313.000

94.275.000
16.815.000
400.000
1.000.000
10.645.000
7.822.000
20.000.000
57.375.000
1.500.000
6.661.000
10.000.000
500.000
177.322.000
3.002.000
3.000.000
30.000.000

2.000
1.000
3.000.000
1.000

437.313.000
2.000
1.000
3.000.000
1.000

3.004.000

440.317.000

840.002.000
1.000
4.950.000.000
3.000.000
1.000

961.313.000
840.002.000
1.000
4.950.000.000
3.000.000
1.000

961.313.000 5.793.004.000

6.754.317.000

437.313.000
961.313.000

ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ
Јавни ред и мир некласификован на другом месту
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411
412
415
421
422
423
425
426
482
511
512
513

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема

31.821.000
5.696.000
1.867.000
2.800.000
1.600.000
5.700.000
1.000.000
4.000.000
100.000
1.000.000
1.500.000

01
04

Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

57.084.000

Укупно за функцију 360:

57.084.000

01
04

Извори финансирања за главу 18.2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

57.084.000

Свега за главу 18.2:

57.084.000

3.000.000

31.821.000
5.696.000
1.867.000
6.800.000
1.600.000
5.700.000
1.000.000
4.000.000
100.000
1.000.000
1.500.000
3.000.000

7.000.000

57.084.000
7.000.000

7.000.000

64.084.000

7.000.000

57.084.000
7.000.000

7.000.000

64.084.000

4.000.000

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2011.- ДО
31.12.2011. ГОДИНЕ

18.2

ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ
360

Јавни ред и мир некласификован на другом месту

Апропријација
411
412
415
421
422
423
425
426
482
511
512
01
04

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

31.821.000,00
5.696.000,00
1.867.000,00
2.800.000,00
1.298.000,00
3.702.000,00
610.000,00
2.830.000,00
100.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00

21.228.383,38
3.799.880,54
1.195.845,65
2.441.409,81
1.219.023,61
2.878.313,31
337.522,07
1.814.159,00
30.220,41
9.330,00
160.820,00

Извори финансирања 360:
Приходи из буџета

53.224.000,00

35.114.907,78

14.610.000,00

745
743

Извршено до
31.12.2011.

3.992.975,88

Укупно за функција 360:

67.834.000,00

39.107.883,66

Свега за главу 18.2:

67.834.000,00

39.107.883,66

Приходи од закупа станова и пословних простора
Остали приходи – закуп од издавања станова и пословног
простора
Остали приходи – привремено одузета новчана средства од
окривљених
Укупно за 743
Укупно 745+743
УКУПНО 15.2+743+745

10.834.762,60
9.430.448,45

0,00
0,00

78.693.092,00

0,00

88.123.540,45
98.958.303,05
166.792.303,05

0,00
0,00
39.107.883,66
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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШEЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2011.- ДО
31.12.2011. ГОДИНЕ

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - 10300- ФУНКЦИЈА 110
01.01.2011 - 31.12.2011. ГОДИНЕ

Извор
финансирања

Фукција

01

110

Економска
класификација

Опис

Извршено

5,717,100.00

5,705,690.06

11,409.94

1,400,000.00

1,021,318.62

378,681.38

412000

Плате, додаци
и накнаде
запослених
(зараде)
Социјални
доприноси на
терет
послодавца

4121

Допринос за
пензијско и
инвалидско
осигурање

627,625.93

4122

Допринос за
здравствено
осигурање

350,899.95

411000

422000

Допринос за
незапосленост
Накнаде у
натури
Социјална
давања
запосленима
Накнаде
трошкова за
запослене
Накнаде
трошкова за
превоз и
накнада
трошкова за
смештај
изабраних ,
постављених
лица
Стални
трошкови
Трошкови
путовања

4222

Трошкови
превоза,
дневница,

4123
413000
414000
415000

4151
421000

Неутрошена
средства

План 2011

42,792.74
33,000.00

0.00

33,000.00

80,000.00

0.00

80,000.00

180,000.00

161,200.28

18,799.72

161,200.28
100,000.00

0.00

100,000.00

739,000.00

731,303.84

7,696.16

731,303.84
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смештаја у
иностранство

423000
4233
4235
4237
426000
4263

483000

Услуге по
уговору
Стручно
образовање
Стручне услуге
Репрезентација
Материјал
Стручна
литература
Новчане казне
и пенали по
решењу
судова

393,000.00

392,039.46

960.54

82,000.00

29,400.00
361,445.46
1,194.00
81,540.00

460.00

81,540.00

118,533,000.00

4831

118,532,999.74

0.26

118,532,999.74
УКУПНО:

127,257,100.00

126,626,092.00

631,008.00

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - 10300- ФУНКЦИЈА 330
01.01.2011 - 31.12.2011. ГОДИНЕ

Извор
финансирања

Фукција

01

330

Економска
класификација

Опис

План 2011

421000
4212
4213
4214

Стални трошкови
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Телефони

93,289,000.00

4216
423000

Закуп нестамбеног
простора
Услуге по уговору

4239
426000
4261

Остале
компјутерске услуге
Стручно
образовање
Објава тендера
Стручне услуге
Остале опште
услуге
Материјал
Униформе

4269

Остали материјали
за посебне намене

4232
4233
4234
4235

483000
4831

485000
4851

30,165,000.00

Извршено

Неутрошена
средства

93,288,999.89
7,207,585.29
14,358,810.58
40,375,170.51

0.11

31,347,433.51
30,164,908.58

91.42

1,998,974.48
9,751,110.00
672,938.00
17,731,626.10

4,150,000.00

10,260.00
4,143,856.00
4,084,856.00

6,144.00

59,000.00

Новчане казне и
пенали по решењу
судова

111,619,000.00

109,100,000.00
109,100,000.00

2,519,000.00

Накнада штете за
повреде или штету
нанету од стране
државних органа

40,623,900.00

40,622,880.98
40,622,880.98

1,019.02
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511000

Зграде и
грађевински
објекти

5111

Куповина зграда и
објеката

5113
5114

256,848,000.00

45,559.26

102,899,244.70

Капитално
одржавање зграда и
објеката
Пројектно
планирање
УКУПНО:

256,802,440.74

146,705,503.70
7,197,692.25
536,694,900.00

534,123,086.20

2,571,813.81

Извршено

Неутрошена
средства

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - 10300- ФУНКЦИЈА 360
01.01.2011 - 31.12.2011. ГОДИНЕ

Извор
финансирања

Функција

01

360

Економска
класификација

Опис

План 2011

411000

91,534,000.00

91,523,518.82

10,481.18

412000

Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Социјални
доприноси на
терет послодавца

16,815,000.00

16,349,933.65

465,066.35

4121

Допринос за
пензијско и
инвалидско
осигурање

10,066,220.75

4122

Допринос за
здравствено
осигурање

5,600,700.37

4123

Допринос за
незапосленост

413000
4131
414000

4141

4143
4144

Накнаде у натури
Поклони за децу
запосл.
Социјална давања
запосленима
Породиљско
боловање и
боловање преко 30
дана
Помоћ у случају
смрти запосленог
или члана уже
породице
Помоћ у
медицинском
лечењу

683,012.53
400,000.00

314,991.50

85,008.50

314,991.50
1,532,000.00

1,100,930.81

431,069.19

472,127.39

451,812.97
176,990.45
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415000

Накнаде трошкова
за запослене

4151

Накнаде трошкова
за превоз и накнада
трошкова за
смештај изабраних ,
постављених лица

416000
4161
421000

Награде
запосленима и
остали посебни
расходи
Јубиларне награде
Стални трошкови

422000

Трошкови платног
промета и
банкарски трошкови
Комуналне услуге
Телефони
Осигурање
Трошкови
путовања

4221

Трошкови превоза,
дневница, смештаја
у земљи

4222
423000

Трошкови превоза,
дневница, смештаја
у иностранство
Услуге по уговору

4211
4213
4214
4215

3,613,000.00

3,065,548.41

547,451.59

3,065,548.41

566,300.00
6,402,000.00

555,407.42
555,407.42
6,231,295.35

10,892.58
170,704.65

59,369.08
1,181,255.17
4,798,164.48
192,506.62
15,029,000.00

15,024,390.59

4,609.41

1,991,608.82

41,451,000.00

13,032,813.35
41,448,039.54

2,960.46

Услуге превођења,
административне
услуге
Компјутерске услуге
Стручно
образовање

12,858,901.40
944,931.38

4,339,077.40
10,530,592.84
2,128,797.66

4239

Услуге штампања,
информисања и
објава тендера
Стручне услуге
Репрезентација
Остале опште
услуге

425000

Текуће поправке и
одржавање

548,000.00

547,321.08

678.92

4252
426000

Оправка возила и
рачунарске опреме
Материјал

6,139,000.00

547,321.08
6,071,783.96

67,216.04

4261
4263
4264
4269

Канцеларијски
материјал
Стручна литература
Гориво
Остали материјали

462000

Дотације
међународним
организацијама

4231
4232
4233

4234
4235
4237

756,465.24

9,889,273.62

51,135.92
418,962.00
5,506,911.03
94,775.01

12,008,000.00

12,007,133.49

866.51
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4621
482000
4821
4822

Међународне
чланарине
Порези, обавезне
таксе, казне и
пенали
Регистрација
возила
Републичке таксе

511000
512000
5122

Накнада штете за
повреде или штету
нанету од стране
државних органа
Накнада штете
неоправдано
осуђених лица и
остале накнаде
штете
Зграде и
грађевински
објекти
Машине и опрема
Рачунарска опрема

515000

Нематеријална
имовина

485000

4851

УКУПНО:

12,007,133.49
500,000.00

144,979.10

355,020.90

142,883.50
2,095.60

223,222,000.00

223,113,574.37

108,425.63

223,113,574.37
1,000.00
4,991,000.00

1,000.00
927.80

4,990,072.20
4,990,072.20

1,888,000.00

1,888,000.00

0.00

426,639,300.00

424,376,920.30

2,262,379.71

НАПОМЕНА:
У ажурирању Информатора о раду извршеног 31.01.2011. уклоњен је предлог
финансијског плана Министарства правде и Дирекције за управљање
одузетом имовином за 2011. годину, а убачени су одобрени буџети оба органа за
2011. годину.
У ажурирању Информатора о раду извршеног 30.01.2012. унет је Извештај о
извршењу буџета за 2011. годину.
У ажурирању Информатора о раду извршеног 30.04.2012. унет је Извештај о
извршењу буџета Дирекције за управљање одузетом имовином за 2011. годину.
13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Спроводећи програм реформе система правосуђа, Министарство правде је
у претходном периоду планирало и спроводило неопходне активности на
обезбеђењу адекватних смештајних и техничких услова за рад правосудних органа.
У том смислу, Министарство правде је спровело поступке јавних набавки
предвиђене Планом јавних набавки за 2010. годину, а које су се односиле на
реконструкције, адаптације и опремање објеката правосудних органа. Неке од
значајнијих јавних набавки спроведених током 2010. године су:
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-

-

Додатна набавка рачунарске опреме са услугама превоза, монтаже и обуке
запослених за потребе судова опште надлежности – уговор закључен
27.05.2010. год.;
Набавка безбедоносне опреме са услугама монтаже за зграде правосудних
органа у Републици Србији – уговор закључен 08.06.2010. год.;
Извођење радова на замени фасаде објекта Републике Србије-Министарства
правде за потребе правосудних органа у улици Зелени Венац бр. 18 у
Београду – уговор закључен 02.08.2010. год.;
Осигурања имовине-грађевинских објеката и опреме од пожара и других
ризика у правосудним органима на територији Републике Србије у периоду
од 1. јануара до 31. децембра 2010. године – уговор закључен 20.08.2010.
год.;
Колективно комбиновано осигурање запослених у правосудним органима,
на територији Републике Србије и у Министарству правде РС у периоду од
1. јануара до 31. децембра 2010. године – уговор закључен 20.08.2010. год.;
Пројектовање и извођење радова на изградњи и адаптацији ЛАН – локалних
рачунарских мрежа у судским јединицама основних судова – уговор
закључен 07.12.2010. год.;
Услуге обуке запослених (професионално усавршавање) у судским
јединицама за рад у АВП програму – аутоматско вођење предмета за
потребе правосудних органа Републике Србије – 16.12.2010.год;
Набавка и инсталација антивирусног софтвера за потребе правосудних
органа Републике Србије – уговор закључен 07.07.2010. год.

Подаци у вези са закљученим уговорима у поступцима јавних набавки
садржани су у кварталним извештајима које Министарство правде и Дирекција, као
наручиоци у смислу закона о јавним набавкама ("Сл. гласнику РС", бр. 116 од 22.
децембра 2008), достављају Управи за јавне набаваке, која је, у складу са чланом
94. истог Закона, дужна да припреми преглед извештаја о закљученим уговорима о
јавним набавкама и да га објави на Порталу јавних набавки. Тако се могу погледати
на следећим линковима (куцањем у пољу „тражи“ ћириличним словима
„Министарство правде“, односно „Дирекција за управљање одузетом имовином“):
- Извештаји о јавним набавкама велике вредности (обухвата све врсте
поступака јавних набавки осим пооступка јавне набавке мале вредности)
хттп://портал.ујн.гов.рс/Известаји.аспx
- Извештаји о јавним набавкама мале вредности
хттп://портал.ујн.гов.рс/известајиМале.аспx
Напомена: План јавних набавки Министарства правде за 2009. годину не
постоји у електронској форми и због тога није унет у овај Информатор о раду
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ПЛАН НАБАВКИ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
Мале вредности
Табела 2
ред.
бр.

Предмет јавне
набавке

Специфи
кација

Процењена вредност
Укупна

по
година
ма

Врста
поступка

Оквирно
време
покретања
поступка

Оквирно
време
реализације
уговора

Конто
(планска
година)

Износ на конту
(планска
година)

Извор
финансир
ања
(планска
година)

Раздео

Март

Децембар

600.000

01-буџет

15

2010

210

4261
адмн.мат
еријал

Април
2010

Јун

5122
админист
ративна
опрема

480.000

01-буџет

15

УКУПНО
Раздео 15

1.080.000

ДОБРА
1.

2.

Набавка
тонера –кетриџа за
поребе
Министарства
правде
Набавка
рачунарске опреме
за
потребе
министарства правде

600.000

480.000

6

6

2010
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ПЛАН НАБАВКИ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
Мале вредности
ред.
бр.

Предмет јавне
набавке

Специфи
кација

Процењена вредност
Укупна

по
година
ма

Врста
поступка

Оквирно
време
покретања
поступка

Оквирно
време
реализације
уговора

Конто
(планска
година)

Износ на конту
(планска
година)

Извор
финансир
ања
(планска
година)

Раздео

УКУПНО
Раздео 15

11.420.000

УСЛУГЕ

1.
Услуге
сервисирања возила

Јун 2010

1.500.000

Јун 2010

6

4252
тек.попр
авке
и
идржава
ње опр.

01- буџет

1.500.000

15

4231

2.

3.

4.

Услуге
превођења

Услуге
информисања
дневни и економски
он лине севис вести
Услуге
информисања
писани
сервис
генерални
сервис

фебруар

2.900.000

6

2010

Март
2010

админ.ус
луге

15
2.900.0

01- буџет

00

4234

500.000

350.000

4

4

Фебруар
2010

Април
2010

Децембар
2010

Децембар
2010

услуге
информи
сања
4234
услуге
информи
сања

500.000

350.00
0

01- буџет

15

01- буџет

15
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вести

5.

Услуге
информисања фото и
видео сервис

4234

4

Април
2010

520.000

Децембар
2010

520.000

01- буџет

650.000

01- буџет 15

423421
услуге
информ
јавности

800.000

01- буџет 15

1.300.000

01- буџет 15

2.900.000

01- буџет 15

15

услуге
информи
сања

4234
6.

7.
8.

9.

Услуге прес и видео
клипига
Хостовање и
интернет
презентација
Министарства правде

Комисија
проналажење
обележавање
гробница

650.000

800.000

6

6

за
и

Услуга
организовања
стручног
скупа
«Борба
против
организованог
криминала
и
корупције у региону
Балкана»

1.300.000

6

2.900.000

6

Април
2010

Децембар
2010

услуге
информи
сања

Април
2010

Децембар
2010

Април
2010

Јун

423

2010

услуге по
уговору

423

Август

Август

2010

2010

услуге по
уговору
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ПЛАН НАБАВКИ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
За Правосудне органе
Мале вредности
ред.
бр.

Предмет јавне
набавке

Специфи
кација

Процењена вредност
Укупна

Врста
поступка
П

по
година
ма

Оквирно
време
покретања
поступка

Оквирно
време
реализације
уговора

Конто
(планска
година)

Износ на конту
(планска
година)

Извор
финансир
ања
(планска
година)

Раздео

Март

Мај

51145

2.900.000

01- буџет 7.0

2010

2010

пројектна
документ
ација

10.000.000

01- буџет

УКУПНО
Раздео 7.0

12.900.000

УСЛУГЕ

1.

2.

Израда
пројекта
изведеног стања за
објекат
Трећег
Оп.суда у Београду
Јавна набавка услуге
обуке запослених (
професионално
усавршавање
запослених) у судским
јединицама за рад у
АВП програму

6

2.900.000

6
Обука
запослен
их
у
судским
јединица
ма

4233
10.000.000

чл
ан 6 став 3
Закона о
јавним
набавкама

новембар

Јун

2010

2011

услуге
образова
ња
и
усавршав
ања зап.

7.0
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2010. ГОДИНУ
Јавне набавке велике вредности за министарство правде
ре
д.
бр.

Предмет јавне
набавке

Специфи
кација

Процењена вредност
Укупна

Врста
поступка

по
год
ина
ма

Оквирно
време
покретања
поступка

Оквирно
време
реализације
уговора

Конто
(планска
година)

Износ на конту
(планска
година)

јун

август

5.000.000

2010.

2010.

4264
матрерија
л за
саобраћај

Извор
финансирања
(планска
година)

Табела 1
Раз
део

УКУПНО
Раздео 15

5.000.000

ДОБРА
Набавка
и
бонова за безнин за
потребе
службених
возила
министарства
правде

5.000.000
1

01

15
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2010. ГОДИНУ
Јавне набавке велике вредности за правосудне органе
ре
д.
бр.

П
редмет
јавне
набавке

Спецификација

Процењен
а вредност

Укупна

Врста
поступка

по
год
ина
ма

Оквирно
време
покретања
поступка

Оквирно
време
реализаци
је уговора

Конто (планска
година)

5151
нематериј
ална
имовина

10,000,000

Табела 1
Изв
ор
фин
анс
ира
ња
(пл
анс
ка
год
ина
)

Износ на
конту
(планска
година)

УКУПНО
Раздео 7.0

80.500.000

ДОБРА

1.

Набавка и инсталација
антивирусног софтвера
за потребе 26 виших и 34
основна
суда,
4
апелациона
суда,
управни суд, врховни
касациони суд

Приближ
но 8.000
лиценци
за радне
станице и
сервере
за период
од
три
године

10.000.000
1
14.000.000

Март

Мај

2010.

2010.

01
7.0

14.000.000

13
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2.

3.

25% додатних добара из
спроведене јавне набавке
редни
број
12/2009:
Набавка
рачунарске
опреме и услуга за
потребе
пројекта
увођења
пословног
софтвера за аутоматско
вођење
предмета
у
судовима
опште
надлежности
у
Републици Србији за
партију
1
«Куповина рачунарске
опреме са
услугама
превоза,
монтаже
и обуке
запослених за
потребе судова
опште
надлежности»
Безбедоносна
опрема
скенери и метал детектор
врата
за
потребе
правосудних органа

За
потребе
додатног
опремања
основних
и виших
судова у
којима се
уводи
АВП
софтвер

44.500.000

Безбедон
осна
опрема

.000

4

Март
2010.

Јун
2010.

12.000

4

Мај 2010

Јул 2010

5122
админист
ративна
опрема

5122
админист
ративна
опрема

44.500.000
04

12.000.
000

7.0

04
7.0
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2010. ГОДИНУ
Јавне набавке велике вредности
ре
д.
бр.

Предмет јавне
набавке

Специфи
кација

Процењена вредност
Укупна

Врста
поступка

по
годин
ама
УКУПНО
РАДОВИ

Оквирно
време
покретања
поступка

Оквирно
време
реализације
уговора

Конто
(планска
година)

Износ на конту
(планска
година)

Извор
финансирања
(планска
година)

Раз
део

01- буџет

7.0

149.9
00.000

РАДОВИ
5113
1.

2.

3.

76.000.000

Замена фасаде на објекту
Беобанка Зелени венац
бр.18
Додатни
радови
на
замени фасаде на објекту
Беобанка Зелени венац
бр.18

Пројектовање
и
извођење радова
на
изградњи и адаптацији
ЛАН
локалних
рачунарских мрежа у 102
судске
јединице

4

Март

Фебруар

2010

2011

кап.одржав
ање
посл.зграда
и пос.прост

76.000.0
00

7.0

5113
радови

18.900.000

Новембар
3

Довођење у
оптимално
стање
локалних
рачунарских
мрежа
у
судским
јединицама
ради
увођења

2010

Јул
2011

кап.одржав
ање
посл.зграда
и пос.прост

18.900.

01- буџет

000

7.0

1

Мај
2010

Септембар
2010

5114

45.000.000

01- буџет
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основних судова

АВП

пројектно
планирањ
е

45.000.000

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2010. ГОДИНУ
Јавне набавке велике вредности
ре
д.
бр.

Предмет јавне
набавке

Специфи
кација

Процењена вредност
Укупна

Врста
поступка
П

по
година
ма

Оквирно
време
покретања
поступка

Оквирно
време
реализације
уговора

Конто
(планска
година)

Износ на конту
(планска
година)

Извор
финансирања
(планска
година)

Раз
део

УКУПНО
Раздео 7.0
услуге

41.800.000

УСЛУГЕ

1.

