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УПУТСТВО ЗА ДОСТАВУ 

УВОД 

Успешна достава писмена у судском поступку представља предуслов који је неопходан за 

одржавање сваког судског поступка. Достава судских писмена у судовима у Републици Србији 

увек је представљала проблематично подручје из различитих разлога и као таква утицала је 

не само на несметано вођење судског поступка, већ и на ефикасност и економичност судског 

система у целини.   

Последњих година Република Србија је значајну пажњу посветила развоју информационих 

технологија и широј употреби ИКТ алата у судовима. Међутим, и поред спроведене 

аутоматизације процеса доставе (омогућавање штампања доставница из АВП система) овај 

процес није до краја разрађен и реализован, тако да је већина судова на спровођење 

административних радњи у вези са доставом трошила велики део људских ресурса. Имајући 

у виду да су у судовима у Републици Србији у недовољној употреби информационе 

технологије и аутоматизација процеса, на велики број административних радњи се троши 

велики део како људских, тако и материјалних ресурса. 

Пројекат „Владавине права“ Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) у сарадњи са 

Министарством правде извршио је измене у постојећим системима за аутоматско вођење 

предмета у судовима у циљу омогућавања аутоматизације поступка достава и развоја 

могућности праћења њене успешности.  

С тим у вези, Пројекат је  организовао два округла стола и више састанака са представницима 

судова, Високог савета судства, Министарства правде и ИТ стручњацима, ради проналажења 

најбољег решења за реализацију овог циља. 

У оквиру наведених пројектних активности дефинисани су кључни проблеми у судској 

достави, које поред неуједначеног поступања судова, представљају и непостојање 

јединствених повратница и доставница, ручно попуњавање доставница, повратница, књиге 

достављача и књиге повратница, као и немогућност праћења саме успешности доставе. Не 

основу наведеног,  идентификован је простор за унапређење поступка доставе кроз измене 

АВП софтвера, која се огледа у даљој аутоматизацији процеса и проширење могућности 

израде  (штампања) повратница/доставница, као и поступања са доставним књигама. 

Имајући наведено у виду, Пројекат је приступио изменама АВП система  у основним и вишим 

судовима у вези са доставом судских писмена, а у складу са важећим процесним законима, 

Судским пословником и Техничким упутством о пријему и уручењу судских писмена које је 

донето у складу са Уговором о техничкој пословној сарадњи између Високог савета судства и 

ЈП Пошта Србија. У сарадњи са Високим саветом судства детаљније су прописане мере за 
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повратнице, у складу са Уговором о техничкој и пословној сарадњи, а истовремено је 

извршено и прописивање јединственог изгледа доставница за све судске поступке.  

Наведене измене требало би да доведу до јединственог поступања свих судова опште 

надлежности, аутоматизације процеса уз поступно напуштање ручног расписивања, 

ефикасности доставе, смањења расхода, као и до могућности прецизнијег праћења 

успешности доставе. На овај начин значајно ће се олакшати и убрзати  процес припреме, 

обраде, слања и евидентирања судских писмена, унапредити тачност података о примаоцима 

и читљивост адреса на ковертама, што би требало да резултира и смањењем броја неуручених 

писмена, односно повећањем ефикасности доставе, а самим тим и до значајних уштеда за 

судове. 

МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА 

Иако АВП систем за управљање предметима у судовима поседује опције пријема, доставе и 

експедиције писмена, судови постојеће опције за штампу и евиденцију повратница и 

доставница не употребљавају из разлога што оне нису прилагођене постојећим процесима и 

изгледу и формату доставница и повратница. 

Имајући наведено у виду у оквиру пројектних активности унапређења судске доставе 

утврђено је да се унапређењем постојећег система може доћи до решења за све судове којим 

би се аутоматизовао поступак како попуњавања података на повратницама и доставницама, 

тако и вођења евиденције о послатим и примљеним писменима, како путем ЈП Пошта Србија, 

тако и путем доставне службе суда. 

