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САДРЖАЈ

Тема броја: 
Примена Закона о комуналној полицији

Јавна расправа о Нацрту закона о 
референдуму и народној иницијативи

Изводи из матичних књига доступни у 
свим општинским и градским управама 

Враћање матичних књига 
Српској православној цркви

Поштовани,

Пред вама је треће издање електронског 
билтена Реформатор, чије је издавање 
покренуто у оквиру реализације пројекта 
Програм подршке општинама ИПА 2007 – 
Добра управа, планирање и пружање услуга. 
Овај пројекат финансира се из средстава 
Европске уније и има за циљ да допринесе 
унапређењу руковођења и економском 
развоју у Републици Србији пружањем 
даље подршке процесу децентрализације.

Билтен је осмишљен као један од инструме-
ната за унапређење комуникације и размене 
информација о актуелним иницијативама 
које имају велику важност за јединице 
локалне самоуправе у Републици Србији. 
Реформатор превасходно има за циљ да 
запослене у локалним администрацијама и 
остале заинтересоване стране информише 
о питањима која су од значаја за градове и 
општине у Републици Србији.

ТЕМА БРОЈА

ПРИМЕНА ЗАКОНА О КОМУНАЛНОЈ 
ПОЛИЦИЈИ 

СЛУЖБЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДОВА 
ЗА РЕФОРМАТОР ГОВОРЕ О ДОСАДАШЊЕМ 
ИСКУСТВУ У РАДУ

Истражујући досадашње резултате рада комуналне 
полиције, њено искуство у раду с грађанима, 

занимљиве догађаје и организацију рада, Реформатор 
је интервјуисао представнике службе комуналне 
полиције у неколико градова. Захваљујемо им се на 
сарадњи, и њихове одговоре објављујемо у овом броју. 

Организација служби 

Законом о комуналној полицији предвиђен је максималан 
број запослених комуналних полицајаца у градским 
управама. На почетку успостављања службе комуналне 
полиције неке градске управе определиле су се за 
мањи број комуналних полицајаца, у складу са својим 
финансијским могућностима и процењеним потребама.
 
У Београду служба комуналне полиције броји 139 
запослених, од чега засад 108 комуналних полицијаца 
ради на терену. У Новом Саду број запослених износи 
52, у Зрењанину 26, у Врању 15, у Нишу 14, у Ваљеву 
10, у Зајечару 13, у Сомбору 4, у Чачку 22 и у Шапцу 
9. Њихов рад је организован у складу са капацитетима 
службе: у Београду и Новом Саду, комунална полиција 
ради 24 часа дневно, сваког радног дана, укључујући и 
празнике. У већини осталих градова, рад је организован 
у две смене, а по потреби се уводи и ноћни излазак на 
терен.   

Комунална полиција пријаве најчешће прима писаним 
путем, електронском поштом, телефоном, а често се 
грађани и непосредно обраћају припадницима ове службе 
на терену. Грађани су препознали улогу и допринос 
комуналне полиције у увођењу реда у срединама у 
којима живе, тако да је општа оцена служби комуналне 
полиције да је сарадња с њима на високом нивоу.
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Сарадња с грађанима и резултати рада 

Kомуналнa полиција Београда: Од почетка 
рада Комуналне полиције града Београда, 19. 
јула 2010. године, примљено је преко 11.000 
пријава грађана, и то највише телефоном, преко 
оперативног центра комуналне полиције који је 
почео с радом 15. новембра 2010. године и ради 
24 сата сваког дана, укључујући и празнике. Што 
се тиче броја интервенција, он износи преко 
7.000, што значи да се дневно обави 50 излазака 
на терен.

Комунална полиција Новог Сада: Комуналној 
полицији Новог Сада, која је званично почела 
с радом 8. новембра 2010. године, дневно се 
обрати око 50 грађана, што значи да недељно са 
овом службом, путем телефона или непосредно 
на терену, контактира од 350 до 400 Новосађана. 
Од укупног броја пријава грађана, који износи 
2.596, њих 2.382 упућено је телефонским или 
електронским путем, док је 214 пријава резултат 
рада на терену. Мандатне казне изречене су за 
721 лице, а обављене су и 263 асистенције. 