2.

Услуге
осигурања имовине и
запослених
у
правосудним органима и
Мин.правде
Сервисирање и
одржавање програма
Трезор за потребе
прав.органа
и
Министарства правде

42151
40.000.000

1

Април
2010

1.800.000

4

Март

7.0

Децембар
2010

трошкови
осигурањ
а

40.000.000

Март

4232

1.800.000

2010

комјутерс
ке услуге

2010

01- буџет

7.0
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НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
За Министарство правде РС
2010. година
ред.
бр.

Предмет јавне
набавке

Специфи
кација

Процењена вредност
Укупна

Врста
поступка
П

по
година
ма
УКУПНО
ДОБРА

1.

2.

База прописа
за
запослене
у
Министарству правде

Набавка
пакетића
за
децу
запослених
у
Министарству правде

Набавка
рачунарске опреме за
Комисју за откривање
и евидент. гробница

Оквирно
време
покретања
поступка

Оквирно
време
реализације
уговора

Јануар

Децембар

2010

2010

Конто
(планска
година)

Износ на
конту
(планска
година)

Извор
финанси
рања
(планска
година)

Раздео

200.000

01-

15

690.000

200.000

200.000

290.000

За
кон о
буџету за
2010.
год.члан
30.став 2

За
кон о
буџету за
2010.
год.члан
30.став 2

Закон о
буџету за
2010.
год.члан
30.став 2

423
услу
ге по уговору

буџет

423
Новембар
2010

Децембар
2010

Март
2010

услуге по
уговору

200.000

01-

15

буџет

512
Мај
2010

услуге по
уговору

290.000

01-

15

буџет

3.
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НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
За Министарство правде РС
2010.год.
ред.
бр.

Предмет јавне
набавке

Специфи
кација

Процењена вредност
Укупна

Врста
поступка
П

по
година
ма

2.

Услуге
писаног превођења за
потребе Министарства
правде

Управа
за
заједничке
послове
републичких органа

Оквирно
време
реализације
уговора

Конто
(планска
година)

Јануар
2010

Децембар
2010

423111

Износ на
конту
(планска
година)

Извор
финанси
рања
(планска
година)

Раздео

01буџет

15

4.59
0.000

УКУПНО
УСЛУГЕ

1.

Оквирно
време
покретања
поступка

2.5
00.000

чл
ан
9.
Закона о
међународ
ној
правној
помоћи у
кривични
м
стварима

услуге
превођења

2.500.000

01Т
рошкови
репрезент
ације

800.000

Ч
л.7 став 1
тачка
1
Закона о
јавним
набавкам
лан

Ч
199.

Јануар
2010

Децембар
2010

буџет

423711
Репрезентаци
ја

15

800.000

01-
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Преводиоци за
послове екстрадиције

Преводио
ци у
2010

1.200.000

3.

4.

Израда
натписа за потребе
Министарства правде
(набавка
засебних
месинганих слова)

90.000

Закона
раду
Сл.гл.
24/05
61/05

о

Јануар
2010

Децембар
2010

423111
Услуге
превођења

1.200.000

буџет

90.000

01-

15

и

Закон
о
буџету за
2010.
год.члан
30.став 2

Август

Септембар

2010

2010

423
услуге по
уговору

буџет

15

ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2009. ГОДИНУ
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Предмет
ре јавне набавке
д.
бр
.

Специф
икација

Процењена
вредност

Врста
Оквирно
поступка време
покретања
поступка

Оквирно
време
реализације
уговора

Конто
(планск
а
година)

Износ на
конту
(планска
година)

Извор
финанс
ирања
(планск
а
година)

Раздео

5122

5.100.000,00

01буџет

13.2

5.100.000,00

01буџет

13.2

5.100.000,00

01буџет

13.2

П
Укупно

по
годин
ама

ДОБРА

1.

набавка
рачунара и
рачунарске опреме:
1. набавка
сервера

6

април
2009.
.

600.00,00

2. рачунара

700.000,00

3. штампача А3

600.00,00

мај

2009 рачунар
ска
опрема

200.000,00

2.

3.

набавка
канцеларијске
опреме

500.000,00

набавка
опреме за саобраћај

1.600.000,
00

6

јун
2009.

6

септембар
2009.

јул

512211

2009 намешт
.
ај
октобар
2009.

5121
опрема
за
саобраћ
ај
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ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2010. ГОДИНУ
Табела 1

Предмет
ре јавне набавке
д.
бр

Специф
икација

Процењена
вредност
Укупно

По
годин
ама

Врста
Оквирно
поступка време
покретања
П
поступка

Оквирно
Конто
време
(планска
реализације година)
уговора

Износ на
конту
(планска
година)

Извор
финанс
ирања
(планск
а
година)

4264

650.000,00

01

2010

децембар
2010

новембар

децембар

4264

2.000.000,00

01

ДОБРА

1.

2.

набавка
бонова за бензин
Мин.
правдеДирекције
за
управљање одузетом
имовином

650.000,00

набавка
новчаних бонова за
гориво

199.000,00

6

6

мај

укупно
849.000,00
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УСЛУГЕ
Консалтинг услуге:
1.

300.000,00

израда
финансијског
дуе
дилигенце-а
са
предлогом мера

2

септембар
2010

423592

300.000,00

01

остале
стручне
услуге

израда
правног
дуе
дилигенце-а
са
предлогом мера
израда
пројекција и бизнис
планова
процена
вредности покретне
и
непокретне
имовине
укупно

300.000,00
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ред.
бр.

Предмет
јавне набавке

Уговор о делу
1.

275.000,00

провера стања и
попуњености
магацинског
простора

Уговор о делу
2.

ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
2010. година
Процењена Основ из Оквирно Оквирно
С
Конто
вредност
пецифик
Закона
време
време
(планска
ација
за
покретањ реализације година)
Укупна
По
изузеће
а
уговора
годин
поступка
ама

провера стања и
попуњености
магацинског
простора

2члан
199.

фебруар

423911

2010

децембар
2010

април
2010

децембар
2010

423911

Закона о
раду
«Сл.Глас
ник
24/05 и
61/05
200.000,00

члан
199.
Закона о
раду
«Сл.Глас
ник
24/05 и
61/05

Износ на
конту
(планска
година)

Извор
финанс
ирања
(планс
ка
година
)

275.000,00

01

275.000,00

01

опште
услуге

опште
услуге
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Уговор о делу
3.

250.000,00

пружање услуга
селидбе
и
паковања ствари
привремено
одузете имоивине

члан
199.

јануар
2010

децембар
2010

Закона о
раду
«Сл.Глас
ник
24/05 и
61/05

укупно

423911

275.000,00

01

опште
услуге

725.000,00

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2011. Г0ДИНУ
ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ

едни
број

Предмет Процењена
набавке
вредност
(дин. без
ПДВ-а)

врста
поступка

Оквир
но
време
покре
тња
посту
пка

Оквирно
време
реализаци
је
уговора

Конто

Износ на

(планс конту
ка
(планска
годин година)
а)

Извор
финансираа
ња
(планска
година)

ДОБРА
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2.500.000,00
1.

6

Гориво

јануар
2011.

ЈануарДецембар

4264

4.000.000,00

01-буџет

42391
1

5.700.000,00

01-буџет

42391
1

5.700.000,00

01-буџет

42391
1

5.700.000,00

01-буџет

42391
1

5.700.000,00

01-буџет

2011.

УСЛУГЕ

1.

2.

услуга процене 900.000,00
вредности,
штете и превоз
моторних
возила

2

услуга процене 600.000,00
вредности
и
превоз пловила

2

април
2011.

Мај –
Децембар
2011.

септе
мбар
2011.

Октобар
2011.Децембар
2011.

3.

4.

услуга процене 700.000,00
вредности
и
превоз машина
и опреме

2

услуга
650.000,00
процене
вредности,
штете и превоз
моторних
возила

6

септе
мбар
2011.

Октобар
2011.Децембар
2011.

јун

јун/јул

2011

2011.
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РАДОВИ

1.

2.

Грађевинско
2.000.000,00
занатски
радови
на
објектима

66

Сређивање
800.000,00
магацинског
простора
и
паркинга

66

август
2011.

септемба
р

5113

7.000.000,00

04 сопствени
приходи

5113

7.000.000,00

04 сопствени
приходи

2011.
август
2011.

септемба
р
2011.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2011. Г0ДИНУ
измене и допуне бр.1.
Предмет
Р.бр. набавке

СпециПроцењена
фикација
Вредност
динара без
ПДВ-а

Врста
Оквирно
поступка време
покретња
поступка

Оквирно
Конто
време
(
реализације планска
уговора
година)

Износ на
конту
(планска
година)

Извор
финанс
ираања
(
планска
година)

ДОБРА
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2.500.000,00
.

6

Гориво

јануар
2011.

ЈануарДецембар

4264

4.000.000,00 01буџет

4235

5.700.000,00 01буџет

2011.
УСЛУГЕ
стручне
.

услуге

(1.
процена вредности
возила,
2.
услужну
процену штете на
неоштећеним
возилима,
3.административну
проверу да ли је
возило украдено у
иностранству,

1.000.000,00

6

мај
2011.

Мај –
Децембар
2011.

4.
испитивање
регуларности
возила,
5. консултантске
услуге)

РАДОВИ
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.

.

Грађевинско
занатски
радови
на
објектима

2.000.000,00

Сређивање
магацинског
простора
и
паркинга

800.000,00

6

6

август

септембар

2011.

2011.

август

септембар

2011.

2011.

5113

7.000.000,00 04 сопствен
и
приходи

5113

7.000.000,00 04 сопствен
и
приходи

Редни
број

Предмет
набавке

Спецификациј
а

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Процењена вредност

Укупна

По
годинама

Основ из
Закона
за изузеће

Оквирно
Оквирно
време
време
покретања реализације
поступка
уговора

Конто
(планска
година)

Износ на
конту
(планска
година)

Извор
финансираања
(планска
година)

УКУПНО
ДОБРА

/
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УСЛУГЕ

1.

Енергетске
услуге

2.

Комуналне
услуге

3.

Услуге
комуникација

4.

5.

6.

Браварске
услуге

Обављање
привремених и
повремених
послова

Рачунарска
опрема

1.230.000,00

Чл. 7. ст.1.
Тач.1)
Закона о
јавним
набавакама

350.000,00

Чл. 7. ст.1.
Тач.1)

400.000,00

1.230.000,00

240.000,00

317.000,00

Чл. 7. ст.1.
Тач.9)
Чл. 7. ст.1.
Тач.4)
Закона о
јавним
набавакама
Чл. 7. ст.1.
Тач.12)
Закона о
јавним
набавакама
Чл. 26.
ст.1.Зак. о
јавним
набавакама

Јануар

ЈануарДецембар

Јануар

ЈануарДецембар

Јануар

ЈануарДецембар

Јануар

ЈануарДецембар

фебруар

април

фебрар-мај

мај

4212

2.800.000,00

2.800.000,00
4213
2.800.000,00
4214

01-буџет

01-буџет

01-буџет

5.700.000,00

01-буџет

31.821.000,00

01-буџет

1.500.000,00

01-буџет

4239

4111-плате
привремено
запослених

5122
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и
Зак. о
буџету
Републи
ке
Србије
за 2011.
годину
чл. 33. ст.
2.
РАДОВИ

/

САВЕТНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ
___________________________________________

САВЕТНИК ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
______________________________________
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Редни
број

Предмет
набавке

Спецификациј
а

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Процењена вредност

Укупна

По
годи
нама

Основ из
Закона
за изузеће

Оквирно
Оквирно
време
време
покретања реализације
поступка
уговора

Конто
(планска
година)

Износ на
конту
(планска
година)

Извор
финансираања
(планска
година)

1.500.000,00

01-буџет

УКУПНО
ДОБРА

1.

Рачунарска
опрема

317.000,00

Чл. 26.
ст.1.Зак. о
јавним
набавакама
и
Зак. о
буџету
Републи
ке
Србије
за 2011.
годину
чл. 33. ст.
2.

април

мај

5122
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УСЛУГЕ

1.

2.

3.

4.

5.

Енергетске
услуге

Комуналне
услуге

Услуге
комуникација

Браварске
услуге

Обављање
привремених и
повремених
послова

1.230.000,00

350.000,00

400.000,00

1.230.000,00

240.000,00

Чл. 7. ст.1.
Тач.1)
Закона о
јавним
набавакама
Чл. 7. ст.1.
Тач.1)
Закона о
јавним
набавакама
Чл. 7. ст.1.
Тач.9)
Закона о
јавним
набавакама
Чл. 7. ст.1.
Тач.4)
Закона о
јавним
набавакама
Чл. 7. ст.1.
Тач.12)
Закона о
јавним
набавакама

Јануар

ЈануарДецембар

4212

2.800.000,00

01-буџет

2.800.000,00
Јануар

ЈануарДецембар

01-буџет

4213

2.800.000,00
Јануар

Јануар

фебруар

ЈануарДецембар

ЈануарДецембар

фебрар-мај

01-буџет

4214

5.700.000,00

01-буџет

31.821.000,00

01-буџет

4239

4111-плате
привремено
запослених
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РАДОВИ

/

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ ЗА 2011. ГОДИНУ (ПО КВАРТАЛИМА) ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ
ИМОВИНОМ
ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2011.-31.03.2011.

3
4

/
/
/
/

/
/
/
/

V

/
/
/
/

Подаци
о понуди

Подаци о изабраном понуђачу

Опис предмета јавне набавке

Процењена
вредност

Уговорена
вредност
без ПДВ

Уговорена
вредност
са ПДВ

Датум
закључења
уговора

Назив и седиште
изабраног понуђача

Матични
број

Критеријум за избор

/
/
/
/

2

IV

Подаци о вредности јавне набавке
(у хиљадама динара)

Број приспелих
понуда

1

III

Предмет

II

Врста предмета

I

Основ из ЗЈН

Ред.
Бр.

Врста поступка

Подаци о врсти поступка и предмету
јавне набавке

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

/
/
/
/
УКУПНО

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
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ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА ПЕРИОД 01.04.2011.-30.06.2011.

IV

V

2

2
8

Подаци
о понуди

Подаци о изабраном понуђачу

Процењена
вредност

Уговорена
вредност
без ПДВ

Уговорена
вредност
са ПДВ

Датум
закључења
уговора

Назив и седиште
изабраног понуђача

Матични
број

Критеријум за избор

2

Предмет

III
члан
а 22.
став
3.

Подаци о вредности јавне набавке
(у хиљадама динара)

Број приспелих
понуда

1

II

Врста предмета

I

Основ из ЗЈН

Ред.
Бр.

Врста поступка

Подаци о врсти поступка и предмету
јавне набавке

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

услуга процене вредности, штете
и превоз моторних возила

9000.000.,0
0

/

/

9000.000.,0
0

/

/

Опис предмета јавне набавке

УКУПНО

/

/

/

/
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ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА ПЕРИОД ТРЕЋИ КВАРТАЛ

3
4

/
/
/
/

/
/
/
/

V

/
/
/
/

Подаци
о понуди

Подаци о изабраном понуђачу

Опис предмета јавне набавке

Процењена
вредност

Уговорена
вредност
без ПДВ

Уговорена
вредност
са ПДВ

Датум
закључења
уговора

Назив и седиште
изабраног понуђача

Матични
број

Критеријум за избор

/
/
/
/

2

IV

Подаци о вредности јавне набавке
(у хиљадама динара)

Број приспелих
понуда

1

III

Предмет

II

Врста предмета

I

Основ из ЗЈН

Ред.
Бр.

Врста поступка

Подаци о врсти поступка и предмету
јавне набавке

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

/
/
/
/
УКУПНО

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
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ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА ПЕРИОД 01.10.-31.12.2011.

3
4

/
/
/
/

/
/
/
/

V

/
/
/
/

Подаци
о понуди

Подаци о изабраном понуђачу

Опис предмета јавне набавке

Процењена
вредност

Уговорена
вредност
без ПДВ

Уговорена
вредност
са ПДВ

Датум
закључења
уговора

Назив и седиште
изабраног понуђача

Матични
број

Критеријум за избор

/
/
/
/

2

IV

Подаци о вредности јавне набавке
(у хиљадама динара)

Број приспелих
понуда

1

III

Предмет

II

Врста предмета

I

Основ из ЗЈН

Ред.
Бр.

Врста поступка

Подаци о врсти поступка и предмету
јавне набавке

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

/
/
/
/
УКУПНО

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
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ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2011.-31.03.2011.
Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ
(у хиљадама динара)

Укупна вредност закључених
уговора са ПДВ
(у хиљадама динара)

III

IV

V

1
/
/
1

2.460.000,00

Редни
бр.

Врста
предмета
јавне набавке

Укупан број
закључених уговора

I

II

1
2
3

добра
услуге
радови
Укупно

/
/

2.902.800,00

/
/
2.460.000,00

2.902.800,00

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД: ДРУГИ КВАРТАЛ 2011. ГОДИНЕ
Редни
бр.

Врста
предмета
јавне набавке

I

II

1
2
3

добра
услуге
радови
Укупно

Укупан број
закључених уговора

Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ
(у хиљадама динара)

Укупна вредност закључених
уговора са ПДВ
(у хиљадама динара)

III

IV

V

0
2
0
2

0

0

531184
0
531184

626798
0
626798
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ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД: ТРЕЋИ КВАРТАЛ
Редни
бр.
I

1
2
3

Врста
предмета
јавне набавке
II

добра
услуге
радови
Укупно

Укупан број
закључених уговора

Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ
(у хиљадама динара)

Укупна вредност закључених
уговора са ПДВ
(у хиљадама динара)

III

IV

V

0
0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД: 01.10.-31.12.2011.
Редни
бр.
I

1
2
3

Врста
предмета
јавне набавке

Укупан број
закључених уговора

Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ
(у хиљадама динара)

Укупна вредност закључених
уговора са ПДВ
(у хиљадама динара)

II

III

IV

V

0
0
0
0

0

0

добра
услуге
радови
Укупно

0
0
0

0
0
0
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Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Дирекција за управљање
одузетом имовином
Број: 404-02-13/2012-02
Датум: 15.02.2012.
Београд
На основу члана 30. став 2.закона о државној управи ("Службени гласник РС", број 79/2005,101/2007 и 95/2010), Закона о буџету Републике
Србије за 2012.годину ("Службени гласник РС", број 101/11), члана 27.Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 116/2008), директор
Дирекције доноси дана 15.02.2012. године
ОДЛУКУ
О ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012.ГОДИНУ
I
Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2012.годину, чини саставни део ове Одлуке.
II
Oва одлука ступа на снагу даном доношења.

ДИРЕКТОР
Југослав Стојиљковић
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2012. Г0ДИНУ
Табела 1

Редни
број

1.

2.

Предмет
набавке

Спецификација

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена вредност

Оквирно
време
реализације
уговора

6

Фебруар
2012

ФебруарДецембар
2012

6

Мај
2012

ЈуниЈули
2012

Врста
поступка

Укупна

УКУПНО

4.060.000

ДОБРА

2.260.000

Гориво

1.760.000

Рачунарска
опрема

Оквирно
време
покретања
поступка

500.000

По годинама

Износ на
конту
(планска
година)

Извор
финансираања
(планска
година)

4264

1.760.000

01-буџет
04-издаци
из
сопствених
прихода

5122

500.000

01-буџет

Конто
(планска година)
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УСЛУГЕ

1.

2.

3.

Услуге процене
вредности и
превоз моторних
возила

Услуге
стапања,
рафинације
злата и ливења
у полуге
Текуће
поправке и
одржавање
објеката

1.800.000

400.000

6

Март
2012

МартДецембар
2012

4235

400.000

01-буџет

1.000.000

6

Март
2012

АприлМај
2012

4235

1.000.000

01-буџет

6

Мај
2012

ЈулДецембар
2012

4251

400.000

01-буџет

400.000

РАДОВИ
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Табела 2

Редни
број

Предмет
набавке

Спецификација

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Процењена вредност

Укупна

По годинама

Основ из
Закона
за изузеће

Оквирно
време
покретања
поступка

Оквирно
време
реализације
уговора

Конто
(планска
година)

Износ на
конту
(планска
година)

Извор
финансираања
(планска
година)

Фебруар

ФебруарДецембар
2012

512

300.000

01-буџет

50.000

01-буџет

УКУПНО

1.996.000

ДОБРА

370.000

1.

Опрема за
саобраћај

300.000

Чл.26 ст.2
ЗЈН

2.

Канцеларијски
материјал

50.000

Чл.26 ст.2
ЗЈН

Поклони

20.000

Чл.26 ст.2
ЗЈН

УСЛУГЕ

1.466.000
Чл.7 ст.1.тач
9)
ЗЈН

1.

1.

Услуге
комуникација

500.000

ФебруарДецембар
2012

4261

Фебруар

ФебруарДецембар
2012

4237

20.000

01-буџет

Јануар

ЈануарДецембар
2012

4214

500.000

01-буџет

Фебруар
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Oбављање
привремено
повремених
послова

270.000

Чл.7 ст.1
тач.12)
ЗЈН

Јануар

Јануардецембар
2012

4111

270.000

01-буџет

Уговор о делу
Провера стања
и попуњености
маг.простора
Трошкови
репрезентације

270.000

Члан
199.Закона о
раду

Јануар

ЈануарДецембар
2012

4235

270.000

01- буџет

300.000

Члан 26 ст.2
ЗЈН

Фебруар Фебруар Децембар
2012

4237

300.000

01-буџет

5.

База прописа за
запослене

26.000

Члан 26 ст.2
ЗЈН

Фебруар Фебруар Децембар
2012

4235

26.000

01-буџет

6.