Постојећи систем се може унапредити модификацијом модула за штампу, експедицију и 

пријем писмена, омогућавањем повлачења података из система о пошиљаоцу и примаоцу и 

њихове штампе на стандардизованим ковертама ЈП Пошта Србија и доставницама, те 

увођењем евиденције о послатим и примљеним писменима. 

Као предуслов за свеобухватну примену измена потребно је да сви судови употребљавају исте 

повратнице предвиђене Техничким упутством, као и да се за доставнице користе прописане 

јединствене димензије и садржина, са јединственим изгледом и форматом, како би се 

омогућила штампа података из свих постојећих система судова, а све у складу са одлуком 

Високог савета судства 

У погледу евиденције експедованих писмена, АВП уводи као алат бар код, који ће садржати 

сет података који се уносе у доставне књиге очитавањем бар кода путем читача. Јединствени 

бар код ће се од сада штампати на свакој повратници/доставници. 

ИЗМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ МОДУЛА У СИСТЕМУ 

Имајући у виду намеравану аутоматизацију процеса доставе, формиран је посебан модул 

„Експедиција поште“ који ће користити службеници судова запослени на одељењу 

експедиције и пријема судске поште. Кроз овај модул управљало би се доставним књигама, 

водила би се евиденција достављача и њихових реона, и приступало би се извештајима о 

достави. 
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Слика бр. 1 Главни модули 

Унутар модула „Записничари“ и „Писарница“ је додато поље „Експедиција“ у оквиру којег се 

спајају опције евиденције експедовања писмена и штампе доставнице/повратнице. У овом 

пољу сада се налазе опције „Експедиција и пријем писмена“, „Експедиција више писмена“, 

„Штампа доставнице/повратнице“ и „Претрага писмена“. 

 

Слика бр. 2 Опције подмодула експедиција 

ИЗМЕНЕ ПОЉА ЗА УНОС АДРЕСА 

Ради тачнијег попуњавања свих поља на повратницама и доставницама, Пројекат је  АВП 
систем повезао са регистром адреса ЈП Пошта Србија. Комуникација АВП са адресним 
регистром омогућена је: 1) приликом формирања предмета и уноса лица у поступку, 2)  кроз 
поље „Исправке унетих података“ – „Исправка учесника у поступку“, 3) приликом уноса 
података за штампу доставнице/повратнице кроз поље „Исправка адресе учесника у 
поступку“. 

 

Слика бр. 3 Унос адресе 
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Приликом уноса или измене адресе пребивалишта учесника у поступку, кориснику је на 
располагању опција аутоматског попуњавања адресе. Кликом на дугме „Претрага адресног 
регистра“ кориснику се отвара адресни регистар ЈП Пошта Србија. 

 

Слика бр. 4 Претрага адресног регистра 

Корисник у овом делу треба да унесе три врсте података. Пре свега место 
(град/општину/село), потом адресу и број. Кликом на дугме „Пронађи“ активира се регистар 
адреса који ће понудити кориснику тачну адресу. 

 

Слика бр. 5 Резултати претраге адресног регистра 

 

 

 

Кликом на адресу која је понуђена кориснику, АВП процес враћа на почетни прозор који ће 
садржати аутоматски попуњене податке. 

 

Слика бр. 6 Изглед попуњених поља за адресу 

*Напомена: корисник може унети само адресу и број, а АВП ће у следећем кораку 
проширити поље претраге и излистати сва места на територији Републике Србије у 
којима постоји та улица и број. 
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АВП ће попунити податке о држави пребивалишта, месту, улици, кућном броју, поштанском 
броју и ПАК броју који је кључни елемент за доставе које се врше преко поште. Поља улаз, 
спрат и стан остављена су за слободан унос. 

