
еСуд

❖ еСуд је портал за електронско 

иницирање и вођење судског 

поступка 

❖ Од 2017 године постоји у 

Управном суду

❖ Пријава на систем врши путем 

квалификованог дигиталног 

сертификата и омогућава 

предају потпуно електронску 

комуникацију странке са судом



еСуд - еИзвршење

❖ еСуд је током 2021 и 2022 године проширен модулом за подношење предлога 

за извршење привредном суду и јавном извршитељу 

❖ Предуслов за увођење система је измена ЗИО, чл 37 и 62а и пратећи 

подзаконски акти

❖ еИзвршење ће омогућити да се поступак извршења и обезбеђења у привреди 

може одвијати у потпуности електронски

❖ Развијен је апликативни субјективитет правних лица, ово значи да се правно 

лице региструје на порталу еСуд као посебан ентитет. Поступак регистрације је 

аутоматски и врши се провера законског заступника путем сервиса са АПР-ом

❖ Развијена је регистрација адвоката. Овим адвокатске канцеларије имају увид у 

оквиру свог налога у све предмете на еСуд-у али и посебна овлашћења у 

апликативним процесима

❖ Корисници еСуд-а за еИзвршење су привредни судови, јавни извршитељи, 

странке (физичка и правна лица) и адвокати 



еСуд - еИзвршење

❖ Приказ почетног екрана за кориснике



еСуд - еИзвршење

❖ Приказ уноса података по корацима

❖ Систем примењује правила стварне и месне надлежности



еСуд - еИзвршење

❖ Корак 2 – уношење података о потраживању и предлогу средства и предмета 

извршења

❖ Систем примењује правила одређивања предмета и средства извршења у складу 

са ЗИО



еСуд - еИзвршење

❖ Приликом уноса правног лица систем врши упите и превлачи податке из АПР-а 

❖ Извршном повериоцу или адвокату омогућава увид у регистар рачуна правних 

лица и избор рачуна за спровођење извршења



еСуд - еИзвршење

❖ У зависности од претходно унетих података систем прави листу обавезних

исправа (електронских или дигитализованих докумената) за унос

❖ Пуномоћје, предлог за изршење, извршна исправа и др.

❖ Систем по основу претходно унетих података генерише текст предлога за

изврешење, што представља алат који чини доступним вођење овог поступка

правним лицима без адвоката, односно штеди време адвокатима



еСуд - еИзвршење

❖ еСуд омогућава потпуну електронску комуникацију, прослеђивање предмета и 

доставу одлука између свих учесника у поступку. Овим су обухваћене све фазе 

поступка, од подношење предлога до одлучивање по правном леку 

Странка
Привредни 

суд

Привредни 
апелацион

и суд

Јавни 
извршите

љ



еСуд – еИзвршење

Ефекти

❖ Правосуђе као сервис: За странке и адвокате, „еСуд“ заправо значи да суд ради 24

сата дневно, 7 дана у недељи, као и да не морају да физички долазе у зграду суда

како би предали писмено, или вршили преглед списа предмета – све им је доступно

путем интернета. План је да коришћење програма „еСуд“ буде потпуно бесплатно.

❖ Уштеде за администрацију: Из искустава држава које су увеле систем електронског

судског поступка знамо да ће „еСуд“ заправо значајно олакшати и рад самог суда, јер

ће се подаци које тренутно запослени ручно уносе у пословне апликације које су у

употреби сада аутоматски копирати из „еСуда“. То даље смањује трошкове поштарине

и штампе, као и простор за грешке приликом уноса података о странама у поступку.

❖ Поједностављивање поступака: еСудће омогућити и самим правним лицима да 

имају потпуни увид у предмете које им воде адвокати и све остале информације од 

стране свих учесника у поступку правовремено. Правна лица могу, у случајевима када 

је то и законом омогућено и сама, са електронским потписом законског заступника, 

покренути поступак извршења преко апликације еСуд систему који у потпуности 

примењује правила процедуралног закона тако да странка не мора да познаје 

правила. 