Услуге
осигурања

100.000

Члан 26 ст.2
ЗЈН

Фебруар Фебруар Децембар
2012

4215

100.000

01-буџет

Члан 26 ст.2
ЗЈН

Фебруар Фебруар Децембар
2012

5113

160.000

01-буџет

2.

3.

4.

1.

РАДОВИ

160.000

Капитално
одржавање
објеката

160.000
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Упутство за попуњавање
Редни број
Свакој набавци, односно поступку набавке доделити нови редни број, при чему под једним редним бројем може бити
евидентиран само један конкретан поступак набавке
Предмет набавке
Описати предмет набавке за коју се спроводи конкретан поступак
Спецификација
Позвати се на спецификацију уколико је има, односно унети ознаку под којом је заведена спецификација, односно документ
у коме су прецизирани сви битни подаци који се односе на конкретну набавку: партије, ставке, количина, јединична цена,
карактеристике итд.
Процењена вредност
Унети укупну процењену вредност набавке без ПДВ-а, а у случају набавке која се планира на вишегодишњем нивоу навести
процењену вредност набавке за сваку планску годину, без ПДВ-а
Врста поступка (табела 1)
Означити врсту поступка у коме ће се спровести набавка у складу са наведеним шифарником:
1- Отворени поступак
2- Рестриктивни поступак
3- Преговарачки поступак са објављивањем јавног позива
4- Преговарачки поступак без објављивања јавног позива
5- Конкурс за нацрте
6- Поступак јавне набавке мале вредности
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Основ из Закона о јавним набавкама за изузеће (табела 2)
Прецизно навести (Члан, Став, Тачка...) основ из Закона о јавним набавкама по коме се на конкретну набавку Закон не
примењује; у случају да је реч о јавној набавци чија је процењена вредност испод лимита прописаног за јавне набавке мале
вредности у закону којим се уређује годишњи буџет Републике Србије унети: Чл.26. Ст.2.
Оквирно време покретања поступка
Навести месец у коме се планира покретање поступка, односно доношење Одлуке о покретању поступка
Оквирно време реализације уговора
Навести месец када се очекује испорука конкретног добра, услуге или рада; у случају да је реч о сукцесивним испорукама
може се унети и период у коме се очекује реализација набавке, нпр. март-јун
Конто (планска година)
Навести сваку контну позицију из финансијског плана за планску годину на којој су предвиђена средства за конкретну јавну
набавку
Износ на конту (планска година)
Навести предвиђени износ средстава на сваком конту из финансијског плана за планску годину за конкретну јавну набавку
Извор финансираања (планска година)
Навести извор финансирања за конкретну набавку у планској години ускладу са следећим шифарником:
01- Буџет
02- Трансфер између корисника на истом нивоу
03- Социјални доприноси
04- Сопствени приходи буџетских корисника
05- Донације од иностраних земаља
06- Донације од међународних организација
07- Донације од осталих нивоа власти
08- Донације од неовлашћених организација и појединаца
09- Примања од продаје нефинансијске имовине
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10- Примања од домаћих задуживања
11- Примања од иностраних задуживања
12- Примања од отплате додатних кредита и продаје финансијске имовине
13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
14- Неутрошена средства од приватизације из претходних година
15- Неутрошена средства из донација из претходних година

НАПОМЕНА: У ажурирању Информатора о раду извршеног 30.04.2011. године унети су документи: Извештај о
извршењу буџета за 2011. годину за Дирекцију за упрaвљање одузетом имовином, Извештај о извршеним јавним набавкама
(закљученим уговорима) и јавним набавкама мале вредности за 2011. годину за Дирекцију за упрaвљање одузетом имовином
по кварталима.

ПЛАН НАБАВКИ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
Мале вредности
Табела 2
ред.
бр.

Предмет јавне
набавке

Специфи
кација

Врста
поступка

Процењена вредност
Укупна

о
г
о
д
и
н
а
м
а

Оквирно
време
покретања
поступка

Оквирно
време
реализације
уговора

Конто
(планска
година)

Износ на
конту
(планска
година) са
планираним
ПДВ-ом

Извор
финанс
ирања
(планск
а
година)

Раздеофункција

Раздео 18
Функција 360

2.540.000

2.997.000
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УКУПНО ДОБРА
ДОБРА
1.

1.1.

1.2

2.040.000

Набавка рачунарске
опреме за потребе
министарства правде

500.000

Набавка
фотокопир машина

Предмет јавне набавке
ед.
бр.

6

Специфи
кација

Процењена
вредност
Укупна

6

Врста
поступка
П

о
година
ма

Март

Јун

2011

2011

5122
админист
ративна
опрема

Март

Јун

590.000

2011

2011

5122
админист
ративна
опрема

Конто
(планска
година)

Износ на конту
(планска
година)

Оквирно
време
покретања
поступка

Оквирно
време
реализације
уговора

2.407.000

01буџет

01буџет

18360

18360

Извор
финансир
ања
(планска
година)

Раздео 18
Функција360

8.500.000

10.030.000

УКУПНО УСЛУГЕ

2.

УСЛУГЕ
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2.1.

Услуге сервисирања
возила

1.000.000

6

мај

јун

2011

2012

4252
тек.попра
вке
и
идржава
ње опр.

1.180.000

01- буџет

18360

4231
2.2

Услуге превођења за
потребе Министарства
правде

Март

3.000.000

6

март

2012

админ.ус
луге

3.540.000

01- буџет

18360

2011
4234

2.3

2.4

2.5

Услуге прес и видео
клипига
Стручне
улуге
за
обављање активности
Државне комисије за
тајне
гробнице
убијених 1944. године

Услуга
обуке
и
стручног усавршавања
запослених
у
Министарству правде
(страни језик)

700.000

1.300.000

6

6

Јануар

Децембар

2011

2011

Април
2011

Децембар
2011

услуге
информи
сања
4235
остале
стручне
услуге

826.000

01- буџет

360

1.534.000

01- буџет

2.500.000

6

Децембар
2011

4235
остале
стручне
услуге

18360

админ.услу
ге

Април
2011

18-

2.950.000

01- буџет

18360

админ.усл
уге
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ПЛАН НАБАВКИ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
Велике вредности и преговарачки поступак
Табела
ред.
бр.

Предмет јавне
набавке

Специфи
кација

Процењена
вредност

Врста
поступка
П

Укупна

о
година
ма

Оквирно
време
покретања
поступка

Оквирно
време
реализације
уговора

Конто
(планска
година)

Износ на конту
(планска
година)

Извор
финансир
ања
(планска
година)

Раздео-

01

18-

функци
ја

УКУПНО
Раздео 18
Функција 360

ДОБРА

21.949.000

25.900.000

1.

1.1.

Набавка бонова за
гориво
за
служ.
Возила
Министарства
правде

5.000.000
1

јул

август

2011.

2012.

4264
материјал
за
саобраћај

5.900.000

360

Пројекат
успостављања
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1.2

савременог
информационог
система
у
Министарству правде
(регистар
вештака,
тумача, извршитеља,
бележника
и
медијатора)

УСЛУГЕ

16.949.000

1

Мај

Децембар

515

2011

2011

нефинанс
ијска
имовина

20.000.000

01

18360

8.059.400

6.830.000

2.

2.1

2.2

2.3.

Услуге
информисања
дневни и економски
on line севис вести
Услуге
информисања
писани
сервис
генерални
сервис
вести

Услуге
информисања фото и
видео сервис

4234

600.000

4

фебруар

фебруар

2011

2012

услуге
информи
сања

708.000

01- буџет

18360

4234

400.000

4

септембар

септембар

2011

2012

услуге
информи
сања

472.000

01- буџет

18360

4234

4
600.000

фебруар

фебруар

2011

2012

услуге
информи
сања

708.000

01- буџет

18360

Услуга
одржавања
инсталираног програма
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2.4

2.5

Трезор за потребе
Министарства правде

4

230.000

Унапређење
система
међународне
правне
помоћи
и
размена
података из «Српског
луриса»
Министарства
правде
са
другим
државним органима

март

март

423

2011

2012

услуге по
уговору

271.400

01- буџет

18360

515
5.000.000

1

Април

Децембар

нефинанс
ијска
имовина

5.900.000

01-буџет

18360

ПЛАН НАБАВКИ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ 2011. ГОДИНУ
Јавне набавке мале вредности за функцију 330- судови
Табела 2
ред.
бр.

Предмет јавне
набавке

С
пецифика
ција

Процењена
вредност

Врста
поступка
П

Укупна

по
година
ма

Оквирно
време
покретања
поступка

Оквирно
време
реализације
уговора

Конто
(планска
година)

Износ на конту
(планска
година) са
планираним
ПДВ-ом

Извор
финансир
ања
(планска
година)

Раздеофункци
ја

01

18-

УКУПНО
Раздео 18функција 330

РАДОВИ

1.200.000

1.416.000

1.

1.1

Услуге
надзора
над
уградњом LAN мрежа у
судским једниницама

1.200.000

6

Јануар 2011

Август 2011

5114пројектно
пл

1.416.000

330
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2011. ГОДИНУ
Јавне набавке велике вредности
ед.
бр.
Предмет јавне набавке

Спецификац
ија

Процењена
вредност

Укупно

П Врста
поступ
по
ка
година
ма

Оквирно
време
покретањ
а
поступка

Оквирно
време
реализације
уговора

Конто
(планска
година)

Износ на
конту
(планска
година) са
планирани
м ПДВ-ом

Извор
финансир
ања
(планска
година)

раз
део
фун
кци
ја

УКУПНО
Раздео 18

132.160.000

112.000.000

Функција 330

ДОБРА
1.

1.1

Пројекат опремања правосудних органа
комуникационом
и
рачунарском
опремом

1.2

Пројекат
набавке
и
инсталације
антивирусног софтвера за потребе
јавних тужилаштава и судова којима су
потребне лиценце

Мај

87,000,000

2011

Децембар
2011

512

102.660.000

04

машине
и
опрема

18330

515
20,000,000

1

Фебраур
2011

Децембар 2011

нематер
ијална
имовина

23.600.000

04
18330
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1.3

Пројекат успостављања електронске
огласне табле за сваки суд путем
Интернет странице суда као и јавни
приступ огласним таблама путем
портала е-Правда

515
5,000,000

Процењена вредност
ред.
бр.
Предмет јавне
набавке

УКУПНО
РАДОВИ
2.

2.1

2.2

Специфи
кација

Укупна

1

Врста
поступка

по
годи
нама

Оквирно
време
покретања
поступка

Мај 2011

Децембар 2011

Оквирно
време
реализације
уговора

нематер
ијална
имовина

Конто
(планска
година)

332.600.000

5.900.000

Износ на конту
(планска
година) са
планираним
ПДВ-ом

04
18330

Извор
финансира
ња (планска
година)

разде
офунк
ција

397.198.000

РАДОВИ
Санација
,
реконструкција
и
адаптација
објекта
«Беобанке»
у
ул.
Зелени венац бр.18 у
Београду за потребе
смештаја
Вишег
прекршајног суда и
Прекршајног суда у
Београду
Израда
пројекта
санације,
реконструкције
и
адаптације
објекта
«Беобанке»
у
ул.

5113
310.000.00.

1

јун

јул

2011

2012

кап.одржав
ање
посл.зграда
и пос.прост

370.000.000

04соп.прих.

20.000.000

01- буџет

18330

5114
Април

Август

пројектно
планирањ

18-
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Зелени венац
Београду за
смештаја
прекршајног
Прекршајног
Београду

2.3

2.4

бр.18 у
потребе
Вишег
суда и
суда у

16.500.000

Пројекат израде пројектне
документације
рачунарскотелекомуникационог
центра
јавних
тужилаштава
Србије
("ДАТА ЈТ ЦЕНТАР") са
седиштем у Београду

3.000.000

Израда
пројекта
надоградње објекта «
бившег
Петог
општинског суда у
Београду » за потребе
смештаја
Првог
основног
суда
у
Београду

1

3.100.000

Предмет јавне
набавке

2011

Септембар
2011

Децембар 2011

Март 2011

1

е

330

Август
2011

5114пројектно
планирањ
е

013.540.000

буџет

18330

51145
пројектна
документ
ација

3.658.000

01- буџет
18330

Процењена вредност
ред.
бр.

2011
1

Специф
икација

Укупна

по
година
ма

ПВрста
поступка

Окв
ирно време
покретања
поступка

Окви
рно време
реализације
уговора

К
онто
(планска
година)

Износ
на конту
(планска
година) са
планираним
ПДВ-ом

Изво
р
финансирања
(планска
година)

УКУПНО
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Раздео 18.0

35.900.000

37.700.000

функција 330
услуге
УСЛУГЕ
3.

3.1

3.2

3.3

01-буџет

Услуге
одржавања
пословног софтвера АВП у
основним,
вишим
и
привредним судовима

10,000,000

Услуге
осигурања
имовине и запослених у
правосудним органима и
Мин.правде

22.000.000

Сервисирање
и
одржавање
програма
Трезор
за
потребе
прав.органа
и
Министарства правде

3.000.000

650.000
250.000

1

Септембар
2011

Децембар

423

2011

услуге по
уговору

1

4

11.800.000
18330

42151

22.000.000

трошкови
осигурањ
а

3.000.000

650.000

март

август

2011

2011

фебруар

Август

4232

2011

2011

комјутерс
ке услуге

250.000

04сопств.приход
01-буџет

6330
8330

04сопств.приход

01-буџет

6330
8330

НАПОМЕНА: У ажурирању Информатора о раду извршеног 08.04.2011. године унет је План јавних набавки Дирекције за
упрaвљање одузетом имовином за 2011. годину.У ажурирању Информатора о раду извршеног 27.04.2011. године унет је
План јавних набавки Министарства правде за 2011. годину.
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ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2011.год. ДО 31.03.2011.год.

д.бр.

Подаци о вредности јавне набавке (у
љидама динара)

Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о изабраном понуђачу

Подаци о понуди

Ре
Врста
поступка

Основ из
ЗЈН

II

.

.

III

3

3

чл.24. став
1. тачка 3

чл.24. став
1. тачка 3

Врста
предмета

Врста
поступка

Предмет

IV

V

2

28

2

28

I
Услуге
дневног
on line
фото и
видео
сервиса
вести за
потребе
Министа
рства
правде
Услуге
дневног и
економск
ог он
лине
сервиса
вести –
писани
сервис, за
потребе
Министа
рства
правде

II

600

Основ из
ЗЈН

III

504

Врста
предмета

IV

544

Предмет

Врста поступка

Основ из
ЗЈН

Врста предмета

V

I

II

III

IV

25.03.2011.

НИП „FONET“
д.о.о., из
Београда, ул.
Кнез Михаилова
бр.21/

06963145

1

2

17058983

1

2

Новинска
агенција „BETA
PRESS“д.о.о. из
Београда, ул.
Краља Милана
бр.4
600

480

518

25.03.2011.
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.

3

чл.24. став
1. тачка 7

3

52

Додатни
радови на
замени
фасаде
објекта
Републик
е Србије,
Министа
рства
правде за
потребе
правосуд
них
органа у
ул.
Зелени
венац
бр.18 у
Београду

18.900

18.900

22.302

УКУПНО: 20.100

19.884

23.364

26.01.2011.

„Валве
профил“,
експорт импорт
д.о.о. из 36212
Ратина 243б

17113496

1

Место и датум
Београд, 31.03.2011.год.
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ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2011.год. ДО 31.03.2011.год.
Редни
број

Врста предмета јавне набавке

I

II

1.

Добра

2.

Услуге

3.

Радови
УКУПНО

Укупан број
закључених уговора

Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ (у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора са
ПДВ (у хиљадама динара)

III

IV

V

2

1.313

1.550

2

1.313

1.550

Место и датум
Београд, 31.03.2011.год.
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ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2011.год. ДО 31.03.2011.год.
Табела 1.
Исход поступка јавних набавки
Успешно спроведени

Број поступка
Јавне набавке велике вредности

Јавне набавке мале вредности

3

2

(јавна набавка под ред.бр.1 је спроведена у
складу са чл.24. став1. тачка 3) Закона о јавним
набавкама, а у процењеном износу од 600.000,00 динара
без ПДВ-а; јавна набавка под ред.бр.2 спроведена у
складу са чл.24. став1. тачка 3) Закона о јавним
набавкама, а у процењеном износу од 600.000,00 динара
без ПДВ-а)

Обустављени
Поништени делимично
Поништени у целини
Укупно

3

2
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Табела 2
Ред.бр.

Врста
поступка

1

Врста
предмета

2

3

Предмет

Опис предмета јавне набавке

4

5

Проц.вредност
(у хиљад.дин)

6

Разлог
обуставе/поништења
поступка

7

Опис
разлога

8

Место и датум
Београд, 31.03.2011.год.
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ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2011.год. ДО 30.06.2011.год.
Ред.бр.

I

Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Врста
поступка

Основ
из ЗЈН

Врста
предмета

II

III

IV

Подаци о вредности јавне набавке (у
љидама динара)

Подаци о изабраном понуђачу

Предмет

Опис пред. јавне
набав.

Процењена
вредност

Уговор.вред.
без ПДВ

Уговор.вред.
са ПДВ

Датум закљ.
уговора

Назив и
седиште
изабра.понуђача

Матични
број

Број
присп.
понуда

Критер.
за избор

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

7738749

1

2

7014694

1

Услуге
одржавања
инсталираног
програма
«Трезор» за
потребе
правосудних
органа

1

2

3

3

чл.24.
став 1.
тачка
3

чл.24.
став 1.
тачка
4

2

2

Подаци о понуди

8

28

Услуге
надзора над
уградњом
ДАТА центра
судства
у
објекту у ул.

900

612

722

09.05.2011.

200

190

224

12.05.2011.

„Завод
за
унапређење
пословања“
д.о.о.
из Београда,
ул.
Устаничка
64/14
Институт
„МИХАЈЛО
ПУПИН“, из
Београда,
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Немањина
бр.9
Београду

у

ул. Волгина
бр.15
2

Непредвиђени
радови
на
уклањању
парапетних
плоча
које
садрже
азбестне
минерале
–
опасног
отпада
на
објекту
„Беобанке“ у
ул.
Зелени
венац бр.18 у
Београду

3

3

чл.24.
став 1.
тачка
4

3

37

УКУПНО:

10.5

5.15

6.077

11.6

5.952

7.023

23.06.2011.

«ПМЦ
Инжењеринг»
д.о.о.,
из
Београда, ул.
Булевар
уметности
бр.2

6728529

3

2
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ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2011.год. ДО 30.06.2011.год.
Редни
број

Врста предмета јавне набавке

I

II

Укупан број
закључених уговора

Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ (у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора са
ПДВ (у хиљадама динара)

III

IV

V

1.

Добра

2

2.227

2.488

2.

Услуге

3

5.880

6.398

3.

Радови
4

8.107

8.886

УКУПНО

Место и датум
Београд, 30.06.2011.год.
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ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2011.год. ДО 30.06.2011.год.
Табела 1.
Број поступка

Исход поступка јавних набавки
Успешно спроведени

Јавне набавке велике вредности

Јавне набавке мале вредности

3

5

3

5

Обустављени
Поништени делимично
Поништени у целини
Укупно
Табела 2
Врста
поступка

Ред.бр.

1

Врста
предмета

2

3

Предмет

Опис предмета јавне набавке

4

5

Проц.вредност
(у хиљад.дин)

6

Разлог
обуставе/поништења
поступка

7

Опис разлога

8

Место и датум
Београд, 30.06.2011.год.
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ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2011.год. ДО 30.09.2011.год.
Ред.бр.

I

Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Врста
поступка

Основ
из ЗЈН

Врста
предмета

Предмет

II

III

IV

V

Подаци о вредности јавне набавке (у
љидама динара)

Подаци о изабраном понуђачу

Опис пред. јавне набав.

Процењена
вредност

Уговор.вред.
без ПДВ

Уговор.вред.
са ПДВ

Датум закљ.
уговора

Назив и
седиште
изабра.понуђача

Матични
број

Број
присп.
понуда

Критер.
за
избор

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

11.07.2011.

„Делта
генерали
осигурање“
а.д.о.
из Београда,
ул.
Милентија
Поповића
бр.7б

17198319

2

1

11.07.2011.

„Делта
генерали
осигурање“
а.д.о.
из Београда,
ул.
Милентија
Поповића
бр.7б

17198319

2

Услуге осигурања
имовине-грађевинских
објеката и опреме
правосудних органа на
територији Републике
Србије од пожара и
неких других
опасности, са
допунским ризицима

1

1

чл.21.

2

6

7

5.082

5.336

Услуге колективно
комбинованог
осигурања запослених
који су у радном
односу у правосудним
органима на територији
Републике Србије, од
последица несрећног
случаја, тежих болести
и за случај хирушке
интервенције/операције

2

1

чл.21.

2

6

Подаци о
понуди

18

18.783

18.783

1
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3

3

чл.24.
став
1.
тачка
3

Услуге одржавања
пословног софтвера
за управљање АВП
са
елементима
неопходног развоја –
за
потребе
привредних,
основних и виших
судова
2

8

УКУПНО:

10

9.999

11.799

35

33.864

35.918

01.07.2011.

«Mega
computer
engineering»
д.о.о.
из
Београда, ул.
Мис Ирбијеве
бр.48г

7753594

1

2

Место и датум
Београд, 07.10.2011.год.
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ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2011.год. ДО 30.09.2011.год.

Редни
број

Врста предмета јавне набавке

I

II

1.

Добра

2.

Услуге

3.