 

 

 

Уколико је у питању писмено које треба доставити у иностранство или је у питању спорна 
адреса, у овом прозору постоји могућност слободног уноса адресе. Уколико корисник означи 
поље „Слободан унос адресе“ активира се могућност уноса текста у поље „Адреса 
(нерезиденти/спорна адреса)“. 

 

Слика бр. 7 Слободан унос адресе 

Након завршетка рада на уносу адресе, кликом на опцију „Сачувај“ АВП ће унети адресу 
учесника у поступку у базу података, и може се приступити припреми за штампу. 

 

УНОС АДРЕСЕ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА 

Поред странака у судским поступцима, као учесници се јављају и трећа лица (пуномоћници и 
адвокати, сведоци, вештаци, орган старатељства...) са којима судови такође комуницирају 
путем позива за рочишта/претресе и слањем поднесака. Дужина трајања поступка, као и 
трошкови поступка, нераскидиво су повезани са уредном комуникацијом судова са трећим 
лицима.  

Евидентирањем трећих лица у систему АВП смањио се број ситуација у којима се рочишта 
одлажу и изнова достављају позиви и писмена, чему се значајно доприноси томе да се суђења 
одвијају у разумном временском року. 

 

Из наведених разлога, од великог је значаја унос и ових лица у АВП као учесника у 
поступку. Унос је нужан и оправдан са становишта успешности доставе, економичности 
поступка, временског трајања поступка, и уредног вођења електронских евиденција о 
експедованим и враћеним писменима, чиме се запосленима на одељењу експедиције и 
пријема писмена у значајној мери олакшава рад. 

 

*Напомена: На овај начин, приликом припреме штампе, добија се тачна адреса, не постоји 
могућност да повратница/доставница буде нечитка a службеник поште добија аутоматски 
и ПАК број чиме су испуњени сви предуслови за једну ефикасну доставу. 
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Унос трећих лица може се извршити: приликом завођења предмета, кроз опцију „Исправка 
учесника у поступку“ и кроз опцију „Штампа доставнице/повратнице“ у одељку 
„Експедиција“.  

ШТАМПАЊЕ БАР КОДОВА 

Приликом штампања повратнице/доставнице, АВП ће аутоматски исписивати на свакој 

доставници / повратници јединствени бар код, а који ће садржати сет података: 

• број предмета 

• подаци о примаоцу 

• адреса/ПАК број 

• поштански број, град, држава 

• назив писмена 

• датум експедовања 

 

 

Слика бр. 8 Бар код 

 

ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ ПОВРАТНИЦА И 

ДОСТАВНИЦА 

У сада постојећем сету опција за Експедицију, која је доступна корисницима модула 

Писарница и Записничари у АВП, потребно је ради припреме за штампу и самог штампања 

изабрати опцију „Штампа доставнице/повратнице“. 

 

 

Слика бр. 9 Штампа доставнице / повратнице 

Потом је потребно унети број предмета са којим је повезано писмено које се експедује и 

кликнути дугме „Пронађи“. 
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Слика бр. 10  Одабир предмета 

Након тога, АВП ће у новом прозору излистати списак свих писмена у датом предмету који се 

могу експедовати.  

 

Само писмено се означава тако што се кликне на дугме „Одабери“ у понуђеној листи. 

 

Слика бр. 12 Дугме одабери 

Након што се изабере писмено које се експедује, у следећем прозору АВП ће тражити да се 

изабере учесник у поступку коме се писмено експедује. 

 

Слика бр. 13 Одабир учесника у поступку 

Кликом на дугме „Одабери“ АВП ће у следећем прозору приказати податке о 

повратници/доставници која ће се штампати. Пре свега повратници/доставници ће бити 

додељен јединствени бар код, и приказаће се следећи подаци: датум експедовања, назив 

суда, пословни број предмета, назив улице, место, назив писмена, поштански број, док су 

поља предвиђена за евиденцију и број прилога откључана за слободан унос. 