Регистар издатих и опозваних 

пуномоћја 

• Израда уз подршку 

„Пројекта ЕУ за правду –

подршка за Поглавље 23“

• Део предметних 

активности садржаних у 

Акционом плану за 

спровођење Програма 

Владе Републике Србије 

2020-2022



Циљ и сврха

Развојем Регистра издатих и опозваних пуномоћја држављанима 

Републике Србије, између осталог, уз коришћење електронског потписа, 

биће омогућено:

• да „удаљено“ овласте пуномоћника за вршење неформалних правних 

послова у име и за рачун властодавца без потребе одласка у 

дипломатско-конзуларно представништво или јавнобележничку 

канцеларију

• док би овлашћење за вршење правних послова који захтевају  форму 

овере потписа или солемнизације било похрањивано од стране 

јавнобележничких канцеларија или судова у јавно доступан Регистар 

датих и опозваних пуномоћја



Корисници

1.  Регистре ће примарно у свом 

раду користити јавни бележници и 

садржаће online доступну базу 

издатих и опозваних пуномоћја, 

али и чињеницу престанка важења 

пуномоћја усред смрти физичког 

или престанка постојања правног 

лица као властодавца, односно 

чињенице отказа или опозива 

пуномоћја

2.   Поред јавних бележника 

користиће и судови који обављају 

послове јавних бележника за унос 

пуномоћја али и унос отказа или 

опозива пуномоћја
3.  Моћи ће да користе и грађани за сачињавање 

овлашћења за неформалне правне послове, односно 

овлашћења која не захтева оверу потписа код јавног 

бележника



Функционалности система 
(насловна страна)

Три компоменте насловне стране:

1. Обавештења

2. Картице

3. Падајући мени 



Функционалности система 

(претрага пуномоћја)

Регистар пуномоћја садржаће online доступну базу издатих и опозваних 

пуномоћја,али и чињеницу смрти физичког или престанка постојања правног лица 

као властодавца (ноћу се контролишу подаци за регистрима матичних књига и АПР-

а), односно чињенице отказа или опозива пуномоћја



Функционалности система 

(приказ пуномоћја)

На страници за приказ пуномоћја са леве стране се приказује сам пдф документ пуномоћја, док 

се са десне стране приказују подаци о пуномоћју груписани у секцијама 

На страници за приказ пуномоћја са леве стране се приказује сам пдф документ пуномоћја, док се са леве[DB1] стране приказују подаци о пуномоћју груписани у секцијама
[DB1]Десна у овом случају?

Систем приликом приказа пуномоћја проверава да ли је пуномоћје валидно или не и 

да ли је на пуномоћју било неких измена



Функционалности система 

(активности на пуномоћју)

Након што је корисник изабрао пуномоћје, списак акција које корисник може да врши 

на пуномоћју зависи од статуса у коме се пуномоћје налази

За пуномоћја која постоје у систему ове акције су обезбеђене и корисник може да 

их позове након што је изабрао жељено пуномоћје и одабрао одговарајућу акцију 

преко менија на самом пуномоћју



Функционалности система 

(сужење на пуномоћју)

Корисник уноси УОП или 

ОПУ број, датум и време 

када је сужење заведено 

код јавног бележника, 

опционо уноси напомену и 

дигитално потписано 

сужење

Сужење мора бити 

дигитално потписано. 

Систем проверава да ли је 

сужење дигитално 

потписано или не



Функционалности система 

(веза између пуномоћја)

Кликом на линк „Додај везу“ кориснику се приказује форма за избор пуномоћја које жели 

да повеже са тренутно изабраним пуномоћјем.

За креирање везе између два пуномоћја корисник мора да пронађе пуномоћје са којим жели 

да креира везу. 

Корисник може неко пуномоћје повезати и са пуномоћјем које је раније заведено (које није у 

систему)



Функционалности система 

(потврда)