Радови
УКУПНО

Укупан број
закључених уговора

Укупна вредност
закључених уговора без
ПДВ (у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора са
ПДВ (у хиљадама динара)

III

IV

V

4

13.787

16.268

4

Место и датум
Београд, 07.10.2011.год.
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ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2011.год. ДО 30.09.2011.год.
Табела 1.
Исход поступка јавних набавки

Број поступка
Јавне набавке велике вредности

Јавне набавке мале вредности

3

4

3

4

Успешно спроведени
Обустављени
Поништени делимично
Поништени у целини
Укупно
Табела 2
Ред.бр.

Врста
поступка

1

Врста
предмета

2

3

Предмет

4

Опис
предмета
јавне набавке

5

Проц.вредност
(у хиљад.дин)

6

Разлог
обуставе/поништења
поступка

7

Опис
разлога

8

Место и датум
Београд, 07.10.2011.год.

184

Информатор о раду Министарства правде са органом у саставу-Дирекцијом за управљање одузетом имовином, ажуриран
30.04.2012. године
ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2011.год. ДО 31.12.2011.год.
Ред.бр.

I

Подаци о вредности јавне набавке (у
љидама динара)

Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Врста
поступка

II

Основ из ЗЈН

Врста
предмета

Предмет

III

IV

V

Подаци о изабраном понуђачу

Подаци о
понуди

Опис пред. јавне набав.

Процењена
вредност

Уговор.вред.
без ПДВ

Уговор.вред.
са ПДВ

Датум закљ.
уговора

Назив и седиште
изабра.понуђача

Матични
број

Број
присп.
понуда

Критер.
за
избор

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

7738749

1

2

17198319

1

2

Услуге одржавања
инсталираног програма
«Трезор» за потребе
правосудних органа
За период од 01.09. до
31.12.2011.год

1

3

чл.24. ст.1.
тачка 3)

2

8

700

673

794

28.10.2011.

2

3

чл.24. ст.1.
тачка 8)

2

6

10

9.391

9.391

28.10.2011.

„Завод
за
унапређење
пословања“
д.о.о.
из Београда,
ул. Устаничка
64/14
„Делта
генерали
осигурање“
а.д.о.
из Београда,
ул. Милентија
Поповића
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Услуге колективно
комбинованог
осигурања запослених
који су у радном
односу у правосудним
органима на територији
Републике Србије, од
последица несрећног
случаја, тежих болести
и за случај хирушке
интервенције/операције

бр.7б

За период од 01.09. до
31.12.2011.год
Услуге осигурања
имовине-грађевинских
објеката и опреме
правосудних органа на
територији Републике
Србије од пожара и
неких других
опасности, са
допунским ризицима
За период од 01.09. до
31.12.2011.год

3

4

3

чл.24. ст.1.
тачка 8)

2

3.5

6

2.541

2.668

08.11.2011.

„Делта
генерали
осигурање“
а.д.о.
из Београда,
ул. Милентија
Поповића
бр.7б

17198319

1

21.11.2011.

Машинопројект
КОПРИНГ а.д.
из Београда, ул.
Добрињска
бр.8а

7022387

2

Израда главног
пројекта рушења
постојећих темеља и
главног пројекта
заштите темељне јаме
за објекат тужилаштава
у ул.Кнеза Милоша
бр.30-36 у Београду
1

чл.21.

2

13

900

1.87

2.206

2

2

И са чланом
групе понуђача

186

Информатор о раду Министарства правде са органом у саставу-Дирекцијом за управљање одузетом имовином, ажуриран
30.04.2012. године
ПМЦ
инжењеринг
д.о.о.
из
Београда,
ул.
Булевар
уметности бр.2
6728529
Бензин и дизел гориво
путем дебитних
картица за потребе
Министарства правде

5

6

7

4

3

3

Чл.23.ст.1.тачка
1)

Чл.24. ст.1.
тачка 3)

Чл.24. ст.1.
тачка 4)

1

8

5

5

5.9

06.12.2011.

НИС а.д. Нови
Сад,
са
седиштем
у
Београду, ул.
Милентија
Поповића бр.1

20084693

2

1

21.12.2011.

ЈП
Новинска
агенција
ТАНЈУГ,
из
Београда,
ул.
Обилићев
венац бр.2

7022301

1

2

26.12.2011.

САГА д.о.о.. из
Београда,
ул.
милентија
Поповића бр.9

17493647

1

2

Услуге дневног он
лине информисања –
генерални сервис
вести, за потребе
Министарства правде
(међународне и домаће
вести, најмање 300
наслова дневно)
2

1

28

5

400
Рек сервер са
неопходним
системским софтвером
и пратећом
рачунарском опремом
за рад Регистра
извршних дужника

УКУПНО:

288

311

1.105

1.105

1.304

21.605

20.868

22.574

Место и датум
Београд, 04.01.2012.год.
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ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2011.год. ДО 31.12.2011.год.

Редни
број

Врста предмета јавне
набавке

I

II

1.

Добра

2.

Услуге

3.

Радови
УКУПНО

Укупан број
закључених уговора

Укупна
вредност закључених
уговора без ПДВ (у
хиљадама динара)

Укупна
вредност закључених
уговора са ПДВ (у
хиљадама динара)

III

IV

V

2

4.621

5.452

2

4.621

5.452

Место и датум
Београд, 04.01.2012.год.
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ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2011.год. ДО 31.12.2011.год.
Табела 1.
Исход поступка јавних набавки

Број поступка
Јавне набавке велике вредности

Јавне набавке мале вредности

Успешно спроведени

7

2

Обустављени

1

Поништени делимично
Поништени у целини
Укупно

8

2
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Табела 2
Ред.бр.

Врста
поступка

I

1.

Врста
предмета

II

1

III

1

Предмет

IV

08

Опис
предмета
јавне набавке

V
Бензин
и дизел гориво
путем дебитних
картица за
потребе
Министарства
правде

Проц.вредност
(у хиљад.дин)

VI

5.000

Разлог
обуставе/поништења
поступка

VII

11

Опис
разлога

VIII
Поступак
јавне набавке је
обустављен јер
су у року за
подношење
понуда поднете
све неисправне
понуде

Место и датум
Београд, 04.01.2012.год.
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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ
јавне набавке - 2012. година
редни
број

1
1,1

специфипредмет јавне набавке

процењена вредност

Табела 1

врста

оквирно
време

конто
(планска
година)

поступка

реализац
ије
уговора

1

септембар
2012

годину
дана

4264материјал
и за
саобраћај

6

фебруар
2012

месец
дана

5122админист
ративна
опрема

оквирно
време
кација

укупна

по
годи
нама

поступ
ка

покретања

опредељени
износ на
конту
(планска
година)

извор
финансирања

раздео-

(планска
година)

функција

5.900.000

01-буџет

18-360

531.000

01-буџет

18-360

17.700.000

04-сопствени
приходи

18-330

23.600.000

04-сопствени
приходи

18-330

2.478.000

01-буџет

18-360

ДОБРА
моторно гориво за службена
возила министарства

5.000.000

1,2

опрема за безбедност за потребе
Групе за надзор над тајношћу
података (челична каса, метални
орман за картотеку, архивски
метални орман и сигурносне
браве за врата)

1,3

безбедносна опрема (рентгени,
скенери, МД врата и др.) за
потребе правосудних органа

15.000.000

1

март 2012

три
месеца

1,4

канцеларијски намештај и друга
опрема за потребе правосудних
органа

20.000.000

1

април
2012

три
месеца

1,5

опремање сервер собе у
министарству (blade сервери,
storage, UPS уређаји, системски
софтвер)

2.100.000

1

фебруар
2012

два
месеца

450.000

5122админист
ративна
опрема
5122админист
ративна
опрема
5122админист
ративна
опрема
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1,6
2

рачунарска опрема за потребе
министарства

2.000.000

1

фебруар
2012

два
месеца

5122админист
ративна
опрема

март 2012

девет
месеци

5112изградња
зграда и
објеката

март 2012

девет
месеци

5112изградња
зграда и
објеката

2.360.000

01-буџет

18-360

944.000.000

11-примања
од
иностраних
задуживања

18-330

590.000.000

11-примања
од
иностраних
задуживања

18-330

708.000.000

10-примања
од домаћих
задуживања

18-330

21.476.000

04 сопствени
приходи

18-330

59.000.000

11-примања
од
иностраних
задуживања

18-330

РАДОВИ

2,1

изградња новог објекта
тужилаштава у ул. Кнеза
Милоша бр. 30-36 у Београду

2,2

изградња анекса објекта
Специјалног суда у ул.
Устаничка бр. 29 у Београду за
потребе Тужилаштва за
организовани криминал

2,3

санација и адаптација објекта
Аероинжењеринг у ул. Булевар
Николе Тесле бр. 42а у Београду

2,4

обезбеђење и заштитa објекта
''Беобанке'' у ул. Зелени венац
бр. 18 у Београду

2,5

рашчишћавање старих темеља и
обезбеђење темељне јаме за
објекат тужилаштава у ул.
Кнеза Милоша бр. 30-36 у
Београду

3

УСЛУГЕ

2.000.000.000

800.0
00.00
0

900.000.000

500.0
00.00
0

1

1

600.000.000

1

фебруар
2012

четири
месеца

18.200.000

4

фебруар
2012

два
месеца

март 2012

два
месеца

50.000.000

1

5113капиталн
о
одржавањ
е зграда и
објеката
5113капиталн
о
одржавањ
е зграда и
објеката
5113капиталн
о
одржавањ
е зграда и
објеката

192

Информатор о раду Министарства правде са органом у саставу-Дирекцијом за управљање одузетом имовином, ажуриран
30.04.2012. године

3,1

писмено, симултано и
консекутивно превођење

3.100.000

3,2

одржавање и даљи развој
пословног софтвера АВП у
судовима и одржавање
рачунарске опреме у судовима

4.000.000

3,3

повезивање бележника и
приватних извршитеља путем
ADSL прикључака и логовања
на VPN систем преко smart
картица и одржавање и даље
успостављање WAN мреже
судства, пружање
телекомуникационих услуга,
услуга закупа централизованог
приступа интернету,
успостављање и одржавање мејл
сервиса запосленима,
одржавање Портала судова,
успостављање централне тачке
за контакт између пружалаца
ИКТ услуга и корисника на
дневној бази, извођење радова,
испорука и одржавање мрежне
опреме, основна и напредна
ИКТ обука за кориснике, систем
интеграција и консолидација
свих LAN мрежа правосудних
органа у WAN мрежу правосуђа
Србије

58.400.000

6

фебруар
2012

годину
дана

4231админист
ративне
услуге

3.658.000

01-буџет

18-360

1

фебруар
2012

годину
дана

4235стручне
услуге

4.720.000

01-буџет

18-360

1

фебруар
2012

годину
дана

4214услуге
комуника
ција

68.912.000

01-буџет

18-330
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3,4

израда и имплементација
софтвера за електронску
размену података о грађанима
између судова и МУП

1.200.000

6

фебруар
2012

два
месеца

1.500.000

6

фебруар
2012

три
месеца

услуге информисања дневни и
економски on line сервис вести

600.000

4

фебруар
2012

годину
дана

3,7

услуге информисања писани
сервис генерални сервис вести

400.000

4

септембар
2012

годину
дана

3,8

услуге информисања фото и
видео сервис

600.000

4

фебруар
2012

годину
дана

3,9

прес и видео клипинг

700.000

6

фебруар
2012

годину
дана

3,10

услуге штампања (годишња
збирка пресуда Европског суда
за људска права и остало)

350.000

6

фебруар
2012

годину
дана

3,5

курсеви страних језика за
запослене у министарству

3,6

4235стручне
услуге
4233услуге
образова
ња и
усавршав
ања
запослен
их
4234услуге
информи
сања
4234услуге
информи
сања
4234услуге
информи
сања
4234услуге
информи
сања
4234услуге
информи
сања

1.416.000

01-буџет

18-360

1.770.000

01-буџет

18-360

708.000

01-буџет

18-360

472.000

01-буџет

18-360

708.000

01-буџет

18-360

826.000

01-буџет

18-360

413.000

01-буџет

18-110
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3,11

вршење стручног надзора над
извођењем радова на
обезбеђењу и заштити објекта
''Беобанке'' у ул. Зелени венац
бр. 18 у Београду

3,12

вршење стручног надзора над
извођењем радова на санацији и
адаптацији објекта
Аероинжењеринг у ул. Булевар
Николе Тесле бр. 42а у Београду

3,13

вршење стручног надзора над
извођењем радова на
рашчишћавању старих темеља и
обезбеђењу темељне јаме за
објекат тужилаштава у ул.
Кнеза Милоша бр. 30-36 у
Београду

3,14

вршење стручног надзора над
извођењем радова на изградњи
новог објекта тужилаштава у ул.
Кнеза Милоша бр. 30-36 у
Београду

3,15

вршење стручног надзора над
извођењем радова на изградњи
анекса објекта Специјалног суда
у ул. Устаничка бр. 29 у
Београду

400.000

4

12.000.000

1

1.000.000

40.000.000

18.000.000

1

16.00
0.000

10.00
0.000

1

1

фебруар
2012

фебруар
2012

март 2012

март 2012

март 2012

четири
месеца

4235стручне
услуге

четири
месеца

5113капиталн
о
одржавањ
е зграда и
објеката

два
месеца

5113капиталн
о
одржавањ
е зграда и
објеката

девет
месеци

5113капиталн
о
одржавањ
е зграда и
објеката

девет
месеци

5113капиталн
о
одржавањ
е зграда и
објеката

472.000

01-буџет

18-330

14.160.000

10-примања
од домаћих
задуживања

18-330

1.180.000

11-примања
од
иностраних
задуживања

18-330

47.200.000

11-примања
од
иностраних
задуживања

18-330

21.240.000

11-примања
од
иностраних
задуживања

18-330
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3,16

вештачење, обезбеђивање
доказа и снимање постојећег
стања локација будућих
објеката тужилаштава у ул.
Кнеза Милоша бр. 30-36 и ул.
Устаничка бр. 29 у Београду

500.000

6

фебруар
2012

месец
дана

4235стручне
услуге

590.000

01-буџет

18-330

3,17

стручне услуге за обављање
активности Државне комисије
за тајне гробнице

2.000.000

6

март 2012

годину
дана

4235стручне
услуге

2.360.000

01-буџет

18-360

802.400

01-буџет

18-360

8.614.000

01-буџет

18-360

3,18

сервисирање и одржавање
службених возила

3,19

унапређење информационог
система министарства,
одржавање информационог
система и набавка Oracle
лиценци за рад пословне
апликације

680.000

7.300.000

6

мај 2012

годину
дана

4252текуће
поправке
и
одржавањ
е опреме

1

фебруар
2012

три
месеца

5151нематериј
ална
имовина

НАПОМЕНА: Ажурирањем информатора о раду 30.01.2012. године, унети су извештаји о реализованим
јавним набавкама за 2011. годину (табеларни приказ по кварталима), као и план јавних набавки за текућу
2012. годину.
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14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Дирекција је до сада имала три случаја у којима је одређена средства доделила
другим органима и то:
1. Општини Трговиште, ради санације последица поплаве, уплаћен је износ од
3.000.000,00 динара по Закључку Владе 05 бр. 401-4005/2010 oд 28.05.2010.
године.
2. Црвеном крсту Србије, Београд, Симина 19, је уплаћен износ од 3.000.000,00
динара по Закључку Владе 05 број: 55-7487/2010 од 14.10.2010.год. за
куповину брашна за народне кухиње, и по Споразуму о реализацији набавке
артикала хране за програм народних кухиња из средстава које је обезбедила
Дирекција за управљање одузетом имовином број: 405-05-09/2010-02 од
18.10.2010.год. износ од 1.500.000,00 динара који се има исплаћивати
тромесечно.
3. Заводу за јавно здравље из Београда, Булевар Деспита Стефана 54А, на име
помоћи програму «ХАЛОБЕБА», уплаћен је износ од 1.500.000,00 динара по
Закључку Владе 05 број: 401-9047/2010 од 02.12.2010.год.

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА
Министарство правде
Звање

Коефицијент

Основица

Нето

Државни секретар

31,2

3.000,46

93.614,35

Секретар

7,11

17.270,35

122.792,18

Помоћник
министра

7,11

17.270,35

122.792,18

Начелник

4,81

17.270,35

83.070,38

4,36

17.270,35

75.298,72
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Руководилац
Шеф

Виши саветник без руко.

Самостални саветник

Саветник

4,36
увећано
20%
5,05
4,81
4,36
4,58
3,66
3,49

17.270,35

17.270,35

90.358,46
87.215,26
83.070,38
75.298,72
79.098,20
63.209,48
60.273,52

X
3,16
увећано
20%
3,16
3,32
3,08
2,53
2,66
2,79

17.270,35
17.270,35

65.489,16
54.574,30
57.337,56
53.192,67
43.693,98
45.939,13
48.184,27

Млађи саветник

2,03

17.270,35

35.058,81

Сарадник

1,90

17.270,35

32.813,66

1,65

17.270,35

умањено
22.796,86 зa 20%

1,55
1,63
1,71

17.270,35

26.769,04
28.150,67
29.532,29

Намештеник И
врсте

2,53

17.270,35

43.693,98

Намештеник ИВ врсте

1,50

17.270,35

25.905,52

Млађи сарадникприправник
Референт
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Дирекција за управљање одузетом имовином
Звање

Коефицијент

Нето

Директор

8,00

149.215,76

Помоћник
директора

5,62

103.659,42
103.271,16

Начелник

4,36

77.407,08

Саветник

2,66
2,53
2,53

47.592,92
48.937,24
43.868,76
40.766,39

Сарадник

1,9

32.813,68
35.963,78

Референт

1,55

Намештеник IV врсте

1,32
1,50

27.197,36
26.983,22
23.343,96
26.112,76

Дирекција за управљање одузетом имовином
III Државни службеници на положају
Прва група положаја
Друга група положаја

149,215.76

Пета група положаја

103,659.42

укупно III:
IV Државни службеници на извршилачким радним местима
Виши саветник (укупно)
III платни разред

77,407.08

Саветник (укупно)
I платни разред

48,937.24

Сарадник (укупно)
I платни разред

35,963.78

V Намештеници
IV платна група

26,112.76
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Укупан износ исплаћен за плате, додатке и накнаде у периоду од 01.01.25.07.2011.
Бруто: 11.982.342,41
Нето: 9.837.503,22

Укупан износ исплаћен за плате, додатке и накнаде запослених и ангажованих лица
у Министарству правде и Дирекцији за управљање одузетом имовином можете
преузети са линка:
http://www.mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/podaci-o-broju-zaposlenih-i-angazovanihlica-u-ministarstvu-pravde-i-direkciji-za-upravljanje-oduzetom-imovinom..html

16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Према Извештају централне пописне комисије о извршеном попису са
стањем на дан 31. децембра 2009. године у Министарству правде затечено је
следеће имовинско стање:
ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ ЗА 2009. ГОДИНУ
Централна комисија за попис је организовала и координирала рад комисија.
Попис средстава се одвијао у складу са Планом рада Централне комисије редовног
пописа имовине и обавеза за 2009. годину и у складу са Оперативним упутством за
рад пописне комисије.
Пре почетка пописа комисија је сачинила и доставила Упутство за рад
комисија за попис и План рада посебних комисија за попис и то:
1. Комисији за попис рачунарске опреме и основних средстава; председник
комисије Раде Драговић.
2. Комисији за попис потраживања и обавеза; председник комисије Бојан
Перовић.
1.1

Комисија за попис рачунарске опреме и основних средстава

Решењем Министра правде број: 119-01-136/09-12 од 21.12.2009. године,
формирана је Комисија за попис рачунарске опреме и основних средстава са
стањем на дан 31.12.2009. године, коју сачињавају:
Раде Драговић – председник;
Гордана Лазић-члан;
Дејан Јанковић-члан;
1. Попис рачунарске опреме и основних средстава обављен је у времену од
25.12.2009. године до 10.01.2010. године у присутности свих чланова Комисије.
3. Основна средства која су дата на коришћење другим правним лицима, а и даље
се воде у пописној листи Министарства правде:
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РБ
1

НАЗИВ
ПУТНИЧКО
ВОЗИЛО
РЕНАУЛТ
НИССАН

ИНВ.
БРОЈ
705548
/ 00

ГДЕ СЕ НАЛАЗИ /
ПРАВНИ АКТ
Додељено
Окружном
јавном тужилаштву у Београду Тужилаштву за високотехнолошки
криминал / Решење број 404-0247/2007-12 од 09.05.2007. године

Комисија је констатовала да је Решењем број 404-02-47/2007-12 од
09.05.2007. године, возило Ренаулт Тхалиа инв. Број 705548 / 00 пренето на
коришћење без накнаде Окружном јавном тужилаштву у Београду - Тужилаштву за
високотехнолошки криминал. Наведено основна средство сходно поменутом
Решењеу, без одлагања књиговодствено раздужити са пописа основних
средстава Министарства правде.
Комисија предлаже а Централна пописна комисија је усвојила предлог да се
без одлагања књиговодствено раздужи са пописа основних средстава
Министарства правде возило Ренаулт Тхалиа инв. Број 705548 / 00 обзиром да је
Решењем број 404-02-47/2007-12 од 09.05.2007. године, пренето на коришћење без
накнаде Окружном јавном тужилаштву у Београду - Тужилаштву за
високотехнолошки криминал.
Централна пописна комисија је констатовала да је у пописним листама
дошло до техничке грешке у куцању у називу горе поменутог возила, обзиром да
стоји назив путничко возило Ренаулт Ниссан а треба да стоји Ренаулт Тхалија.
Централна пописна комисија, доставиће копију решења број 404-02-47/2007-12 од
09.05.2007. године за возило Ренаулт Тхалиа инв. Број 705548 / 00 како би се назив
возила у пописним листама исправио.
3. Основна средства која су застарела и треба их отписати:
РБ

НАЗИВ

ИНВЕНТАРСКИ
БРОЈ

1.