Слика бр. 11 Одабир писмена за експедовање 
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Слика бр. 14 Подаци о пошиљаоцу (суду), назив писмена које се шаље, прилог и евиденција  

У наставку странице, АВП ће приказати податке о примаоцу повратнице/доставнице: име и 

презиме примаоца, назив улице/поштански преградак, кућни број, место, поштански број, 

ПАК број, док су поља за унос спрата и броја стана откључана за слободан унос. 

 

Слика бр. 15 Подаци о примаоцу писмена 

 

 

 

У следећем кораку биће потребно да корисник изабере једну од више опција за штампу, у 

зависности од тога да ли је потребно штампати повратницу или доставницу, односно изабрати 

између више врста доставнице. Пре свега понуђене су две опције за штампање повратнице: 

 

Слика бр. 16 Одабир повратнице 

 

 

 

 

*Напомена: и у овом кораку могуће је изменити адресу примаоца, кликом на дугме 

„Исправка учесника у поступку“, након чега се отвара нови прозор у којем корисник 

уноси адресу коришћењем адресног регистра. 

 

*Напомена: АВП има одвојене опције за штампање предње и задње стране 

повратнице из разлога што већина судова у Републици Србији не поседује штампаче 

који подржавају двострану штампу. Према томе, потребно је након штампања једне 

стране, окренути коверту и одштампати другу страну коверте.  
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Слика бр. 17 Пример припреме за штампу повратнице – предња страна 

 

Слика бр. 18 Пример припреме за штампу повратнице – задња страна 

У погледу доставница, кориснику је понуђено више опција у зависности од врсте доставнице 

(доставнице према ЗПП, доставнице према ЗКП и доставнице према ЗИО). 

 

Слика бр. 19 Опције за штампу доставница 

За сваку од доставница, АВП нуди могућност кориснику да ли жели да одштампа текст на већ 

подметнутој доставници у штампачу, или да на празном папиру одштампа целокупан текст 

доставнице са подацима из предмета (опција бланко). 
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Слика бр. 20 Пример припреме за штампу текста на доставници 

        

Слика бр. 21 Пример припреме за штампу целокупног текста доставнице са подацима из предмета на празном папиру 
(опција бланко) 

 

ЕКСПЕДИЦИЈА ПОШТЕ 

 

Као једну од главних измена, АВП ће од сада садржати посебан модул „Експедиција поште“ 

који је намењен одељењу експедиције, односно корисницима у судовима који раде на 

пословима експедовања и пријема писмена. Неопходан предуслов за рад у овом модулу јесте 

отварање корисничких налога у АВП овој групи корисника и употреба бар код читача. 

ДЕЈАНОВИЋ ДЕЈАН           РЕСАВСКА 12 
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Слика бр. 22 Модул експедиције поште 

Корисницима овог модула омогућено је аутоматско руковођење јединственим доставним 

књигама (опције „Јединствена доставна књига – евиденција доставница“, „Јединствена 

доставна књига – евиденција повратница“), аутоматско руковођење  листама евиденције 

уручења писмена која су враћена у суд (опције „Уручење писмена – уручење доставница“, 

„Уручење писмена – уручење повратница“), да израђују различите врсте извештаја о 

успешности доставе судских писмена (опција „Извештај“), те да подешавају опције везане за 

достављаче и реоне доставе (опције „Претрага достављача по задужењима и раздужењима“, 

„Листа достављача“). 

Модул “Експедиција поште” треба да замени све ручне књиге за пријем и експедицију 
писмена. 
 

ЈЕДИНСТВЕНА ДОСТАВНА КЊИГА – ЕВИДЕНЦИЈА ДОСТАВНИЦА 

 

Слика бр. 23 Одабир јединствене доставне књиге 

Избором ове опције отвара се прозор где ће бити потребно учитати бар кодове са доставница 

које се за тај дан експедују из суда. За почетак учитавања потребно је кликнути мишем на 

празно поље испод наслова „Скенирај бар код/бар кодове“, чиме се активира опција 

учитавања, након чега се може почети са превлачењем ласера преко бар кода доставнице. 