Комунална полиција Зрењанина: У Зрењанину, 
где је комунална полиција почела са радом 15. 
новембра 2010. године, у просеку јој се десет 
грађана дневно обрати телефонским путем, 
односно око 60 у току недеље. Лично се служби 

комуналне полиције обрати до 5 житеља овог 
града, док на недељном нивоу тај број износи 
око 20. Досад је на основу пријава написано 
218 службених бележака, издато је 887 писаних 
и 1.500 усмених упозорења, а изречено је 213 
мандатних казни. Провера идентитета извршена 
је у 84 случаја.

Комунална полиција Ниша: Нишкој комуналној 
полицији, од када је почела с радом 22. децембра 
2011. године, дневно се у просеку обрати пет 
до шест грађана, док на недељном нивоу број 
пријава износи око 40. Од почетка рада ове 
службе примљено је 746 телефонских позива и 
64 писане пријаве грађана. Од наведеног броја, 
поступано је по свим пријавама грађана осим 
оних који су у надлежности судова и полиције 
опште надлежности. Досад је поступак вођен у 
415 случајева по пријави грађана и 494 случаја 
по службеној дужности. Од 518 поднетих захтева 
за покретање прекршајног поступка, у 186 
случајева изречене су опомене, 35 пријава било 
је у надлежности других органа (суд, полиција), а 
у 38 случајева поступало се по пријавама грађана 
које су се односиле на рад јавних комуналних 
предузећа. 

Комунална полиција Ваљева: Комунална 
полиција у Ваљеву званично је почела с радом 9. 
новембра 2010. године, а у прва четири месеца 
ове године у просеку је дневно одговарала 
на шест телефонских пријава, две су биле 
достављене у писаној форми, а око пет грађана 
тражило је помоћ на лицу места. Све пријаве 
узете су у разматрање, што је резултирало 
подношењем 236 пријава прекршајном суду, а 
изречено је 247 мандатних казни.

Комунална полиција Зајечара: У Зајечару, 
где је ова служба званично почела да ради 
9. септембра 2010, ситуација је следећа: у 
досадашњем раду укупно су поднете 202 пријаве 
грађана, и то 85 лично, 112 телефонским путем 
и 5 преко услужног центра. По свим пријавама 
поступало се одмах по јављању, а неке су морале 
да сачекају координирану акцију с полицијском 

Комунални полицајци Београда у разговору са суграђанима
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управом и комуналном инспекцијом. Написана 
су 172 записника и 20 доставница за мандатне 
казне, којих је досад изречено укупно 6. У 
току је припрема за подизање великог броја 
прекршајних пријава.

Комунална полиција Сомбора: У овом граду 
су, од 17. јануара 2011. године, у просеку 
забележене 2 до 3 пријаве грађана на дневном 
и око 6, најчешће телефонским путем, на 
недељном нивоу. Обављено је 65 едукативно-
саветодавних разговора с грађанима, док су 
прекршиоцима изречене 74 мандатне казне и 
извршено је 50 провера идентитета. У току је 
поступак пред надлежним судом за прекршаје у 
вези са 60 прекршајних пријава.

Комунална полиција Чачка: Ова служба почела 
је с радом 14. фебруара 2011. године, и досад је 
забележила 5 личних пријава грађана на дневном 
нивоу и око 30 недељно. Телефонским путем 
чачанској комуналној полицији дневно се обрати 
10, а недељно око 60 житеља овог града. Током 
седмице ова служба асистира или се ангажује 
као подршка другим надлежним органима или 
службама, у просеку, на пет случајева седмично. 

Комунална полиција Врања: Од 31. јануара 
2011. године, када је почела с радом, комунална 
полиција у Врању забележила је на дневном 
нивоу 5 пријава грађана личним путем, док тај број 
недељно износи у просеку 20. Путем телефона 
овој служби дневно се, у просеку, обрате четворо 
грађана, односно 30 на недељном нивоу. Досад 
је извршено 250 интервенција, а изречено је 66 
мандатних казни.

Комунална полиција Шапца: Одељење 
комуналне полиције у Шапцу, које званично ради 
од 9. новембра 2010. године, у периоду од 13. 
јануара до 1. маја 2011. године забележило је 
укупно 575 пријава грађана, око 5 на дневном 
и 37 на недељном нивоу. Ова служба изрекла 
је 832 упозорења – усмена наређења, поднето 
је 346 прекршајних пријава и наплаћено 12 
мандатних казни.