МОБ. ТЕЛ. ЕРИЦССОН С 868

970813 / 00

2.

МОБ. ТЕЛ. АЛЦАТЕЛ ДБ

971029 / 00

3.

РАЧУНАРСКА
НАСЦО-2400-ПД

МАШИНА

971238 / 00

4.

РАЧУНАРСКА
НАСЦО-2400-ПД

МАШИНА

971239 / 00
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5.

МОБ. ТЕЛЕФОН НОКИА 3310

971648 / 00

6.

МОБ. ТЕЛЕФОН НОКИА 3310

971649 / 00

7.

ШТАМПАЧ
ЦОЛОР 1160

ЕПСОН

СТYЛОС

971776 / 00

8.

МОБ. ТЕЛ. АЛЦАТЕЛ 300 БД

971778 / 00

9.

МОБ. ТЕЛ. АЛЦАТЕЛ 300 БД

971779 / 00

10.

МОБ. ТЕЛ. НОКИА 3310

971775 / 00

11.

ЕТХЕРНЕТ ХУБ

973920 / 00

12.

ПЦ 300ГЛ

973926 / 00

13.

ПЦ 300ГЛ

973929 / 00

14.

ПЦ 300ГЛ

973932 / 00

15.

ПЦ 300ГЛ

973930 / 00

16.

МОНИТОР П 200

974007 / 00

17.

ХУБ

974002 / 00

18.

ХУБ

974001 / 00

19.

ХУБ

974000 / 00

20.

ДБ2 УНИВЕРСАЛ

973999 / 00

21.

ДБ2 УНИВЕРСАЛ

973998 / 00

22.

ДБ2 УНИВЕРСАЛ

973997 / 00

23.

ДБ2 УНИВЕРСАЛ

973996 / 00

24.

ДБ2 ПЕРСОН

973995 / 00

25.

РАЧУНАРСКА
ОЛИМПИА ЦПД

МАШИНА

975231 / 00

26.

РАЧУНАРСКА
ОЛИМПИА ЦПД

МАШИНА

975230 / 00

27.

ПЦ ПОWЕРМАТЕ ВТ

974097 / 00

28.

ПЦ ПОWЕРМАТЕ ВТ

974096 / 00

29.

ПЦ ПОWЕРМАТЕ ВТ

974095 / 00

30.

ПЦ ПОWЕРМАТЕ ВТ

974094 / 00

31.

ПЦ ПОWЕРМАТЕ ВТ

974093 / 00
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32.

ПЦ ПОWЕРМАТЕ ВТ

974092 / 00

33.

ПЦ ПОWЕРМАТЕ ВТ

974090 / 00

34.

ПЦ ПОWЕРМАТЕ ВТ

974089 / 00

35.

ПЦ ПОWЕРМАТЕ ВТ

973973 / 00

36.

УПС

973951 / 00

37.

УПС

973950 / 00

38.

УПС

973949 / 00

39.

УПС

973947 / 00

40.

ПЦ ПОWЕРМАТЕ ВТ

974098 / 00

41.

ПЦ ПОWЕРМАТЕ ВТ

974097 / 00

42.

WАРПСЕРВЕР(5)

974064 / 00

43.

WАРПСЕРВЕР(10)

974063 / 00

44.

WАРПСЕРВЕР(1)

974062 / 00

45.

WАРПСЕРВЕР

974061 / 00

46.

ВИСУАЛ АГЕ

974060 / 00

47.

ВИСУАЛ АГЕ

974059 / 00

48.

ВИСУАЛ АГЕ

974058 / 00

49.

ПЦ ПОWЕРМАТЕ ВТ

974088 / 00

50.

ПЦ 300ГЛ

973933 / 00

51.

ПЦ 300ГЛ

973928 / 00

52.

ПЦ 300ГЛ

973925 / 00

53.

ЕНТХЕРНЕТ ХУБ

973922 / 00

54.

ПЦ 300ГЛ

973923 / 00

55.

ПЦ 300ГЛ

973924 / 00

56.

ПЦ 300XЛ

973975 / 00

57.

ЕНТХЕРНЕТ ХУБ

973921 / 00

58.

НОКИА 3310

975436 / 00

59.

НОКИА 3310

975435 / 00

60.

НОКИА 3310

975437 / 00
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61.

ЛАПТОП

ДЕЛЛ

ИНСПИРИОН

981581 / 00

1100
62.

ДЕЛЛ НОТЕБООК

991214 / 00

63.

ДЕЛЛ НОТЕБООК

991213 / 00

64.

ДЕЛЛ НОТЕБООК

991215 / 00

65.

ЛАПТОП АМАДА

717319 / 00

66.

ЛАПТОП АМАДА

717320 / 00

67.

ВИДЕО
ЕXПРЕСС

WЕБ

КАМЕРА

QЦ

717325 / 00

68.

ЗИП ДРВИВЕ

717321 / 00

69.

ЈАЗЗ

717322 / 00

70.

ВИДЕО
ЕXПРЕСС

WЕБ

КАМЕРА

QЦ

717326 / 00

71.

ЦОМПАQ ПЦ

717327 / 00

72.

М ЦОМПАQ

717328 / 00

73.

УПС ЦОМПАQ

717330 / 00

74.

ЦОМПАQ ПЦ

717331 / 00

75.

М ЦОМПАQ

717332 / 00

76.

ЦОМПАQ ПЦ

717333 / 00

77.

М ЦОМПАQ

717334 / 00

78.

ДВД

717335 / 00

79.

ЦВ РW

717336 / 00

80.

УПС ЦОМПАQ

717337 / 00

81.

ПЦ ЦОМПАQ

717338 / 00

82.

ПЦ ЦОМПАQ

717339 / 00

Комисија предлаже а централна пописна комисија је усвојила предлог, да се
посебним Решењем формира Комисија која ће установити стварно стање и
функцију основних средства наведених под тачком 3. овог Извештаја. Задатак
Комисије је да констатује да ли наведена основна средства имају стварну
употребну функцију и да ли се и даље користе у раду, обзиром да се ради о
рачунарској опреми која је старија и да је иста у технолошком смислу застарела.
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4. Основна средства
Под инвентарским бројем 707626 је улагање у зграду у Немањиној 9 од
стране Министарства правде.
Комисија је предложила а Централна пописна комисија је усвојила предлог
да се улагања у објекат у Немањиној број 9. пренесу на Управу за заједничке
послове републичких органа обзиром да се тренутно улагања у предметни објекат
књиговодствено воде у пописним листама министарства правде и управе за
заједничке послове републичких органа.
Комисија је предложила а Централна пописна комисија је усвојила предлог
да се посебним решењем улагања у зграду у Немањиној бр.9, под инвентарским
бројем 707626, искњиже са Министарства правде и укњиже у евиденцију Управе за
заједничке послове републичких органа
Комисија за попис рачунарске опреме и основних средстава сачинила је
Извештај на основу извршеног пописа основних средстава и рачунарске опреме са
стањем на дан 31.12.2009. године и упоређивања са пописном листом основних
средстава Министарства правде.
5. Вођење основних средстава
Комисија је предлажила а Централна пописна комисија је усвојила предлог
да се у Министарству правде одреди лице које ће перманентно водити рачуна о
основним средствима којима је задужено Министарство правде.
6. Евиденциони бројеви
Комисија је предложила а Централна пописна комисија је усвојила предлог
да се изврши нумерација свих основних средстава према постојећим инвентарским
бројевима.
1.2. Комисија за попис потраживања и обавеза
Комисија за попис обавеза и потраживања именована решењем
Министарства правде број 119-01-136/09-12 од 18.11.2009. године у саставу:
БОЈАН ПЕРОВИЋ, председник комисије
ГОРДАНА БУРА ЈАКШИЋ, члан комисије и
ЈОВАНА ГРУЈИЋ, члан комисије
извршила је попис потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12.2009.
године, према упутству број 119-01-136/09-12/02 од 18.12.2009. године.
О извршеном попису и о утврђеном стању приликом пописа поднела је
следећи извештај:
1. Попис је обављен у времену од 05.01.2010. до 18.01.2010. године у
присуству свих чланова Комисије за попис и одговорних лица –
рачунополагача.
2. Пописане су следеће материјалне вредности:
а) попис благајне бензинских бонова
Попис благајне бензинских бонова обављен је 05.01.2010. у 11
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часова у просторијама Управе за заједничке послове, Београд Немањина 22-26.
Поред чланова комисије попису је присуствовао и благајник Драговић Олга.
Приликом пописа утвђено је стање од 3.317.70 динара и то у следећим апоенима:
1 ком х 2.000,00
= 2.000,00
2 ком х
500,00
= 1.000,00
3 ком х
100,00
=
300,00
1 ком х
10,00
=
10,00
8 ком х
1,00
=
8,00
_______________________________
Укупно:
3.318,00
Због заокруживања није приказан износ од 0,70 динара.
Приликом пописа благајне бензинских бонова Комисија је извршила сравњивање
аналитичке картице Министарства и дневника благајне бонова и констатовала да је
за набавку бонова 24.12.2008. године уплаћено 500.000,00 динара, а бонове је
подигао службеник благајне од Југопетрола 28.01.2009. На дан 30.12.2008. године
стање благајне бензинских бонова износило је 1.830,56 (дневник благаје број 1/09
од 28.01.2009.) У прилогу извештаја доставља се дневник.
Попис обавеза и потраживања
Дана 18.01.2010. године извршен је попис обавеза и потраживања, са стањем
на дан 31.12.2009. године. Уз чланове Комисије попису је присуствовао и шеф
одсека за финансијске и рачуноводствене послове Министарства Шкембаревић
Наташа, и констатовано је следеће стање:
1. Стање на евиденционом рачуну комисије за судске тумаче на
дан 31.12.2009. године је 543,45 динара (картица конта у
прилогу)
2. стање на евиденционом рачуну 840-61804-83 депозита испитних
комисија на дан 30.12.2009. је 970.863,28
3. Потраживања од запослених по основу службених путовања у
иностранство износе 1.243,33 УСД (збирна картица конта 122142
у прилогу)
4. Потраживања од запослених по основу употребе мобилних
телефона износе 86.496,98 динара (збирна картица конта 122148
у прилогу)
5. Потраживања по основу уплаћених аванса за услуге износе
24.573,00 динара (збирна картица конта 123231 у прилогу)
6. Стање обрачунатих наплаћених расхода износи 7.448.453,60
(збирна картица конта 131211 у прилогу)
7. потраживања по основу уплате аванса за лежарину на царини
износи 7.810,40 (збирна картица конта 131312 у прилогу)
8. Обавезе запосленим по основу службених путовања у земљи
износе 289.085,66 (збирна картица конта 237111 у прилогу)
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9. обавезе запосленим по основу службених путовања у
иностранство износе 1.686.862,44 (збирна картица конта 237112
у прилогу)
10. обавезе по основу обрачунатих пореза за службена путовања у
земљи износе 10.759,39 (збирна картица конта 237211 у прилогу)
11. Обавезе по основу исплата за услуге по уговору износе
2.113.594,50 (збирна картица конта 237311 у прилогу)
12. Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору износе
522.079,06 (збирна картица конта 237411 у прилогу)
13. обавезе по основу пореза и доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање за услуге по уговору износе 583.264,22 (збирна
картица конта 237511 у прилогу)
14. Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за
услуге по уговору износе 20.760,91 (збирна картица конта
237611 у прилогу)
15. Обавезе према добављачима у земљи износе 2.222.047,42
(збирна картица конта 252111 у прилогу)
Имајући у виду члан 2. став 13. Оперативног упутства број 119-01-136/0912/02 од 18.12.2009. године председника централне пописне комисије, Комисија за
попис обавеза и потраживања није сачињавала посебну пописну листу за стамбене
кредите и дуговања за депонована средства Окружних судова код Народне банке
Србије (за јемства и по другим основама одузета новчана средства) обзиром да се
за наведено не води прецизна евиденција у Министарству правде.
Централна пописна комисија предлаже да се устроји евиденција о лицима
којима су додељена средства од стране Министарства правде на име кредита за
решавање стамбених потреба;
Прилози:
- Извештај комисије о извршеном попису рачунарске опреме и основних
средстава од 10.01.2010. године.
Прилог комисије:
- пописне листе основних средстава од 21.12.2009.године
- Извештај комисије о извршеном попису за попис потраживања и
обавеза од 20.01.2010. године
Прилози комисије:
- Записник о извршеном попису бензинских бонова у благајни
- Дневник благајне бр- 63/09 од 28.12.2009. године, доказ о почетном
стању
- Дневник благајне бр- 1/09 од 28 од 28.01.2009. године
- збирне картице конта
- изводи евиденционих рачуна
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ЦЕНТРАЛНА ПОПИСНА КОМИСИЈА У САСТАВУ:
1. Весна Маринковић, председник
2. Милан Мраковић, заменик председника
3. Јелена Кулић, члан
ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ
На основу члана 9. Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ( Службени гласник РС
бр. 106/2006), члана 29. Правилника о рачуноводству од 27.09.2005. године и
решења директора Дирекције за управљање одузетом имовином бр. 119-01-1/201003 од 22.02.2010. године о формирању комисије за попис имовине и обавеза за
2009. годину Ценрална пописна комисија у саставу:
Дана 26. 02.2010.године подноси директору Дирекције за управљање
одузетом имовином
ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ ЗА 2009. ГОДИНУ
Централна комисија за попис је организовала и координирала рад комисија.
Попис средстава се одвијао у складу са Планом рада Централне комисије редовног
пописа имовине и обавеза за 2009. годину и у складу са Оперативним упутством за
рад пописне комисије.
Пре почетка пописа комисија је сачинила и доставила Упутство за рад
комисија за попис и План рада посебних комисија за попис и то:
1. Комисији за попис рачунарске опреме и основних средстава; председник
комисије Весна Маринковић
2. Комисији за попис потраживања и обавеза; председник комисије Милан
Пребирачевић
1.1

Комисија за попис рачунарске опреме и основних средстава

Решењем директора Дирекције за управљање одузетом имовином
број: 119-01-1/2010-03 од 22.02.2010. године, формирана је Комисија за попис
рачунарске опреме и основних средстава са стањем на дан 31.12.2009. године, коју
сачињавају:
- Весна Маринковић – Председник
- Дејан Јанковић – члан
- Милан Мраковић- члан
Попис рачунарске опреме и основних средстава обављен је дана 23.02.2010.
године у присутности свих чланова комисије.
2. Дана 23.02.2010. године Комисија Дирекције за управљање одузетом
имовином Републике Србије је извршила попис основних средстава
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3.
Комисија је констатовала да се основна средства налазе на броју, а у
складу са пописном листом основних средатава од 31.12.2009. године.
4.
Комисија такође констатује да су основна средства под инв.бројевима
од 717168 до 717174 софтвер уграђена у основно средство ХП сервер под инв.
Бројем 717167.
5.
Извештај је сачињен на основу извршеног пописа основних средстава
и рачунарске опреме са стањем на дан 31.12.2009. године и упоређивања са
пописном листом основних средстава Дирекције за управљање одузетом имовином
добијених од књиговодства Управе за заједничке послове републичких органа.
6 . Вођење основних средстава
Комисија је предложила а Централна пописна комисија је усвојила предлог
а да се у Дирекцији за управљање одузетом имовином одреди лице које ће
перманентно водити рачуна о основним средствима којима је задужена Дирекцији
за управљање одузетом имовином
7 . Евиденциони бројеви
Комисија је предлажила а Централна пописна комисија је усвојила предлог
да се изврши нумерација свих основних средстава према постојећим инвентарским
бројевима.
1.2. Комисија за попис потраживања и обавеза
Комисија за попис обавеза и потраживања именована Одлуком Дирекције за
управљање одузетом имовином број 119-01-1/2010-03 од 22.02.2010. године у
саставу:
Милан Пребирачевић - председник Комисије
Јелена Вујанац - члан Комисије
Борислав Ристић - члан Комисије
извршила је попис потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12.2009. године,
према упутству број 119-01-1/ 2010-03-2 од 22.02.2010. године.
О извршеном попису и о утврђеном стању приликом пописа подносимо
следећи извештај:
1. Попис је обављен у времену од 22.02.-25.02.2010. године у присуству свих
чланова Комисије за попис и одговорних лива - рачунополагача.
2. Пописане су следеће материјалне вредности:


попис благајне бензијских бонова
Попис благајне бензијских бонова је обављен 25.02.2010. године у
12:30 часова у просторијама Управе за заједничке послове, Београд,
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Немањина 22-26. Поред чланова Комисије попису је присуствовао и
благајник Олга Драговић.
Приликом пописа благајне бензијских бонова Комисија је извршила
сравњивање аналитичке картице Дирекције и дневника благајне
бонова и констатовано је да је за набавку бонова 01.12.2009. године
уплаћено 280.000,00 динара, а бонове је подигао директор Дирекције
Југослав Стојиљковић на дан 01.12.2010. године. На дан 30.12.2009.
године стање благајне бензијских бонова износило је О (нула).
У прилогу извештаја достављен је Дневник благајне број:1/09 од
01.12.2009. године и Дневник благајне број:1/10 од 26.02.2010.
године.
3. Сравњивањем аналитичке картице пописане су следеће финансијске
обавезе:


Конто 122142 - аконтација за службена путовања у износу од
159.565,57 динара. У прилогу извештаја достављена је аналитичка
картица.

Прилози:
- Извештај комисије о извршеном попису рачунарске опреме и основних
средстава од 24.02.2010. године.
Прилог комисије:
- пописне листе основних средстава од 31.12.2009.године
- Извештај комисије о извршеном
обавеза од 26.02.2010. године

попису за попис потраживања и

Прилози комисије:
Дневник благајне број:1/09 од 01.12.2009. године
Дневник благајне број:1/10 од 26.02.2010. године.
ЦЕНТРАЛНА ПОПИСНА КОМИСИЈА У САСТАВУ:
1. Весна Маринковић, председник
2. Милан Мраковић, члан
3. Дејан Јанковић, члан
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На основу члана 9. Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ( Службени гласник РС
бр. 106/2006), члана 29. Правилника о рачуноводству од 27.09.2005. године и
решења директора Дирекције за управљање одузетом имовином бр. 119-01-1/201103 од 11.01.2011. године о формирању комисије за попис имовине и обавеза за
2010. годину пописна комисија у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Дејан Јанковић, председник,
Божана Величковић, члан,
Александра Ристић, члан,
Јована Анђелковић, члан,
Јован Дорић, члан.

Дана 10.02.2011.године подноси директору Дирекције за управљање
одузетом имовином
ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ ЗА 2010. ГОДИНУ
Централна комисија за попис је организовала и координирала рад комисија.
Попис средстава се одвијао у складу са Планом рада Централне комисије редовног
пописа имовине и обавеза за 2010. годину и у складу са Оперативним упутством за
рад пописне комисије.
Пре почетка пописа комисија је сачинила и Упутство и План рада.
1.1

Попис рачунарске опреме и основних средстава

Попис рачунарске опреме и основних средстава обављен је дана 09.01.2011.
године у присутности свих чланова комисије.
2. Дана 09.01.2011. године Комисија Дирекције за управљање одузетом
имовином Републике Србије је извршила попис основних средстава
3. Комисија је констатовала да се основна средства налазе на броју, а у
складу са пописном листом основних средатава од 31.12.2010. године.
4. Комисија такође констатује да су основна средства под инв.бројевима од
717168 до 717174 softver уграђена у основно средство HP server под инв.
Бројем 717167.

5.

Комисија је констатовала да постоји вишак основних средстава,
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Р.б.