Јединствена доставна књига је електронска књига која се 

формира на основу скенирања бар кодова са свих доставница 

које се експедују из једног суда. 

 

Ову опцију ће користити служба експедиције поште за 
евидентирање свих доставница које се шаљу из једног суда (било 
за лично достављање или не).   
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Слика бр. 24 Скенирање бар кодова са доставница 

Приликом читања, АВП ће са десне стране улиставати бројеве скенираних бар кодова са 

доставница. Уколико корисник установи неку грешку на доставници, исту може скинути са 

учитане листе кликом на дугме „х“ поред броја бар кода. 

Скенирањем бар кода са доставница, систем аутоматски повлачи сачуване податке са 

јединственог места у бази, и уноси их у електронску доставну књигу. Систем ће завести све 

доставнице које се скенирају у јединствену табелу са датумом експедовања који је датум 

скенирања бар кода. 

Након скенирања одређеног броја доставница увек је на располагању опција да се прикаже 

листа свих скенираних доставница  кликом на опцију „Прикажи листу скенираних података“. 

 
Слика бр. 25 Враћање на листу скенираних података 

 

Након тога, АВП ће у следећем прозору приказати табелу следећег изгледа: 

 

 

Слика бр. 26 Изглед Јединствене доставне књиге 
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Кликом на поље „Реон“ кориснику ће се ово поље откључати након чега ће за сваку 

доставницу моћи да се изабере реон којем припада адреса (реон 1, реон 2, реон 3. итд...). Због 

процеса рада препорука је да се ручно поделе пристигле доставнице по реонима, па тек онда 

да се крене са њиховим скенирањем јер ће се на тај начин лакше доделити реон. 

Опција „Уклони“ се користи уколико је грешком скенирана нека доставница, или се из неког 

разлога повуче са одељења експедиције поште. 

Дугме „Повратак на скенирање бар кода“ се користи уколико корисник жели да скенира још 

пристиглих доставница, чиме се враћа на претходни прозор. 

Након што скенира све доставнице, корисник ће кликом на дугме „Сачувај“  завршити рад на 

стварању доставне књиге за тај дан и АВП ће отворити табелу са прегледом свих унетих 

доставница, тј. података о њима, након чега се табела може одштампати, чиме је процес уноса 

у јединствену доставну књигу завршен. 

 

Слика бр. 27 Преглед Јединствене доставне књиге за доставницу – верзија за штампу 

 

 

 

 

ЈЕДИНСТВЕНА ДОСТАВНА КЊИГА – ЕВИДЕНЦИЈА ПОВРАТНИЦА 
 

 
Слика бр. 28 Одабир Јединствене доставне књиге – евиденција повратница 

 

Јединствена доставна књига је електронска књига која се 

формира на основу скенирања бар кодова са свих повратница које 

се експедују из једног суда. 

 

Ову опцију ће користити служба експедиције поште за 
евидентирање свих повратница које се шаљу из једног суда.  

 

*Напомена: Корисник може напустити рад на учитавању бар кодова, чиме се јединствена 

доставна књига не закључава. Он јој може у сваком тренутку поново приступити, а 

учитавање бар кодова се наставља и надовезује на претходно унети низ. Систем ће 

аутоматски закључавати спискове на дневном нивоу закључно за тај дан у 00:00 часова. 
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Избором ове опције отвара се прозор где ће бити потребно учитати бар код са повратница 

које се за тај дан експедују из суда. За почетак учитавања потребно је кликнути мишем на 

празно поље испод наслова „Скенирај бар код/бар кодове“, чиме се активира опција 

учитавања, након чега се може почети са превлачењем ласера преко бар кода повратнице.  