Први резултати већ видљиви 

Имајући у виду да у већини градова комунална 
полиција ради већ готово пола године и 
примењује овлашћења која укључују и изрицање 
санкција, у службама комуналне полиције 
градова с којима је Реформатор контактирао 
сагласни су да су први резултати већ видљиви. 
Грађани су почели да мењају неке од навика као 
што су бацање смећа и нелегално заузимање 
зелених површина, али се прави резултати у 
примени Закона о комуналној полицији очекују 
у периоду између шест месеци и годину дана од 
почетка рада комуналне полиције. 

Поред тога што ће санкционисати нарушавање 
комуналног реда, комунална полиција има 
задатак и да едукује грађане, што ће допринети 
томе да грађани ојачају свест о потреби заштите 
и одржавања окружења у којем живе како би 
оно било чистије и уредније. 

Комунална хигијена и даље један од највећих 
проблема 

Проблеми с којима се комунална полиција 
најчешће суочава не разликују се много од града 
до града. 

Комунални полицајци Зрењанина у посети ђацима
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Београд – У Београду комунална полиција 
најчешће наилази на проблеме нелегалне продаје 
робе на јавним површинама, паркирања возила 
на јавним зеленим површинима, нарушавања 
кућног реда у стамбеним зградама, угрожавања 
грађана буком из кафића и других угоститељских 
објеката и друго. 

Нови Сад – Комунални полицајци у Новом Саду 
најчешће имају проблем приликом контроле 
рада угоститељских објеката, у касним ноћним 
часовима, када у објектима затичу одређен број 
лица која су у видно алкохолисаном стању и 
често испољавају анимозитет према комуналним 
полицајцима. Такође, комунални полицајци 
наилазе на проблем приликом примене Одлуке о 
кућном реду у стамбеним зградама, када грађани 
који пријављују ремећење кућног реда у ноћним 
часовима не желе да се представе, због чега 
комунални полицајци имају потешкоћа да уђу у 
стамбену зграду и провере наводе из пријаве. 

Шабац – У овом граду комунални полицајци 
најчешће су се сусретали с  прекршајима као што 
су плакатирање ван информативних и рекламних 
паноа, заузеће јавних зелених површина, 
прекорачење радног времена локала, заузеће 
јавне површине без одобрења надлежног органа, 
продаја робе на јавним површинама, прљање и 
оштећење јавне површине, заузеће паркинг места 
резервисаних за инвалиде, држање домаћих 
животиња супротно одлуци града и друго. 

Зрењанин – У Зрењанину, највећи проблеми 
јављају се у области комуналне хигијене – 
депоновање смећа ван контејнера, стварање 
дивљих депонија, одлагање грађевинског и 
другог материјала на површинама јавне намене, 
паркирање на зеленим површинама, промет робе 
ван пијачног простора, пси луталице и друго. 

Готово идентична ситуација је и у Врању, Нишу, 
Ваљеву, Зајечару, Сомбору и Чачку.

Занимљиви примери из праксе

Будући да је реч о новој служби која је на самом почетку свог рада углавном едуковала грађане 
о задацима које треба да спроводи и на коју се грађани још привикавају, комунални полицајци су у 
свом досадашњем раду имали занимљива и необична искуства. „Реформатор“ преноси нека од њих:
 
Служба комуналне полиције Београда – Један грађанин позвао је службу комуналне полиције 
и замолио да комунални полицајци дођу што пре у зграду у којој станује како би из улаза зграде 
истерали мачку која га узнемирава непрестаним мјаукањем.
 
Служба комуналне полиције Новог Сада - Једном приликом, дежурну службу комуналне полиције позвала је 
девојчица која је, плачући, затражила помоћ, јер се њен кућни љубимац „заглавио“ иза ормара. Одмах потом, 
вођа смене обавио је телефонски разговор с мајком девојчице, која је потврдила да њена кћерка има кућног 
љубимца - морско прасе и да се оно заиста и заглавило иза ормара. У даљем разговору, госпођа је објаснила да 
јој је нога у гипсу и да користи ортопедска помагала па се тешко креће и не може да помогне својој кћерки. Патрола 
комуналне полиције је одмах отишла на лице места и спасила љубимца.
 