Назив

Количина

1

PC AVATAR II

5

2

MONITOR DELL E1910H

5

3

MOBILNI ISAMSUNG

12

4

MOBILNI NOKIA

3

5

MOBILNI LG

1

6

MOBILNI SONY ERICSSON

1

7

LAPTOP ACER

1

8

ŠTAMPAČ LEXMARL

1

9

SKENER HP

1

У прилогу Вам достављамо документацију да бисте могли да укњижите
основна средства, предмет број 404-05-00006/2011-03.
6.
Извештај је сачињен на основу извршеног пописа основних средстава
и рачунарске опреме са стањем на дан 31.12.2010. године и упоређивања са
пописном листом основних средстава Дирекције за управљање одузетом имовином
добијених од књиговодства Управе за заједничке послове републичких органа.
7.
Такође привремено одузета имовина би требало да се води а пошто
до сада није, предлажемо да привремено одузету имовину треба уредити до краја
септембра 2011.године.
8.
Вођење основних средстава
Комисија предложила да се у Дирекцији за управљање одузетом имовином
одреди лице које ће перманентно водити рачуна о основним средствима којима је
задужена Дирекцији за управљање одузетом имовином
1.2. Комисија за попис потраживања и обавеза
Комисија за попис обавеза и потраживања именована Одлуком Дирекције за
управљање одузетом имовином број 119-01-1/2011-03 од 11.01.2011. године
извршила је попис потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12.2010. године.
О извршеном попису и о утврђеном стању приликом пописа подносимо
следећи извештај:
3. Попис је обављен у времену од 01.02.-10.02.2011. године у присуству свих
чланова Комисије за попис.
4. Пописане су следеће материјалне вредности:
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попис благајне бензијских бонова

Попис благајне бензијских бонова је обављен 11.01.2011. године у
12:30 часова у просторијама Управе за заједничке послове, Београд,
Немањина 22-26.
Приликом пописа утвђено је стање од 46.580.00 динара и то у следећим апоенима:
23 ком х
1 ком х
8 ком х
Укупно:

2.000,00
= 46.000,00
500,00
=
500,00
10,00
=
80,00
_______________________________
46.580,00

Приликом пописа благајне бензинских бонова Комисија је извршила сравњивање
аналитичке картице Министарства и дневника благајне бонова и констатовала да је
за набавку бонова 24.12.2008. године уплаћено 500.000,00 динара, а бонове је
подигао службеник благајне од Југопетрола 28.01.2009. На дан 30.12.2008. године
стање благајне бензинских бонова износило је 1.830,56 (дневник благаје број 1/09
од 28.01.2009.) У прилогу извештаја доставља се дневник.
Попис обавеза и потраживања
Попис обавеза и потраживања
Дана 18.01.2011. године извршен је попис обавеза и потраживања, са стањем
на дан 31.12.2010. године. и констатовано је следеће стање:
16. Обавезе по основу расхода за запослене: Обавезе за нето плате и
додатке износе 6.055.654,03 (збирна картица конта 231111),
обавезе по основу пореза на плате и додатке у износу од
989.210,28 (збирна картица конта 231211), обавезе по основу
пореза за пензијско осигурање у износу од 939.060,12 (збирна
картица конта 231311), обавезе по основу доприноса за
здравствено осигурање и износу од 525.019,97 (збирна картица
конта 231411), обавезе по основу доприноса за незапослене у
износу од 64.026,90 (збирна картица конта 231511).
17. Обавезе по основу нето накнада запослених у износу од
1.034.546,68 (збирна картица конта 232111).
18. Обавезе по основу пореза за накнаде запослених у износу од
1.630,13 (збирна картица конта 232211).
19. Обавезе по основу нето исплата за службена путовања у земљи у
износу од 431.768,94 (збирна картица конта 237111).
20. Обавезе по основу нето исплата за службена путовања у
иностранству у износу од 48.351,28 (збирна картица конта
237112).
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21. Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору у износу од
1.070.138,90 (збирна картица конта 237311).
22. Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за услуге
по уговору износе 273.991,03 (збирна картиц аконта 237511).
23. Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за
услуге по уговору износе 14.788,00 (збирна картица конта
237611 у прилогу).
24. Обавезе по основу пореза на коришћење роба или обављање
услуга у износу од 11.349,50 (збирна катица конта 245213).
25. Обавезе по основу других пореза у износу од 250.764,47 (збирна
картица конта 245219).
26. Републичке таксе у износу од 1.950,00 (збирна картица конта
245221).
27. Градске таксе у износу од 4.340,00 (збирна картица конта
245233).
28. Обавезе по сонову казни и пенала по решењима судова у изнсоу
од 5.000,00 (збирна картица конта 245311).
29. Обавезе према добављачима у земљи износе 9.545.493,37
(збирна картица конта 252111 у прилогу).
30. Остале обавезе буџета у износу од 10.585,29 (збирна картица
конта 254211)
ПОПИСНА КОМИСИЈА У САСТАВУ:
1.
2.
3.
4.
5.

Дејан Јанковић, председник,
Божана Величковић, члан,
Александра Ристић, члан,
Јована Анђелковић, члан,
Јован Дорић, члан.

НАПОМЕНА: У ажурирању Информатора о раду извршеног 28.02.2011. у
Информатор о раду је унет попис имовине Дирекције за 2010. годину.
Попис имовине Министарства правде је у изради.
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ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ ЗА 2011. ГОДИНУ
I УВОДНИ ДЕО
Решењем Министарства правде Републике Србије број 119-01-106/11-13 од
22.12.2011. године формирана је Централна пописна комисија за редован годишњи
попис имовине и обавеза Министарства правде са стањем на дан 31.12.2011.
године, у саставу
Љупка Подунавац, Председник
Милан Мраковић, заменик председника
Марко Драговмановић, члан
Истим решењем за попис имовине и обавеза формиране су две посебне
комисије и то:
Комисија за попис обавеза и потраживања, у саставу:
Гордана Лазић, Председник
Душанка Маринковић, члан
Јована Грујић, члан
Марија Мандић-Битић, члан
Комисија за попис рачунарске опреме и основних средстава, у саставу:
Раде Драговић, Председник
Дамир Алихоџић, члан
Јован Дорић, члан
Задатак пописних комисија је био да утврде стварно стање средстава и
извора средстава на дан 31. децембра 2011. године.
Задатак Централне пописне комисије је да обједини сав пописани материјал
и утврди евентуалне разлике између пописаног и књиговодственог стања на нивоу
Министарства правде и предложи начин књижења вишкова и мањкова.
Пре почетка рада на попису, Централна пописна комисија је организовала
састанак са свим члановима пописних комисија. Циљ састанка је био да се сви
учесници у попису упознају са озбиљношћу и значајем пописа, као и роковима за
завршетак пописа. Том приликом председницима пописних комисија уручено је
Оперативно упутство за рад пописних комисија.
Са пописом се отпочело 26. децембра 2011. године.
Све пописне комисије су урадиле планове рада са утврђеним роковима, који
због одређених околности нису у потпуности испоштовани.
Наиме, Комисија за попис обавеза и потраживања, дана 26.јануара 2011.
упутила је захев за продужење рока достављања Извештаја до 31.јануара 2012.
године. Имајући у виду оправданост захтева, Централна пописна комисија се
сагласила на затражени продужетак рока.
Комисија за попис рачунарске опреме и основних средстава се у раду на
терену сусрела са одређеним проблемима. У току 2011. године вршена су
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пресељења одређених организационих јединица министарства са једне на другу
локацију. Такође, дошло је до спајања са делом једног министарства, а све то
неминовно је довело и до размештања опреме унутар органа и објеката и
немогућности ефикасног проналажења постојеће опреме. Комисији је, дана 13.
фебруара 2012. године, одобрен нови рок за предају Извештаја, имајући у виду дане
државног празника и ванредно стање.
Централна пописна комисија је након примљеног Коначног извештаја о
извршеном попису рачунарске опреме и основних средства за 2011. године, дана
21. фебруара 2012. године, од Секретара министарства затражило формирање
нових комисија у циљу детаљнијих обрада података и евентуалних отклањања
нејасноћа у вези са основним средствима овог министарства.
У току трајања пописа формиране су следеће комисије:
1. Решењем 119-01-106/11-13/4 од 22.02.2012. године формирана је Комисија
за отпис, утврђивање стварног стања и употребне функције основних средстава
наведених у тачки 1. Коначног извештаја комисије о попису рачунарске опреме и
основних средстава, у саставу:
Милан Мраковић,
Дамир Алихоџић и
Владимир Вуксановић
Задатак комисије је био да утврди стварно стање и употребну функцију
основних средстава предложених за отпис и Извештај достави Централној пописној
комисији до 27. фебруара 2012. године, што је Комисија и урадила.
2 Решењем 119-01-106/11-13/5 од 22.02.2012. године формирана је Комисија
за утврђивање мањка и књиговодствене вредности основних средстава које су
наведене као мањак у тачки 3. Коначног извештаја комисије о попису рачунарске
опреме и основних средстава, у саставу:
Марко Драгомановић,
Жељка Дрчелић и
Марија Мандић Битић.
Задатак комисије је био да утврди да ли су основна средства наведена у
тачки 3. мањак, утврди књиговодствену вредност истих и свој Извештај преда
Централној пописној комисије до 27.фебруара 2012. године, што је Комисија и
урадила.
3. Решењем 119-01-106/11-13/6 од 22.02.2012. године формирана је Комисија
за процену вредности основних средстава наведених у тачки 2. табела 2. Коначног
извештаја комсисије за попис рачунарске опреме и основних средстава, у саставу:
Гордана Лазић,
Јована Грујић
Јелена Кулић и
Никола Наумовски
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Задатак комисије је био да утврди корисника, стварну и употребну вредност
основних средства наведених као вишак у тачки 2., табела 2. и свој Извештај
достави Централној пописној комисији до 27.фебруара 2012. године, што је
Комисија и урадила.
О току рада пописних комисија и Централне пописне комисије, председник
Централне пописне комисије је благовремено обавештавао Секретара
Министарства.
II ПОПИС БЛАГАЈНЕ БЕНЗИСКИХ БОНОВА
Попис благајне бензиских бонова извршен је дана 31.јануара 2012. године у
15 часова у просторијама Управе за заједничке послове, Београд, Немаљина 22-26.
Поред чланова комисије попису је присуствовала и благајница Олга Драговић.
(Управа за трезор). Приликом пописа утврђено је стање благајне од 446.133,69
динара, односно због заокруживања у апоенима 446.134,00 вредности, и то:
1. Бонови у апоенима
223
x

2.000

=
УКУПНО

2. Готовина
1

446.000,00
446.000,00

x

100

=

100,00

1

x

10

=

30,00

1

x

4

=

4,00

УКУПНО

134,00

Увидом у збирну картицу конта која се води у рачуноводству Министарства
правде констатовано је стање на дан 31.децембра 2011. године у износу од
446.133,69, што се у потпуности слаже са стањем благајне која се води у Благајни
Трезора.
Такође, Комисија је увидом у документацију Благајне бензиских бонова на
дан 31.децембра 2011. године, која се води у Управи за Трезор, констатовала
задужење бензиских боновима по лицима и то:
Редни
број

Име и презиме

1.

Драган Станарчић

2.

Зоран Николић

3.

Слободан Поповић

Износ у боновима
7.300,00
13.500,00
5.000,00
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4.

Бојан Перовић

6.000,00

5.

Раде Ристић

9.250,00

6.

Милан Драгосавац

7.

Предраг Савић

8.

Драгољуб Кораћ

30.000,00

9.

Дарко Делић

10.000,00

10.

Саша Станојев

10.000,00

11.

Саша Старчевић

30.000,00

12.

Горан Нишић

30.000,00

13.

Миленко Јокић

20.000,00

14.

ИВан Ђорђевић

20.000,00

15.

Милан Мургић

20.000,00

16.

Митар КрИВокапић

20.000,00

17.

Бранко Човић

20.000,00

30.000,00
5.000,00

УКУПНО

286.050,00

У рачуноводству Министарства правде води се збирна картица потраживања
по основу бензиских бонова, а не појединачно. Увидом у збирну картицу 122145 –
Потраживања по основу бензиских бонова, на дан 31.децембра 2011. године
констатовано је стање у износу од 286.050,00 динара што се у потпуности слаже
са евиденцијом која се води у Управи за Трезор.
Увидом у кадровску документацију Министарства правде, Управе за
заједничке послове републичких органа и евиденције благајне бензиских бонова,
Комисија је констатовала да нека од наведених лица нису више у радном односу
код Министарства правде или Управе за заједничке послове, као и да су задужења
бензиским боновима настала у периоду 2001-2004 године, те због немогућности
наплате истих предложе отпис, и то:
Редни
број

Име и презиме

Износ у
ПотражИВа
боновима ње настало

Напомена

1.

Драган
Станарчић

7.300,00

16.04.2002.г.

Особа настрадала у
саобраћајној несрећи

2.

Зоран Николић

13.500,00

12.04.2002.г

није у кадровској
евиденцији

3.

Слободан
Поповић

5.000,00

19.02.2002.г

бонови изгубљени
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Бојан Перовић

4.

6.000,00

03.06.

бонови изгубљени

11.09.

није у кадровској
евиденцији

11.04.

није у кадровској
евиденцији

30.01.

није у кадровској
евиденцији

2002.г
Раде Ристић

5.

9.250,00
2001.г

Предраг Савић

6.

5.000,00
2004. г

Дарко Делић

7.

10.000,00
2001.г

УКУПНО

56.050,00

Будући да је Нафтна индустрија Србије повукла бензиске бонове као
средство плаћања горива и увела дебитне картице, а Министарство правде је
спровело поступак јавне набавке и закључило Уговор број 404-02-89/2011-12/11 од
6.12. 2011. године о начину коришћења дебитних картица као средства плаћања
горива, који је ступио на снагу 1. јануара 2012. године. Лицима који су у току 2011.
године задужили бензиске бонове наложити да исте врате у благајну бензиских
бонова, и то:
Редни
број

Име и презиме

Износ у боновима

1.

Милан Драгосавац

30.000,00

2.

Драгољуб Кораћ

30.000,00

3.

Саша Станојев

10.000,00

4.

Саша Старчевић

30.000,00

5.

Горан Нишић

30.000,00

6.

Миленко Јокић

20.000,00

7.

ИВан Ђорђевић

20.000,00

8.

Милан Мургић

20.000,00

9.

Митар КрИВокапић

20.000,00

10.

Бранко Човић

20.000,00
УКУПНО

III

230.000,00

ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА

Дана 27.јануара 2012. године извршен је попис обавеза и потраживања, са
стањем на дан 31.децембра 2011. године уз пристуство Драгане Урошевић самосталног саветника и Гордане Нишавић - сарадника у Сектору за материјално
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финансијске послове - Одељење за финансијско рачуноводствене послове и свих
чланова комисије за попис,
Приликом пописа обавеза и потраживања на дан 31.децембра 2011. године
утврђене су обавезе Министарства правде у износу од 43.446.479,00.динара и
потраживања у износу од 1.975.527,16 динара које су табеларно приказане.
1. Обавезе Министарства правде на дан 31.12.2011. године
Износ
у динарима
231111

Обавезе по основу нето плате за запослене

6,723,778,88

231211

Обавезе по основу пореза на плате и додатке

1,038,000,44

231311

Обавезе по основу доприноса за пензијско и 1,039,585,92
инвалидско осигурање на плате и додатке

231411

Обавезе по основу допирноса за здравствено 578,826,92
осигурање на плате и додатке

231511

Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате 70,588,70
и додатке

232111

Обавезе по основу нето накнада за запослене

63,756,95

234111

Обавезе по основу доприноса за пензијско и 1,039,585,92
инвалидско осигурање на терет послодавца

234211

Обавезе по основу доприноса за здравствено 578,826,92
осигурање на терет послодавца

234311

Обавезе по основу доприноса
незапослености на терет послодавца

236121

Обавезе по основу нето накнада за породиљско 72,043,85
одсуство

236122

Обавезе по основу нето накнада за боловање 19,640,32
преко 30 дана

236211

Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ 12,519,38
запосленима

236311

Обавезе по основу доприноса за пензијско и 27,923,02
инвалидско
осигурање
за
социјалну
помоћ
запосленима

236411

Обавезе по основу доприноса за здравствено 15,611,48
осигурање за социјалну помоћ запосленима

за

случај 70,588,70
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236511

Обавезе по основу доприноса за случај 1,903,84
незепослености за социјалну помоћ запосленима

237112

Обавезе по основу нето исплата за службена 105,926,86
путовања у земљи

237311

Обавезе по основу нето исплата за услуге по 2,178,757,62
уговору

252111

Добављачи у земљи

29,807,434,19
Укупно

43,445,229,91

2. Потраживања Министарства правде на дан 31.12.2011. године износе:
Износ
динарима
122142

у

Потраживања од запослених по
основу службених путовања у иностранство

783,719,12

Потраживања по основу бензиских

286,050,00

122145
бонова
122148
123231

Остала потраживања од запослених

91,026,67

Потраживања по основу уплаћених
аванса за обављање услуга

814,731,37

Укупно

1,975,642.00

4. Стање на евиденционом рачуну број 840-61804-83 – депозит испитних
комисија за полагање правосудног испита, на дан 31.12.2011. године је
4.703.284,08
5. Стање на евиденционом рачуну 103001302 - комисија за судске тумаче, на
дан 31.12.2011. године је 543,45
6. Стање на евиденционом рачуну 103000671 – донација, на дан 31.12.2011.
године је 5.686.336,74)
7. Стање на евиденционом рачуну 103000673 – донација европског суда, на
дан 31.12.2011. године је 826,54
8. Стање на евиденционом рачуну 103001301 – нераспоређени вишак прихода
из ранијих година по основу отплате стамбених кредита, на дан 31.12.2011.
године је 8.207.970,18
9. Стање на евиденционом рачуну број 103001202/840 – отплата датих
стамбених кредита, на дан 31.12.2011. године је 3.673.012,29
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3. Незатворене инвестиције у припреми

015112

* Пословне зграде и други
грађевински објекти у припреми (не
затворена потраживања из ранијих година –
спецификација у прилогу)

904,182,904,83

4. Обавезе према лицима којима су привремено одузета девизна средства
Увидом у документацију обавеза према лицима којима су привремено
одузета девизна средства судским поступцима и налазе се депонована код Народне
банке Србије, а која се води у Одсеку за јавне набавке и имовинско правне послове,
констатовано је следеће:

Редни
број

Име
Број
Датум
и презиме предмета
предмета

износ

Разлог
неизвшене
обавезе

1.

Анђелко
482Здравковић 00-485/1112

11.11.2011. 17.700 еур

Непотупна
документација

2.

Драган
482Тешић
00-090/11(Антић) из 12
Рухотине

25.05.2011. 1.600 Дем

Непотупна
документација

Укупно

Еур

17.700

Укупно

Дем

1.600

5. Обавезе и потраживања по основу инвестиција Министарства правде
Евиденција стања обавеза и потраживања насталих по основу инвестиција за
раздео правосудних органа, за уговоре чији је потписник Министарство правде,
води се у Одсеку за инвестије Министарства правде. Попис је извршен на основу
достављеног извештаја из Одсека за инвестиције број: службено, од 24.01.2012.
године, и констатовано је следеће стање на дан 31.децембра 2011. године:
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5.1. Стање обавеза насталих по основу инвестиција
Пописна листа број 1.
Ред бр.
Назив
добављача

Број уговора

Основ
(Број рачуна/
ситуација)

Износ

Разлог
(вредн неизвршења
ост уговора, обавезе
рачуна,
ситуације,
остатка за
плаћање)

1.

Градски завод 404-02-71/11за вештачење
12/11

ГКТ -3/2011

914.500,00

Недостатак
средстава

2.

Градски завод 351-03-3/10за вештачење
12

ГТ-293/2011

355.993,45

Недостатак
средстава

3.

Градски завод 404-02-71/11за вештачење
12/11

Уговор
2.743.500,00
(радови у току,
ситуације још
нису
испостављене,
испостављен
само аванс

Објекат
изградњи

4.

КОПРИНГ
Машинопројек
т

404-02-70/1112/10

ПР 158/11

Недостатак
средстава

5.

КОПРИНГ

404-02-70/1112/10

Уговор
1.544.020,00
(ситуације
нису
испостављене,
само авансни
рачуни

Објекат
изградњи

у

6.

Индустроград
ња

401-00451/09-12/11

Остатак
по 927.668,69
записнику број
120/09

Објекат
изградњи

у

7.

ОРИОН
Телеком

404-02-8/1112/8

Рачун
PUF 657.047,60
031/11-009

Недостатак
средстава

8.

ОРИОН
Телеком

404-02-8/1112/8

Рачун
VPR 2.987.738,76
1107/11-001

Недостатак
средстава

9.

ОРИОН
Телеком

404-02-8/1112/8

Рачун
PUF 1.028.960,00
031/11-009

Недостатак
средстава

661.980,00

УКУПНО 11.821408,50
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5.2 Стање потраживања насталих по основу инвестиција
Пописна листа бр 2.
Ред
бр.

Назив
добављача

Број
уговора

Основ
(Број
рачуна/
ситуација)

1.

2.

3.

ВАЛВЕ ПРОФИЛ

ВАЛВЕ ПРОФИЛ

Индустроградња

40405-36/1012/07

40100-1293/1012/8

40402-76/0612/10 и

Авансни
рачун
78/10,
остатак који није
правдан
ситуацијама
Авансни
рачун
1/11,
остатак који није
правдан
ситуацијама

Износ
(вредност
уговора, рачуна,
ситуације, остатка
за плаћање)

Објеката
изградњи

у

Објекат
изградњи

у

Објекат
изградњи

у

18.859.364,50

1.627.623,60

Записник
број 120/09

40100-451/0912-9

Разлог
неизвршења
обавезе

2.003.685,01
УКУПНО

22.490.673,11

Стање обавеза и потраживања насталих по основу инвестиција
Министарства правде приказано је табеларно у пописној листи број 1. – обавезе и
пописној листи број 2. – потраживања
Имајући у виду члан 2. став 12. Оперативног упутства број 119-01-106/1113/1 од 29.12.2011. године председника Централне пописне комисије, Комисија за
попис обавеза и потраживања није сачинила посебну пописну листу за стамбене
кредите и дуговања за депонована средства Виших судова код Народне банке
Србије (за јемстава и по другим основама одузета новчана средства), с обзиром на
то да се за наведено не води прецизна евиденција у Министарству правде.
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IV

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ОСНОВНА СРЕДСТВА

1. Основна средства која су застарела и треба их ОТПИСАТИ:
Редни Инвентарски
број
број
717150
1

НазИВ опреме
Mobilni telefon Samsung c3050

Садашња
вредност
3,533.98

2

717152

Mobilni telefon Samsung c3050

3,533.98

3

717153

Mobilni telefon Samsung c3050

3,533.98

4

717344

Modem

0.58

5

717345

Modem

0.58

6

971025

Mob. Tel. Ericson T28

0.00

7

971236

Mob.Tel. Sony Z-5

0.00

8

973952

Ups Fortress

0.00

9

973954

Laserski štampač

0.00

10

973955

Laserski štampač

0.00

11

990886

Sony Erikson T610

12

990961

Računar Dell PowerEdge 2600

0.00

13

990964

Računarska mašina Olimpia

0.00

14

990965

Računarska mašina Olimpia

0.00

15

990966

Računarska mašina Olimpia

0.00

16

990967

Računarska mašina Olimpia

0.00

17

991184

Fax modem us Robotica

1,534.27

18

991185

Fax modem us Robotica

1,534.27

19

991188

Pc IBM NetVista

0.00

20

991189

Pc IBM NetVista

0.00

21

991210

Lexmark Network Printer

0.00

22

991265

Printer HP LaserJet 2500

0.00

23

997869

Mobilni telefon Nokia 6070

5,698.40

24

997870

Mobilni telefon Nokia 6070

5,698.40

25

973975

PC 300xl

0.00

26

974010

PC 300xl

0.00

27

974006

Mat. Štampač Lexmark

0.00

28

974056

Routswitch

0.00

29

974100

Laserski štampač

0.00

5,174.45
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30

974057

Routswitch

0.00

31

973964

PC PowerMate VT

0.00

32

973965

PC PowerMate VT

0.00

33

973966

PC PowerMate VT

0.00

34

973967

PC PowerMate VT

0.00

35

991178

Skener HP 4500c

0.00

36

973977

Matrični štampač

0.00

37

974005

IBM PC Server 520

0.00

38

974017

PC 300xl

0.00

39

974020

PC 300xl

0.00

40

974021

PC 300xl

0.00

41

974022

PC 300xl

0.00

42

974023

Risc system/6000

0.00

43

974066

Laserski stampac

0.00

44

974069

Laserski stampac

0.00
УКУПНО

30,242.89

(Прилог: Извештај Комисије за отпис, утврђивање стварног стања и употребне
функције основних средстава број 119-01-106/11-13/7 од 24.02.2012. године)

2. Основна средства која нису укњижена
2.1. Основна средства која треба УКЊИЖИТИ:
2.1.1. Основна средства прибаљена јавном набаком 2010. године
Редни
број

Назив опреме

Година
набавке

Јед
мере

Коли
чина

Цена по јед
мере

Укупно

Локација

1
2
3

Skener Fujitcu fi-5530 2010
Skener Fujitcu fi-5530 2010
Skener Fujitcu fi-5530 2010

ком
ком
ком

1
1
1

207,080.00
207,080.00
207,080.00

207,080.00 22-III
207,080.00 22-III
207,080.00 28-III

4

Skener Fujitcu fi-5530
Skener Fujitcu fi-5530
Skener Canon dr-5010
Skener Canon dr-5010

ком
ком
ком
ком

1
1
1
1

207,080.00
207,080.00
218,814.00
218,814.00

207,080.00
207,080.00
218,814.00
218,814.00

5
6
7

2010
2010
2010
2010

28-III
Дактило биро
28-III
28-III
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8
9

Skener Canon dr-5010 2010
Skener Canon dr-5010 2010

ком
ком

1
1

218,814.00
218,814.00
УКУПНО

218,814.00 27-III
218,814.00 27-III
1.910.656.00

2.1.2. Основна средства из донације Европске делегације за Републику Србију
пренета без накнаде

Назив опреме

Јед
мере

Кол.