 

Слика бр. 29 Скенирање повратница за ЈДК – евиденција повратница 

 

Приликом читања, АВП ће са десне стране улиставати бројеве скенираних бар кодова са 

повратница. Уколико корисник установи неку грешку на повратници, исту може скинути са 

учитане листе кликом на дугме „х“ поред броја бар кода. 

Скенирањем бар кода са повратница, систем аутоматски повлачи сачуване податке са 

јединственог места у бази, и уноси их у електронску доставну књигу. 

Систем ће завести све повратнице које се скенирају у јединствену табелу са датумом 

експедовања који је датум скенирања бар кода. 

Након скенирања одређеног броја повратница увек је на располагању опција да се прикаже 

листа свих скенираних повратница  кликом на опцију „Прикажи листу скенираних података“. 

 

 

 

Слика бр. 30 Приступ листи скенираних података 
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Након тога, АВП ће у следећем прозору приказати табелу следећег изгледа: 

 

У колони „Маса у гр.“ корисник ће имати опцију да ажурира грамажу коверте. Уколико је 

грамажа стандардна, до 20 гр. ова колона се не мора ажурирати, а приликом штампања 

јединствене доставне књиге стајаће ознака „гр<20“. 

Слика бр. 32 Измена грамаже повратнице 

Опција „Уклони“ се користи уколико је грешком скенирана нека повратница, или се из неког 

разлога повуче са одељења експедиције поште. 

Колона „Р“ број ће у овом тренутку остати празна, јер АВП нема податак о „Р“ броју повратнице 

приликом припремања повратнице за штампу, али ће се касније унети ручно након штампања 

списка. 

Дугме „Повратак на скенирање бар кода“ се користи уколико корисник жели да скенира још 

пристиглих повратница, чиме се враћа на претходни прозор. 

Након што скенира све повратнице, корисник ће кликом на дугме „Сачувај“  завршити рад на 

стварању доставне књиге за тај дан и АВП ће отворити табелу са прегледом свих унетих 

повратница, тј. података о њима, након чега се табела може одштампати, чиме је процес уноса 

у јединствену доставну књигу завршен и спреман је списак за потребе ЈП Пошта Србија. 

 

 

Слика бр. 31 Јединствена доставна књига – евиденција повратница 

Слика бр. 33 Изглед ЈДК – евиденције повратница, верзија за штампу 
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УРУЧЕЊЕ ПИСМЕНА – УРУЧЕЊЕ ДОСТАВНИЦА 

 

 
Слика бр. 34 Одабир опције уручење писмена – уручење доставница 

 

 

Избором ове опције отвара се прозор где ће бити потребно учитати бар код са доставница 

које су достављачи вратили у суд. За почетак учитавања потребно је кликнути мишем на 

празно поље испод наслова „Скенирај бар код/бар кодове“, чиме се активира опција 

учитавања, након чега се може почети са превлачењем ласера преко бар кода доставнице.  

 

 

 

 

 

 

 

Приликом читања, АВП ће са десне стране улиставати бројеве скенираних бар кодова са 

доставница. Уколико корисник установи неку грешку на доставници, исту може скинути са 

учитане листе кликом на дугме „х“ поред броја бар кода. 

Скенирањем бар кода са доставница, систем аутоматски повлачи сачуване податке са 

јединственог места у бази, и уноси их у електронску евиденцију.  

Након скенирања одређеног броја враћених доставница увек је на располагању опција да се 

прикаже листа свих скенираних доставница  кликом на опцију „Прикажи листу скенираних 

података“. 

Ова опција ће се користи након повратка доставница у суд, ради 

евидентирања њиховог уручења, односно покушаја уручења. 

Слика бр. 35 Скенирање бар кодова са враћених доставница 
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Слика бр. 36 Приступ листи скенираних података 

 

Након тога, АВП ће у следећем прозору приказати табелу следећег изгледа: 

Кликом на дугме „Ажурирај статус и датум уручења” могу се изменити ови подаци. АВП ће 

отворити нови прозор са падајућим менијем где се може одабрати одговарајући статус 

уручења између три опције: „Уручено“, „Остављено обавештење“, и „Неуручено“. 