Јачање правне сигурности: валидност садржине пуномоћје у папиру моћи ће да 

буде проверено у било ком тренутку позивањем дигитализованог пуномоћја из 

електронске базе Министарства правде

Убзавање послова правног промета – властодавац ће моћи из иностранства да 

овласти пуномоћника за обављање послова која не захтева оверу потписа код 

јавног бележника попут подизања новца са рачуна у банци

Смањивање бирократије: пуномоћник ће моћи у било које време 

показивањем QR code да доказе своје својство без потребе (осим у поступцима где 

је то изричито предвиђено законом) да прилаже и носи са собом пуномоћје у 

папирној форми

Бенефити система 



Препоруке

- анализа и предлог измене прописа -

Имајући у виду да је у великом броју закона предвиђена форма овере потписа, 

Министарство правде сматра да би било најцелисходније да измена прописа иде у 

правцу измене Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа и 

Јавнобележничког пословника у делу који се односи на правила и утврђивање 

идентитета потписника, односно у смеру утврђивања идентитета на даљину, а све 

имајући у виду чињеницу да други чланови ових прописа не спречавају оверу 

потписа без личног присуства странке

Са друге стране, Закон о облигационим односима је већ утврдио да правни посао 

који захтева посебну форму, попут овере потписа, подразумева да се опозив може 

вршити кроз саму апликацију, чак и без потребе за оверавањем потписа код јавног 

бележника, али да је само време уноса отказа драстично важније него време самог 

уноса новог пуномоћја, због саме суштине правне сигурности чија је сврха и 

постојање оваквог облика Регистра



Регистар завештања

Министарство правде је уз подршку „Пројекта ЕУ за Правду – подршка за 

Поглавље 23“ приступило изради Регистра завештања.

Наведене активности су, поред плана предметног пројекта садржане и у 

Акционом плану за спровођење Програма Владе 2020-2022. 

У Регистру се евидентирају завештања које је сачинио јавни бележник и суд 

као и завештања која су јавном бележнику или суду предата на чување. 

У Регистру се евидентира и опозив завештања уколико је такав опозив 

сачињен од стране јавног бележника или суда.

Регистар предвиђа и потпуно поступак проглашења завештања чиме ће 

поступак расправљања заоставштине бити знатно убрзан

Јавни увид овог регистра коме се приступа путем ЕИД система омогућиће 

завештаоцима увид у своја завештања.



Кориснике софтверског система е-завештање можемо поделити у неколико група:

1. Прву групу чине физичка лица

- Завештаоци могу вршити увид у своја завештања

2. Другу групу корисника чине јавни бележници

- Похрањују податке о сачињеним и депонованим завештањима, и претражују 

регистар у случају расправљања заоставштине

3. Трећу групу корисника чине овлашћена лица у судовима

- Похрањују податке о сачињеним и депонованим завештањима, и претражују 

регистар у случају расправљања заоставштине

4. Четврту групу корисника чине овлашћена лица у јавно-бележничкој комори

- Контролишу тачност уноса у Регистар

Корисници



Регистар пуномоћја садржаће online доступну јединствену електронску базу завештања и 

пратећих података датих у облику судског завештања, јавно-бележничког завештања, а у 

оквиру којег ће се похрањивати подаци о поменутим облицима завештања и завештања у 

електронском облику.

Поред чувања завештања (судског завештања, јавнобележничког завештања) важна ставка је 

и евидентирање постојања завештања које је депоновано на чување у суду или код јавног 

бележника, као и омогућавање претраге органима надлежним за спровођење оставинског 

поступка којом ће им бити доступан податак о томе да ли оставилац има завештање и увид у 

завештање (осим код депоноване форме), на сигуран начин.

Претрага завештања се може вршити по основу више критеријума:

o број завештања

o ЈМБГ завештаоца

o имена и презимена завештаоца

Циљеви - Претрага и правна 

сигурност



• Претрага завештања

• Приказ завештања која су 

креирана од стране јавног 

бележника који је тренутно 

пријављен (улогован) 

• Приказ историјата измена над 

завештањем

• Унос новог завештања у регистар

• Депоновање завештања које је 

претходно креирано

• Опозив завештања

• Измена завештања

• Слање захтева за изменом 

завештања

• Проглашење тестамента

Функционалности система 



ЕФЕКТИ РЕГИСТРА ЗАВЕШТАЊА

❖ Јачање правне сигурности 

Органу оставинског поступка биће доступни подаци о сачињеним и депонованим 

завештањима без могућности да се постојање завештања утаји од стране 

несавесних наследника

❖ Убрзавање поступка расправљања заоставштине

Када орган оставинског поступка није уједно и суд или јавни бележник код којег је 

сачињено или депоновано завештање, поступак проглашења ће моћи да се 

покреће електоктронски што ће убзати ову процедуру и учинити транспарентнијим 

рад суда и јавног бележника

Доступност података о постајању завештања смањиће број допунских оставинских 

расправа по накнадно пронађеним завештањима