Цена у
еур

курс евра
на дан
29.06.2011
.курсна
листа бр
121

1

Fujitcu Lifebook E780

ком

1

1,825.00

102.0173

186,181.57 Дејан Пашић

2

Fujitcu Lifebook E780

ком

1

1,825.00

102.0173

186,181.57 Слободан

3

Fujitcu Lifebook E780

ком

1

1,825.00

102.0173

186,181.57

4

Fujitcu Lifebook E780

ком

1

1,825.00

102.0173

186,181.57 Сања Лаци

5

Fujitcu External HDD 500GB

ком

1

90.00

102.0173

9,181.56 Сања Лаци

6

Fujitcu External HDD 500GB

ком

1

90.00

102.0173

9,181.56 Даница

7

Fujitcu External HDD 500GB

ком

1

90.00

102.0173

9,181.56

8

Fujitcu External HDD 500GB

ком

1

90.00

102.0173

9,181.56

Ред
бр.

Укупно

УКУПНО НА ДАН 29.06.2011. ГОДИНЕ

Локација

Хомен
Војкан Симић

Стојановић
Слободан
Хомен
Војкан Симић

781,452.52

Назив опреме

Јед
мере

Кол.

Цена у
еур

курс евра
на дан
08.07.2011
.курсна
листа бр
128

Fujitcu Lifebook E751

ком

1

1,991.17

101.2978

201,701.14 Гордана

2

Fujitcu Lifebook E751

ком

1

1,991.17

101.2978

201,701.14

3

Fujitcu Lifebook E751

ком

1

1,991.17

101.2978

201,701.14

4

Fujitcu Lifebook E751

ком

1

1,991.17

101.2978

201,701.14

5

Fujitcu Lifebook E751

ком

1

1,991.17

101.2978

201,701.14

Ред
ни
бро
ј
1

Укупно

Локација

Лазић
Јелица
Пајовић
Jагода
Јеличић
Данијела
Исаиловић
Сенка
Влатковић
Одавић
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6

Fujitcu Lifebook E751

ком

1

1,991.17

101.2978

201,701.14 Jасмина

7

Fujitcu Lifebook E751

ком

1

1,991.17

101.2978

201,701.14 Даница

8

Fujitcu External HDD 500GB

ком

1

90.00

101.2978

9,116.80 Бојан

9

Fujitcu External HDD 500GB

ком

1

90.00

101.2978

9,116.80

10

Fujitcu External HDD 500GB

ком

1

90.00

101.2978

9,116.80

11

Fujitcu External HDD 500GB

ком

1

90.00

101.2978

9,116.80 ИТ сектор

12

Fujitcu External HDD 500GB

ком

1

90.00

101.2978

9,116.80 ИТ сектор

13

Fujitcu External HDD 500GB

ком

1

90.00

101.2978

9,116.80 4-IV

УКУПНО НА ДАН 08.07.2011. ГОДИНЕ

Чолак

Стојановић
Перовић
Раде
Драговић
ИТ сектор

1,466,608.79

УКУПНО ОСНОВНА СРЕДСТВА ИЗ ДОНАЦИЈЕ ЕУ
2,248,061.31
2.1.3. Основна средства које треба укњижити као вишак без пратеће документације
и доказа о набавци, а на основу Извештаја Комисије за процену вредности
основних средстава број 119-01-106/11-13/9 од 27.02.2012. године.
Редни
број
1
2
3
4

Canon IR2200
IBM kucaća mašina
Lexmark T642
Canon LaserShot LBR1120

Јед
мере
kom
kom
kom
kom

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dell Optiplex 210
Dell monitor
Dell monitor
Dell monitor
Dell optiplex
Dell monitor
Hp LaserJet 2420
Dell monitor
Dell monitor
Dell optiplex

15
16
17

HP LaserJet 2420
Dell monitor
Dell optiplex

Назив опреме

1
1
1
1

Процењена садашња
вредност
50,000.00
3,000.00
4,500.00
2,000.00

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
4,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
4,500.00

kom
kom
kom

1
1
1

3,000.00
3,000.00
4,500.00

количина
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Dell monitor

kom

1

3,000.00

19
20
21

HP LaserJet 5100
HP Pc ležeći
HP ScanJet 5530

kom
kom
kom

1
1
1

4,000.00
4,500.00
4,000.00

22
23
24
25
26
27
28

Dell monitor
Dell monitor
Dell monitor
Dell optiplex
Dell monitor
Dell monitor
HP LaserJet 2015dn

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
1
1
1
1
1
1

3,000.00
3,000.00
3,000.00
4,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

УКУПНО

142,500.00

(Прилог: Извештај Комисије број 119-01-106/11-13/9 од 27.02.2012. године.)

3. Основна средства која НЕДОСТАЈУ, а која треба
књиговодствене евиденције Министарства правде – МАЊАК
Редни
број

Инв.
Број

Назив опреме

година
набавке

1

707571 HP štampač 3600

2008

2

709148 Mobilni telefon
Samsung G600

2008

3

709155 Fiksni nosač za
kompjuter Monza

2008

садашња
вредност

искњижити

из

Образложење

6,090.95 По речима запослених у
току сељења вероватно
остављен у ходнику и однет
од стране радника Управе за
заједничке послове
републичких органа
11,375.83 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка
будући да не постоји
евиденција коме је телефон
био додељен
2,315.31 По речима запослених у
току сељења вероватно
остављен у ходнику и однет
од стране радника Управе за
заједничке послове
републичких органа
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4

709156 Fiksni nosač za
kompjuter Monza

2008

5

709157 Fiksni nosač za
kompjuter Monza

2008

6

717346 Multimedija
projektor

2009

7

971650 Mobilni telefon
Nokia 3310

2001

8

971772 Radio kasetofon
Panasonic

2001

9

975438 Nokia 3310

2002

10

975439 Nokia 3310

2002

2,315.31 По речима запослених у
току сељења вероватно
остављен у ходнику и однет
од стране радника Управе за
заједничке послове
републичких органа
2,315.31 По речима запослених у
току сељења вероватно
остављен у ходнику и однет
од стране радника Управе за
заједничке послове
републичких органа
0.58 По речима запослених у
току сељења вероватно
остављен у ходнику и однет
од стране радника Управе за
заједничке послове
републичких органа
0.00 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка, али
будући да се ради о апарату
набављеном у 2001. години,
постоји могућност да је
одавно расходовано,али није
нигде заведено
0.00 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка, али
будући да се ради о апарату
набављеном у 2001. години,
постоји могућност да је
одавно расходовано,али није
нигде заведено
120.15 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка,
будући да у том периоду
није вођена евиденција
задужења основних
средстава
120.15 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка,
будући да у том периоду
није вођена евиденција
задужења основних
средстава
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975441 Nokia 3310

2002

12

990887 Sony Ericson
T610
990888 Sony Ericson
T610

2005

14

990889 Sony Ericson
T610

2005

15

990890 Sony Ericson
T610

2005

16

990891 Sony Ericson
T610

2005

17

990962 Nokia 6230

2005

13

2005

120.15 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка,
будући да у том периоду
није вођена евиденција
задужења основних
средстава
5,174.45 телфон изгубљен - изјава
5,174.45 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка,
будући да је телефоном било
задужено лице које је
напустило министарство и
могуће је да се раздужило,
али да исто није пријављено
Управи за заједничке
послове републичких органа
5,174.45 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка,
будући да је телефоном било
задужено лице које је
напустило министарство и
могуће је да се раздужило,
али да исто није пријављено
Управи за заједничке
послове републичких органа
5,174.45 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка,
будући да је телефоном било
задужено лице које је
напустило министарство и
могуће је да се раздужило,
али да исто није пријављено
Управи за заједничке
послове републичких органа
5,174.45 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка,
будући да је телефоном било
задужено лице које је
напустило министарство и
могуће је да се раздужило,
али да исто није пријављено
Управи за заједничке
послове републичких органа
11,639.16 телфон изгубљен - изјава
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990963 Nokia 6230

2005

19

991196 Stona lampa gu10

2005

20

991197 Stona lampa gu10

2005

21

991198 Stona lampa e27

2005

22

991211 Dell Notebook

2005

23

991212 Dell Notebook

2005

24

997864 Nokia 6070

2006

10,031.62 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка,
будући да је телефоном било
задужено лице које је
напустило министарство и
могуће је да се раздужило,
али да исто није пријављено
Управи за заједничке
послове републичких органа
364.81 По речима запослених
вероватно остављена у
ходнику и однета од стране
радника Управе за
заједничке послове
републичких органа
364.81 По речима запослених
вероватно остављена у
ходнику и однета од стране
радника Управе за
заједничке послове
републичких органа
272.85 По речима запослених
вероватно остављена у
ходнику и однета од стране
радника Управе за
заједничке послове
републичких органа
0.00 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка,
будући да у том периоду
није вођена евиденција
задужења основних
средстава
0.00 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка,
будући да у том периоду
није вођена евиденција
задужења основних
средстава
5,698.40 телфон изгубљен - изјава
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997865 Nokia 6070

2006

26

997866 Nokia 6070

2006

27

997867 Nokia 6070

2006

28

997868 Nokia 6070

2006

29

715688 Monitor Fujitcu
Siemens

2009

30

715686 Monitor Fujitcu
Siemens

2009

31

715683 Monitor Fujitcu
Siemens

2009

32

974003 IBM Ideascan

2002

5,698.40 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка,
будући да је телефоном било
задужено лице које је
напустило министарство и
могуће је да се раздужило,
али да исто није пријављено
Управи за заједничке
послове републичких органа
5,698.40 телфон изгубљен - изјава
5,698.40 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка,
будући да је телефоном било
задужено лице које је
напустило министарство и
могуће је да се раздужило,
али да исто није пријављено
Управи за заједничке
послове републичких органа
5,698.40 телфон изгубљен - изјава
4,486.38 По речима запослених у
току сељења вероватно
остављен у ходнику и однет
од стране радника Управе за
заједничке послове
републичких органа
4,486.38 По речима запослених у
току сељења вероватно
остављен у ходнику и однет
од стране радника Управе за
заједничке послове
републичких органа
4,486.38 По речима запослених у
току сељења вероватно
остављен у ходнику и однет
од стране радника Управе за
заједничке послове
републичких органа
0.00 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка, али
будући да се ради о апарату
набављеном у 2002. години,
постоји могућност да је
одавно расходовано,али није
нигде заведено
233

Информатор о раду Министарства правде са органом у саставу-Дирекцијом за
управљање одузетом имовином, ажуриран 30.04.2012. године
33

974004 IBM PC Server
325

2002

34

974026 Router

2002

35

974028 Router

2002

36

974037 Router

2002

37

974043 Router

2002

38

974055 Router

2002

0.00 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка, али
будући да се ради о серверу
набављеном у 2002. години,
постоји могућност да је
одавно расходовано,али није
нигде заведено
0.00 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка, али
будући да се ради о апарату
набављеном у 2002. години,
постоји могућност да је
одавно расходовано,али није
нигде заведено
0.00 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка, али
будући да се ради о апарату
набављеном у 2002. години,
постоји могућност да је
одавно расходовано,али није
нигде заведено
0.00 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка, али
будући да се ради о апарату
набављеном у 2002. години,
постоји могућност да је
одавно расходовано,али није
нигде заведено
0.00 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка, али
будући да се ради о апарату
набављеном у 2002. години,
постоји могућност да је
одавно расходовано,али није
нигде заведено
0.00 Није могуће тачно утврдити
разлог настајања мањка, али
будући да се ради о апарату
набављеном у 2002. години,
постоји могућност да је
одавно расходовано,али није
нигде заведено
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717343 Scaber HP5300 c

2009

40

711379 Klima uređaj
MIDEA

2008

УКУПНО МАЊАК

0.58 По речима запослених у
току сељења вероватно
остављен у ходнику и однет
од стране радника Управе за
заједничке послове
републичких органа
10,389.29 Клима монтирана у СИВ 3,
канц. 582. По изјавама
запослених због квара од
стране сервисера однета на
поправку. (Службена
белешка у прилогу)
125,660.25

(Прилог: Извештај Комисије за утврђивање мањка и књиговодствене вредности
мањка број 119-01-106/11-13/8 од 24.02.2012. године)
4. Основна средства која треба ПРЕНЕТИ државним органима који их користе у
свом раду:
Редни
број
1.

Инвентарски
број
738158 – 742065 *

Назив опреме

Локација

Пренети

* 462 ставке

2.

705543

Путничко возило
Ренаулт Кангоо

Делиградска
16
Виши суд у
Београду

3.

987546

Шкода Фабиа

ДВТ

4.

991160

Столице 1000S-M

Палата

5.

991161

Столице 1000S-M

Палата

6.

991162

Столице 1000S-M

Палата

7.

991163

Столице 1000S-M

Палата

8.

991173

Сто конференцијски

Палата

9.

999467

Компијутерски софтвер
за Општински суд

ул. Савска

10.

711378

Klima uređaj MIDEA

ул. Булевар
Михајла

Заштитник
грађана
Решење о
привременом
коришћењу
Решење о
привременом
коришћењу
Виши суд у
Београду
Виши суд у
Београду
Виши суд у
Београду
Виши суд у
Београду
Виши суд у
Београду
Први основни
суд у
Београду
Министарство
за људска и
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Пупина 2

11.
12.
13.

711380
711381
711382

Klima uređaj MIDEA
Klima uređaj MIDEA
Klima uređaj MIDEA

- // - // - // -

мањинска
права,
државну
управу и
локалну
самоуправу
- // - // - // -

5. Основна средства за која се не може поуздано знати да ли је власништво
Министарства праде.
Уочен је знатан број комадног намештаја претежно на III спрату Ц крило
зграде Немањина 22-26 за који се засигурно не зна да ли је власништво
Министарства правде.
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Назив опреме
Покретна касета са фиокама
Покретна касета са фиокама
Ниска комода са вратима и фиокама
Ниска комода 2 врата
Ниска комода
Ниска комода
Mitsubishi klima
Сто мали
Сто мали
Радни сто
Радни сто
Радни сто
Ниска комода
Ниска комода
Клуб сто
Клуб сто
Покретна касета
Покретна касета
Покретна касета
Покретна касета
Покретна касета
Фотеља високи наслон дрвена ручка
Стаклена комода висока

Локација
21-III
21-III
22-III
24-III
25-III
25-III
25-III
26-III
26-III
30-III
30-III
30-III
30-III
30-III
30-III
30-III
30-III
30-III
30-III
31-III
31-III
1-III-Д
2-III-Д
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Housel клима
Ормар високи
Ормар високи
Ормар високи
Ормар високи
Ормар високи
Ормар ниски
Ормар ниски
Ормар ниски
Ормар ниски
Ормар ниски
Покретна касета
Покретна касета
Радни сто
Радни сто
Радни сто малил
Покретна комода
Покретна комода
Покретна комода
Покретна комода
Радни сто
Радни сто
Fotelja žuta
Fotelja žuta
Fotelja žuta
Klub sto
Покретна комода
Покретна комода
Покретна комода
Радни сто
Радни сто
Радни сто
Радни сто
Радни сто
Радни сто
Радни сто
Покретна комода
Клима
Клуб сто
Шредер сецкалица
Клуб сто
Клима

4-IV-Д
31- IV
31- IV
31- IV
31- IV
31- IV
31- IV
31- IV
31- IV
31- IV
31- IV
31- IV
31- IV
3- IV
3- IV
3- IV
15- IV
15- IV
15- IV
15- IV
15- IV
15- IV
15- IV
15- IV
15- IV
15- IV
27-XI
27-XI
27-XI
27-XI
27-XI
27-XI
4- IV -Д
4- IV -Д
4- IV -Д
4- IV -Д
4- IV -Д
34- IV
35- IV
24- IV
24- IV
5- IV -Д
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Радни сто
Фотеља црна
Фотеља црна
Фотеља црна
Чивилук
Сто мали
Конференцијски сто
Чивилук
Фотеља жута

11- IV
9- IV
9- IV
9- IV
17- IV
18- IV
6- IV
11- IV
11- IV

6. Основна средства НЕПОЗНАТОГ СТАТУСА која се налазе се на локацији
Палата правде (магацин у подруму) и Вилине Воде (магацински простор на
последњем спрату):
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Назив опреме
Canon fax L350
Net Powermate
IBM AS/400E
Monitori (stari) – 32 kom.
HP ScanJet 3c
IBM 4224 štampač
Epson 1160 štampač
Skener
Epson ESC P2 štampač
IBM tastature PS2 – oko 100 kom.
Pejdžer – 3 kom.
Mobilni telefon (neispravno) – 25 kom.
Laptop Compaq Armada 110
Switch
Switch
Modem – 8 kom.
Dell monitor
Dell server PowerEdge
IBM monitor
Philips monitor
HP monitor
HP monitor
IBM monitor
Philips monitor

Локација
Палата правде (магацин)
Палата правде (магацин)
Палата правде (магацин)
Палата правде (магацин)
Палата правде (магацин)
Палата правде (магацин)
Палата правде (магацин)
Палата правде (магацин)
Палата правде (магацин)
Палата правде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

IBM NetVista računar
Računar BELI
Dell optiplex računar
HP računar
Dell optiplex računar
Računar BELI
HP računar
Lexmark c532 štampač
IBM monitor
Dell monitor
Vega
HP štampač
HP štampač
Dell monitor
HP LaserJet 4250 dn
HP monitor
HP štampač
Samsung monitor
Samsung monitor
UPS APC
UPS APC
Enups TC42
HP monitor
HP monitor
HP monitor
Panasonic fax
Nasco računarska mašina
Nasco računarska mašina
Panasonic fax beli
Panasonic fax crni
Panasonic fax krem
Xerox fax
Dell monitor
HP proliant ml350 server

Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)
Вилине воде (магацин)

Комисија за попис рачунарске опреме и основних средстава дошла је до
сазнања да постоји могућност да је наведена опрема ранијим решењима отписана
али није и физички уклоњена са локација наведених у табели. Предлажемо да се
најпре утврди статус наведене опреме, а затим и сходно статусу предузму
одговарајуће мере.
У згради Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, у
просторијама које користи Сектор за заступање Републике Србије пред Европским
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судом за људска права постоји рачунарска опрема која није наведена у овом
извештају, а потиче од ранијег министарства у чијем саставу је била ова
организациона јединица.
7. Вођење основних средстава
Уочено је да знатан број основних средстава нема идентификације
Министарства правде као и да постоје старе папирне идентификације, новије и
најновије пластифициране идентификације које нису у вези са заводним бројем у
попису основних средстава. Посао је додатно отежавало и постјање дуплих
налепница на различитим основним средствима. Комисија предлаже да се у
Министарству правде одреди лице које ће перманентно водити рачуна о основним
средствима као и да се изради процедура за вођење основних средстава.
Такође, уочена је и лоша навика појединих службеника да опрему и
намештај који им не користи избаце на ходник, тако да се не може поуздано
утврдити да ли припадају Министарству правде, а на тај начин долази и до мањка у
основним средствима која су у књиговодственој евиденцији Министарства правде.
Извештај је сачињен на основу извршеног комисијског пописа основних
средстава и рачунарске опреме са стањем на дан 31.12.2011. године и упоређивања
са пописном листом основних средстава Министарства правде добијених од
књиговодства Управе за заједничке послове републичких органа.