 

 

Слика бр. 38 Ажурирање статуса и датума уручења 

 

 

Слика бр. 39 Уношење информације о уручењу писмена 

 

 

 

Слика бр. 37 Изглед књиге враћених доставница 
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Кликом на дугме „Сачувај” излази измењена табела у којој се променио статус и датум 

уручења доставнице: 

 

 

Дугме „Повратак на скенирање бар кода“ се користи уколико корисник жели да скенира још 

пристиглих доставница, чиме се враћа на претходни прозор. 

Након што скенира све пристигле доставнице, корисник ће кликом на дугме „Сачувај“  

завршити рад на стварању електронске евиденције за тај дан и АВП ће отворити табелу са 

прегледом свих унетих пристиглих доставница, тј. података о њима, након чега се табела може 

одштампати, чиме је процес уноса у електронску евиденцију завршен. 

 

 

 

Слика бр. 40 Књига враћених доставница, са евидентираном информацијом о успешности уручења писмена 

Слика бр. 41 Књига враћених доставница -верзија за штампу 
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УРУЧЕЊЕ ПИСМЕНА – УРУЧЕЊЕ ПОВРАТНИЦА 
 

 

Слика бр. 42 Одабир опције уручење писмена – уручење повратница 

Избором ове опције отвара се прозор где ће бити потребно учитати бар код са повратница 

које су службеници поште вратили у суд. За почетак учитавања потребно је кликнути мишем 

на празно поље испод наслова „Скенирај бар код/бар кодове“, чиме се активира опција 

учитавања, након чега се може почети са превлачењем ласера преко бар кода повратнице.  

 

 

 

 

 

 

Приликом читања, АВП ће са десне стране улиставати бројеве скенираних бар кодова са 

повратница. Уколико корисник установи неку грешку на повратници, исту може скинути са 

учитане листе кликом на дугме „х“ поред броја бар кода. 

Скенирањем бар кода са повратница, систем аутоматски повлачи сачуване податке са 

јединственог места у бази, и уноси их у електронску евиденцију. 

Након скенирања одређеног броја враћених повратница увек је на располагању опција да се 

прикаже листа свих скенираних повратница  кликом на опцију „Прикажи листу скенираних 

података“. 

 

Ова опција ће се користити након враћања повратница у суд, 

ради евидентирања успешности њиховог уручења. 

 

Слика бр. 43 Скенирање бар кодова са враћених повратница 
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Слика бр. 44 Приступ листи скенираних података 

 

Након тога, АВП ће у следећем прозору приказати табелу следећег изгледа: 

 

Слика бр. 45 Књига враћених повратница 

 

Кликом на дугме „Ажурирај статус и датум уручења” могу се изменити ови подаци. АВП ће 

отворити нови прозор са падајућим менијем где се може одабрати одговарајући статус 

уручења између три опције: „Уручено“, „Остављено обавештење“, и „Неуручено“. 

 

 

Слика бр. 46 Ажурирање статуса и датума уручења 

 

Слика бр. 47 Уношење информације о уручењу писмена 
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Кликом на дугме „Сачувај” излази измењена табела у којој се променио статус и датум 

уручења повратнице: 

 

Слика бр. 48 Књига враћених повратница, верзија за штампу 

Дугме „Повратак на скенирање бар кода“ се користи уколико корисник жели да скенира још 

пристиглих повратница, чиме се враћа на претходни прозор. 

Након што скенира све пристигле повратнице, корисник ће кликом на дугме „Сачувај“  

завршити рад на стварању електронске евиденције за тај дан и АВП ће отворити табелу са 

прегледом свих унетих пристиглих повратница, тј. података о њима, након чега се табела може 

одштампати, чиме је процес уноса у електронску евиденцију завршен. 

 

ИЗВЕШТАЈИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр. 50 Приступ извештајима  

У овој секцији могу да се добију разни извештаји који се тичу 

доставе судских писмена. Извештаји се користе за потребу 

одељења експедиције поште и председника суда. Претрага 

функционише по принципу упаривања и сужавања претраге 

на основу унетих критеријума. 

Слика бр. 49 Штампана верзија књиге враћених повратница 
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Критеријуми за добијање извештаја су: 

➢ По уписнику и броју предмета 
➢ Имену и презимену примаоца 
➢ Статусу пошиљке (уручено, неуручено, остављено обавештење) 
➢ Врсти писмена 
➢ Датуму експедовања  
➢ Датуму евиденције 
 

 
Слика бр. 51 Претрага података 

 

ПРЕТРАГА ДОСТАВЉАЧА ПО ЗАДУЖЕЊИМА И 

РАЗДУЖЕЊИМА 

 

Слика бр. 52 Приступ опцији за претрагу достављача 

Након избора ове опције приказује се табела у којој преко падајућег менија можемо за 

одређеног судског достављача одредити реон доставе и прецизирати временски период у 

којем је достављач дужан вршити доставу за тај реон. 

Ова опција омогућава задуживање и раздуживање судских 

достављача реонима, ради праћења њихових активности по 

питању ефикасности доставе у одређеном временском 

периоду и за одређени реон. 



25 

 

 

Слика бр. 53 Одабир достављача 

Након што је изабран достављач из поменуте листе, кликом на дугме „Пронађи“ АВП ће 

приказати табелу у којој можемо видети за који реон је достављач дужан да врши доставу и у 

ком периоду је задужен.  

 

Слика бр. 54 Подаци о задуживању достављача 

Уколико у претходном прозору изаберемо опцију „Нови унос“, отвара се могућност да се 

подаци о задуживању промене, односно може се вршити задуживање достављача по основу 

реона и временског критеријума. 

 

Слика бр. 55 Задуживање достављача 

ЛИСТА ДОСТАВЉАЧА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр. 56 Опција листе достављача  

Употребом ове опције корисник може прегледати статус 

достављача, којим реонима је задужен и да ли је његов статус 

активан. Такође, у овом делу корисник може у АВП систем унети 

новог достављача, а расподела реона и периода задужења новом 

достављачу извршиће се кроз опцију „Претрага достављача по 

задужењима и раздужењима“. 
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Унос новог достављача у АВП систем се врши тако што се у прозору приказаном на слици 

изабере опција „Нови унос“. 

 

Слика бр. 57 Приступ опцији за додавање новог достављача 

Након тога уноси се име и презиме новог достављача и кликом на дугме „Сачувај“ у АВП ће 

бити евидентиран нови достављач коме ће касније бити потребно доделити реон и временски 

период задужења кроз опцију „Претрага достављача по задужењима и раздужењима“. 

 

Слика бр. 58 Додавање новог достављача 

Као знак да је операција уноса новог достављача извршена, АВП ће кориснику приказати 

следеће обавештење. 

 

Слика бр. 59 Обавештење да је додат нови достављач 

 

ЗАКЉУЧАК 

Предвиђене измене имају за циљ да поставе темеље системском решењу за аутоматизоване 
процесе рада у вези доставе судских писмена, као и прекид са ручним процесима рада који 
су захтевали доста времена запосленима у суду и стварали судовима и странкама додатне 
трошкове услед одлагања рочишта због неуспешне  доставе судских писмена. 

Испуњењем свих описаних претпоставки (употреба јединствених повратница и доставница, 
како по димензијама тако и по садржини, затим скенирања бар кодова у циљу састављања 
електронских евиденција доставе и вредновања успешности доставе) судови  ће на 
располагању имати додатни алат за даље унапређење ефикасности рада судова као једног од 
основних циљева Републике Србије у области правосуђа.  