V ПРЕДЛОГ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ
Централна пописна комисија на основу одредбе члана 30. Правилника о
рачуноводству Министарства правде, од 20. децембра 2010. године, предлаже да се
приликом разматрања извештаја о попису донесу и одговарајућа решења, односно
комисија предлаже како да се укњиже утврђени мањкови и вишкови који су нађени
приликом пописа, као и начину расходовања средстава, и то:
1. Утврђени мањак у благајни бензиских бонова настао по основу задуживања
бензиским боновима у периоду од 2001. до 2004. године, износу од
56.050,00 динара, отписати, односно искњижити из књиговодствене
евиденције у свему према спецификацији.
2. Устројити евиденцију лица којима су додељена средства од стране
Министарства правде на име кредита за решавање стамбених потреба
3. Основна средстава наведена у одељку IV тачка 1. Извештаја, у износу од
30.242,89 динара, отписати, односно искњижити из књиговодствене
евиденције Министарства правде према спецификацији.
4. Основна средства – рачунарску опрему наведену у одељку IV тачка 2.1.1.
прибављену у поступку јавне набавке у 2010. години, у укупном износу од
1.910.656,00 динара, укњижити у књиговодствену евиденцију Министарства
правде према спецификацији.
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5. Основна средства – рачунарску опрему наведену у одељку IV тачка 2.1.2.
Извештаја, прибављену донацијом Делегације Европске Уније за Републику
Србију, без накнаде, у укупном износу од 2.248.061,31 динара, укњижити у
књиговодствену евиденцију Министарства правде у свему према
спецификацији.
6. Утврђени вишак основних средстава – рачунарске опреме наведене у
одељку IV тачка 2.1.3. Извештаја, у износу од 142.500,00 динара, укњижити
у књиговодствену евиденцију Министарства правде у свему према
спецификацији.
7. Утврђени мањак основних средства наведених у одељку IV тачка 3.
Извештаја у износу од 125.660,25 динара искњижити из књиговодствене
евиденције Министарства правде у свему према спецификацији
8. Основна средства наведена у одељку IV тачка 4. у табеларном приказу под
редним бројем 1, инвентарски бројеви од 738158 до 742065 на локацији
Делиградска бр 16, не преносити на трајно коришћење Заштитнику грађана.
У току је поступак преноса комплетне зграде заједно са основним
средствима
9. Основно средство наведено у одељку IV тачка 4. у табеларном приказу под
редним бројем 2., инв. број 705543 путничко возило Ренаулт Кангоо
уступљен је Решењем број 404-01-19/2008-12 од 10.07.2008. године на
привремено коришћење Вишем суду у Београду
10. Основно средство наведено у одељку IV тачка 4. у табеларном приказу под
редним бројем 3., инв. број 987546 путничко возило Шкода Фабија,
Решењем број 7-00-63/348/2011-13 од 22.12.2011. године уступљено је на
привремено коришћење Државном већу тужилаца
11. Основна средства наведена у одељку IV тачка 4. у табеларном приказу под
редним бројем од 4. до 13. Решењем пренети на трајно коришћење према
спецификацији и искњижити из књиговодствене евиденције Министарства
правде.
12. Посебним Решењем формирати комисију која ће утврдити власнишво над
основним средствима наведеним у одељку IV тачка 5. овог Извештаја и
утврдити стварну и употребну функцију истих и предложити даље мере
13. Посебним Решењем формирати комисију која ће утврдити да ли су средства
наведена у одељку IV тачка 6. Извештаја раније расходована, утврдити
стварну и употребну вредност наведене робе и предложити даље мере
14. Увести ефикаснији начин евиденције, ажурирања и задуживања запослених
основним средстима – реверсима.
15. Извршити инвентарско обележавање већ укњижених основних средстава и
редовно ажурирање листе основних средстава
16. Одредити лице које ће ће бити задужено за вођење евиденције основних
средстава Министарства правде
17. Донети упутство о начину руковања и задуживања основним средствима
Министарства правде.
Прилози:
1. Извештај Комисије за попис обавеза и потраживања о извшреном попису са
стањем на дан 31. децембра 2011. године са прилозима
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2. Коначан извештај Комисије за попис рачунарске опреме и основних
средстава о извршеном попису са стањем на дан 31. децембра 2011. године
са прилозима
3. Извештај Комисије за отпис, утврђивање стварног стања и употребне
функције основних средстава
4. Извештај Комисије за утврђивање мањка и књиговодствене вредности
мањка
5. Извештак Комисије за процену вредности основних средстава

Централна пописна комисија
Љупка Подунавац, председник
Милан Мраковић, заменик председника
Марко Драгомановић, члан

НАПОМЕНА: У ажурирању Информатора о раду извршеног 30.04.2012. у
Информатор о раду је унет извештај о извршеном попису имовине Министарства
правде за 2011. годину.

17. НОСАЧИ ИНФОРМАЦИЈА (НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА)
Носачи информација, насталих у раду или у вези са радом, којим
Министарство правде и Дирекција располажу чувају се у:
- архиви Писарнице републичких органа, Немањина 22-26, Београд
- у канцеларијама Немањина 22-26, код службених лица која раде на
предметима
- као и у електронској форми у рачунарима, на ЦД и дискетама.
Документација, односно носачи информација се чувају уз примену
одговарајућих мера заштите.
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18. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ МИНИСТАРСТВО
ПРАВДЕ И ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ
ПОСЕДУЈУ
Када је у питању врста информација које су у поседу Групе за надзор над
тајношћу података, а настале су у вези њеног рада, оне би се могле поделити у две
групе.
Прва група информација се односи на припрему подзаконских аката
предвиђених Законом о тајности података, као и давање мишљења, у складу са
Пословником Владе, на прописе других државних органа из области заштите
тајних података. Наведене информације нису означене неким степеном тајности,
нити представљају тајне податке. Међутим, у пракси се до сада није дешавало да је
овим информацијама неко заинтересовано физичко или право лице тражило
приступ. Уколико би се тако нешто и догодило, приступ би се омогућио на
писмено тражење заинтересованог лица и за такав приступ не било ограничења.
Друга група информација се односи на припрему прописа који се односе на
област заштите тајних података других државних органа, у којима учествује и
Група за надзор над тајношћу података, а који су означени степеном тајности
(најчешће је реч о степенима тајности „строго поверљиво” и „поверљиво”). Како је
у суштини реч о информацијама означеним одређеним степеном тајности и с
обзиром да је реч о информација насталим у другим државним органима, приступ
таквим информацијама заинтересованим лицима би био могућ једино уз битна
ограничења предвиђена одредбама Закона о тајним подацима. То конкретно значи
да би та лица уствари била корисници тајних података и да би им могли
приступити неопходно би било да имају одговарајући сертификат за приступ
оваквим информацијама.
Судски вештаци и судски тумачи
Министарство води Регистар судских вештака, збирку исправа за сваког
вештака, Регистар правних лица и евиденцију о преводиоцима.
Одсек за буџет и аналитичко – планске послове
Информације у вези са пословима Одсека се заснивају на бази комуникација
са шефовима рачуноводства у правосудним органима и сарадницима у
Министарству финансија.
Одсек за буџет израђује предлог финансијског плана консолидацијом
података индиректних корисника и врши распоред апропријација на индиректне
кориснике, трансферише средства индиректним корисницима (1.000 месечно ).
Трансакције које се односе на извршење буџета и које спроводи овај Одсек
се воде у главној књизи и помоћним књигама Министарства правде и главној
књизи Трезора. Програми и табеле које се користе односе се на унутрашње
евиденције.
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Овај Одсек поседује информације о броју, врсти, седишту, подрачунима,
матичним бројевима, пибовима правосудних органа., структури буџета,
финансијских планова, одобрених апропријација, редовним и варедним
трансферима средстава. Информације се односе на: 4 апелациона суда, 26 виших
судова, 34 основних судаова 16 привредних судова, Виши прекршајни суд, 45
прекршајних судова, 4 апелациона јавна тужилаштва, 26 виших јавних
тужилаштава, 34 основних јавних тужилаштва.
нова мрежа судова:
хттп://www.мправде.гов.рс/цр/неwс/вести/београд-нова-мреза-судова.хтмл
хттп://www.мправде.гов.рс/цр/неwс/вести/реформа-судства-и-тузиластва-по-мериградјана.хтмл
портал судова:
хттп://www.портал.суд.рс/цоде/навигате.аспx?Ид=523
Дирекција за управљање одузетом имовином поседује следеће информације:
1. о врсти имовине којом управља
2. о вредности одузете имовине
3. о власницима одузете имовине
4. о лициима којима је имовина уступљена на коришћење
5. о висини закупа за непокретности које су уступљене на коришћење уз
накнаду
6. информације о трошковима одржавања одузете имовине
7. о средствима која су добијена продајом одузете имовине
Остале врсте информација у поседу могу се видети на следећим линковима, и то:
Министарство правде
хттп://регистар.повереник.орг.рс/дата/збирке/588дбд92-д394-4825-88д5265д30572959
-

-

кадровска евиденција,
евиденција о кандидатима за полагање правосудног испита,
евиденција лица ангажованих по уговору о обављању привремених и
повремених послова,
евиденција о платама, накнадама и другим примањима запослених,
евиденција о лицима поводом којих се тражи међународана правна
помоћ (екстрадиције, уступање и преузимање кривичног гоњења,
признање и извршење страних кривичних пресуда, остали видови
парвне помоћи-уручење аката, извршење процесних радњи, казнене
евиденције, отмице деце...),
евиденција о судским тумачима који преводе предмете међународане
правне помоћи,
евиденција о службеним путовањима,
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-

евиденција о повраћају положених јемстава и привремено одузетих
девизних средстава од физичких лица у поступцима који се воде пред
правосудним органима,
евиденција о лицима неосновано лишеним слободе и неосновано
осуђеним,
евиденција о поднетим захтевима за накнаду штете на основу одлуке
Уставног суда којом је усвојена уставна жалба,
евиденција о уплатама стамбених кредита,
евиденција предмета у вези са остваривањем права на слободан приступ
информацијама од јавног значаја

Дирекција за управљање одузетом имовином
хттп://регистар.повереник.орг.рс/дата/збирке/3713д3д3-2021-4фф0-9бдд3б18еф126761
-

евиденција о платама, накнадама и другим примањима запослених,
евиденција лица ангажованих по уговору о обављању привремених и
повремених послова,
кадровска евиденција,

19. ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДИРЕКЦИЈА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ СТАВЉА НА УВИД
Све горе наведене информације (тачка 18. Информатора о раду) су доступне
јавности без ограничења, као и оне које нису овде наведене, а настале су у раду или
у вези са радом Министарства правде, односно Дирекције за управљање одузетом
имовином, са изузетком оних података којима се приступ може ограничити у
складу са Законом о доступности информација од јавног значаја, Законом о
тајности података и посебним прописима који регулишу ову материју.
20. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД
ЈАВНОГ ЗАНАЧАЈА
У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја (''Службени гласник РС'', број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) свако има
право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од
јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна.
Лице овлашћено за поступање по захтевима на слободан приступ
информацијама од јавног значаја је: Милан Мраковић, тел: 011/361-24-58.
Захтев мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу
тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, а може да садржи
и друге податке које олакшавају проналажење тражене информације.
ТРАЖИЛАЦ НЕ МОРА НАВЕСТИ РАЗЛОГЕ ЗА ЗАХТЕВ.
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Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није
уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца
како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.
Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема
упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган
власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети у
писменој форми (на адресу Министарство правде, Немањина 22-26, 11000
Београд, или путем факса 011/3620-233) или електронској форми (на е-маил
кабинет@мправде.гов.рс или милан.мраковиц@мправде.гов.рс).
Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу
усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев
уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет
писмено. Усмено на записник захтев се може поднети у периоду од 8,30 до 16,30
часова, ИВ спрат, крило Д, у канцеларији бр. 17. на горе поменутој адреси.
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу
тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају
упућивања и трошкове упућивања.
Трошкови копирања и достављања документа се обрачунавају у складу са
Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на
којима се налазе информације од јавног значаја ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 8/2006), чији је саставни део Трошковник којим се утврђује висина
нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације
од јавног значаја, и то на следећи начин:
1. Копија докумената по страни:
- на формату А3 - 6 динара
- на формату А4 - 3 динара
2. Копија докумената у електронском запису:
- дискета - 20 динара
- ЦД - 35 динара
- ДВД - 40 динара
3. Копија документа на аудио касети - 150 динара
4. Копија документа на аудио-видео касети - 300 динара
5. Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик - 30 динара
6. Упућивање копије документа – трошкови се обрачунавају према редовним
износима у ЈП ППТ Србије.
Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима
се налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, тражилац
информације је дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од
50% од износа нужних трошкова према овом трошковнику.
Орган власти може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања
нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара,
а посебно у случају достављања краћих докумената путем електронске поште или
телефакса.
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Од обавеза плаћања наведене накнаде ослобођена су лица из члана 17. став
3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Министарство ће без одлагања, а најкасније у року од 48 сати, 15 дана или
до 40 дана од дана пријема захтева, у зависности од врсте тражене информације,
тражиоца обавестити: о поседовању информације која се тражи, ставити му на увид
документ који садржи тражену информацију, односно издати му или упутити
копију тог документа.
Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију,
проследиће захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем
се поседу, по његовом знању, документ налази.
Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни
спор против решења државног органа, у складу са чланом 22. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'', број 120/04,
54/07, 104/09 и 36/2010)
У Информатору о раду, у овој тачки, су приложени обрасци за подношење
захтева и жалби, али је државни орган дужан да размотри захтев иако није сачињен
на доле наведеним обрасцима.
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се преузети на
веб страници Министарства правде хттп://www.мправде.гов.рс/ у горњем десном
делу почетне стране, у рубрици „обрасци“.
Остали обрасци су доле ниже наведени.

Поверенику за информације од јавног значаја
и заштиту података о личности
11000 Београд
Светозара Марковића 42
Предмет бр. ...............*
Ж А Л Б А*
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)
против решења Министарства правде, број _____________ од __________________
године, у _______ примерака.
Наведено решење побијам у целости, јер није засновано на Закону о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Диспозитивом наведеног решења, супротно члану _______** Закона
о слободном приступу информацијама од јавног значаја, неосновано је одбијен мој
захтев. Зато сматрам да ми је орган решењем о одбијању захтева ускратио уставно
и законско право на приступ информацијама од јавног значаја.
На основу изнетих разлога, предлажем да се жалба уважи, те да се
поништи решење првостепеног органа и омогући приступ траженој информацији.
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Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану
22. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, с
обзиром на то да сам решење првостепеног органа примио дана ______________
године.
_______________________________________
подносилац жалбе / Име и презиме
У _________________,
_______________________________________
адреса
дана __________ 201 ___ године
______________________________________
други подаци за контакт
__________________________
потпис
* Напомена: У жалби се мора навести решење које се побија, назив органа који га је донео, као и
број и датум решења. Довољно је да жалилац изложи у жалби у ком погледу је незадовољан
решењем, с тим да жалбу не мора посебно образложити. У овом обрасцу дата је само једна од
могућих верзија образложења жалиоца када је првостепени орган донео решење о одбијању захтева
за приступ информацијама.
** Напомена: Навести члан Закона који је орган власти повредио ускраћивањем приступа
информацијама. Реч је најчешће о одредбама садржаним у чл. 8-14. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, који се односе на искључење и ограничење права на приступ
информацијама.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
БЕОГРАД
Немањина 22-26
Број ..................
Датум ................
На основу члана 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја поступајући по захтеву
(____________________________________________________)
име и презиме подносиоца захтева
за увид у документ који садржи
(___________________________________________________)
опис тражене информације
достављам:
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ОБАВЕШТЕЊЕ
о стављању на увид документа који садржи тражену
информацију и о изради копије
Поступајући по захтеву број ____________________
(_________________________________________),
име и презиме тражиоца информације

који

је

поднео

у року утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја, обавештавамо Вас да дана _____________, у времену ______, у
просторијама органа можете извршити увид у документ у коме је садржана тражена
информација коју сте навели у захтеву.
Том приликом, на Ваш захтев биће Вам издата и копија документа са
траженом информацијом.
Копија стране А4 формата износи ___________ динара.
Износ укупних трошкова израде копије траженог документа износи
__________________ динара и уплаћује се на рачун __________________________.
Достављено:
1. Именованом
2. архиви (М.П.)
_______________________________________________
(потпис овлашћеног лица, односно руководиоца органа)
Образац тужбе против одлуке Министарства правде
УПРАВНИ СУД
Београд
Немањина 9
ТУЖИЛАЦ:_______________________________
ТУЖЕНИ:________________________________
Против решења/закључка Министарства правде
број:_________ од
___________, на основу члана 27. став 1. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја (Сл. гласник РС“ бр. 120/04. 54/07, 104/09 и
36/10), члана 14. став 1. и члана 18. став 1. Закона о управним споровима („Сл.
гласник РС“ број 111/09), у законском року, подносим
ТУЖБУ
Због тога што :
1) у оспореном акту није уопште или није правилно примењен закон, други пропис
или општи акт;
2) у поступку доношења акта није поступљено по правилима поступка;
3) је чињенично стање непотпуно или нетачно утврђено или ако је из утврђених
чињеница изведен неправилан закључак у погледу чињеничног стања;
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Образложење
Решењем/закључком Министарства правде
број:_________ од
______201_____ одбијен/одбачен је мој захтев за слободан приступ информацијама
од јавног значаја.
(Образложити због чега је донети акт незаконит)
Како је наведеним актом тужиоцу ускраћено уставно и законско право на
приступ траженим информацијама, тужилац п р е д л а ж е да Управни суд
поднету тужбу уважи и поништи решење/закључак Министарства правде
број:_________ од ___________и наложи Министарству правде да удовољи
захтеву тужиоца.
1. Прилози: решење Министарства правде број:_________ од ___________
2. Оригинал пуномоћја (ако се подноси преко пуномоћника)
Дана ________20____године
______________________
Тужилац/име и презиме,назив
_______________________
адреса, седиште
________________________
потпис
Образац тужбе због непоступања Министарства правде
Република Србија
Управни суд
Немањина 9
11000 Београд
ТУЖИЛАЦ:_______________________________
ТУЖЕНИ:________________________________
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ТУЖБА
На основу члана 27 ст. 1 Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),
подносим тужбу против Министарства правде , ул. Немањина 22-26, 11000 Београд,
због непоступања по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја који је
тужилац поднео __________ 201_, а тужени уредно примио _______ 201_.
Тужени орган није поступио по Закону ни на један од предвиђених начина
(удовољавање захтеву, доношење решења којим се захтев одбија, доношењем
закључка којим се захтев одбацује), нити је то учинио по накнадном захтеву
тужиоца из члана 19, ст. 2 Закона о управним споровима (Службени гласник РС бр.
111/09), те предлажем да суд наложи Министарству правде да поступи по захтеву
или да суд донесе пресуду којим се захтев усваја.
____________________________________

Име и презиме или назив тужиоца

У ________________,

____________________________________

Адреса и место становања или средишта

дана______201__ године

____________________________________

други подаци за контакт
___________________________________

Потпис

Прилози:
1.
2.
3.
4.

Копија захтева за приступ информацијама
Копија захтева о накнадном тражењу
Докази о уручењу ових захтева из т. 1 и 2.
Оригинал пуномоћја (ако се подноси преко пуномоћника)

251

Информатор о раду Министарства правде са органом у саставу-Дирекцијом за
управљање одузетом имовином, ажуриран 30.04.2012. године

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА ЗА
ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

ЗАХТЕВ
УСМЕНИ - ПИСМЕНИ

Удовољавање захтеву
обавештење о поседовању
информације;
увид у документ са траженом
информацијом;
издавање копије документа са
траженом информацијом;
достављање докумената
поштом или на други начин

РЕШЕЊЕ
о усвајању жалбе

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ
ЗАХТЕВА ИЛИ ЋУТАЊЕ
УПРАВЕ

ЖАЛБА ПОВЕРЕНИКУ

РЕШЕЊЕ ПОВЕРЕНИКА
ПО ЖАЛБИ

РЕШЕЊЕ
о одбијању жалбе

ТУЖБА
којом се покреће
управни спор пред
надлежним судом
против решења
252
Повереника

Информатор о раду Министарства правде са органом у саставу-Дирекцијом за
управљање одузетом имовином, ажуриран 30.04.2012. године
САДРЖАЈ:

1. ИНФОРМАТОР O РАДУ

2

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ И ДИРЕКЦИЈИ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ

2

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

3

2.2. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА

20

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА ОРГАНА

27

4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА – ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ 32
5. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ РАДА МИНИСТАРСТВА
ПРАВДЕ И ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ

36

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

49

7. НАЧИН ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И
ОБАВЕЗА

63

8. ПРОПИСИ КОЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДИРЕКЦИЈА ПРИМЕЊУЈУ У
ОКВИРУ ВРШЕЊА СВОЈИХ ОВЛАШЋЕЊА

83

9. ПОДАЦИ О УСЛУГАМА КОЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДИРЕКЦИЈА
ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ НЕПОСРЕДНО ПРУЖАЈУ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

94

10. ПОСТУПАК РАДИ ДОБИЈАЊА УСЛУГА

97

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

104

12. ПОДАЦИ О БУЏЕТУ

109

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

122

14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

197

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА

197

16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

200

17. НОСАЧИ ИНФОРМАЦИЈА (НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА)

242

18. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
И ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ПОСЕДУЈУ

243

19. ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДИРЕКЦИЈА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ СТАВЉА НА УВИД

245
253

Информатор о раду Министарства правде са органом у саставу-Дирекцијом за
управљање одузетом имовином, ажуриран 30.04.2012. године
20. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА

245

МИНИСТАР ПРАВДЕ
Снежана Маловић

254