Служба комуналне полиције Зрењанина – Међу најзанимљивије догађаје са терена комунални 
полицајци сврставају искуства с продавцима робе на површинама јавне намене (ванпијачна продаја) који 
показују изузетну довитљивост покушавајући да избегну сусрет са комуналним полицајцима. Наиме, 
када их примете, нелегални продавци остављају сву робу, беже у оближње трговинске радње и ту се крију, 
претварајући се да некога чекају.  
 
Служба комуналне полиције Зајечара – Занимљива је и пријава грађанина који се жалио на комшију који живи 
у стану изнад и који, по речима станара, ремети мир и спокојство, јер се сваке ноћи купа после поноћи. Објаснио 
је да  због шума воде, који се разлеже цевима док се комшија купа, не може да спава, те због тога осећа хронични 
умор. Слична претходном примеру је и пријава другог грађанина који се, такође, жали на комшију са спрата изнад, 
јер због мириса који долази из комшијине кухиње не жели да отвара врата своје терасe.
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Како је организован рад комуналне полиције на 
територији града Београда? 

Комунална полиција обавља своје задатке на основу 
Закона о комуналној полицији, на основу одлукâ које 
доноси Скупштина града Београда и тренутног стања 
комуналног реда у граду. Послови комуналне полиције, 
то јест редовне активности службе укључују присуство 
комуналних полицајаца на местима где је потребно 
одржати ред, предузимање превентивних мера и 
примену овлашћења предвиђених законом. Будући да 
се интервенције врше и на основу пријава странака 
(поднетих писано, усмено, електронском поштом и 
телефоном), организовано је 24-часовно радно време 
сваког радног дана, али и суботом, недељом и у дане 
државних и верских празника. Комунални полицајци, који 
раде у патролама у свим деловима града, покривају свих 
17 београдских општина.

До каквих позитивних промена је дошло у начину 
функционисања града и грађана шест месеци од 
почетка рада комуналне полиције? Како видите 
рад комуналне полиције у наредном периоду – да 
ли је планирано увођење нових надлежности или 
активности у оквиру службе (укључујући иновације у 
раду, обуке, повећање броја запослених)?

Као највећи доприноси комуналне полиције у Београду 
могу се, пре свега, истаћи то што су грађани препознали да 
је ова нова служба уведена да би они живели квалитетније 
и у лепшем окружењу,  и успостављање комуналног 
реда у вишемилионском граду у свим областима њеног 
деловања. Ипак, највећи изазов за комуналне полицајце 
на терену представља успостављање ауторитета саме 
службе, која не само што има задатак да информише и 
едукује грађане већ треба и да санкционише оне који крше 
прописе и праве прекршаје.
Када је реч о плановима за наредни период, сâм рад 
комуналне полиције биће и даље усмерен на повећање 
ефикасности у раду, сузбијање свих видова кршења 
комуналног и другог законом уређеног реда, повећање 
поверења у рад комуналне полиције и унапређење 
односа комуналне полиције и грађана Београда.
Градска управа града Београда крајем децембра 

2010. године расписала је оглас за избор кандидата 
за обављање послова комуналне полиције. Конкурс је 
недавно завршен, а  кандидати који су изабрани пролазе 
обуку и полажу испит, чиме стичу звање комуналних 
полицајаца.   

Недавно је Скупштина града Београда усвојила 
Одлуку о радном времену угоститељских, занатских 
и трговинских објеката на територији Београда. Да ли 
Одлука укључује и забрану конзумирања алкохолних 
пића на јавним местима као што су паркови? С обзир-
ом на то да сарађујете с  комуналном инспекцијом по 
овом питању, какви су први утисци са терена?

Одлуком о радном времену угоститељских, занатских 
и трговинских објеката на територији града Београда, 
која је ступила на снагу 11. фебруара 2011. године, 
уређује се радно време објеката у угоститељској, 
занатској и трговинској делатности на територији града. 
Одлука, поред осталог, прописује да трговински објекти, 
дефинисани као малопродајни објекти у којима се обавља 
продаја робе на мало – потрошачима ради задовољења 
њихових потреба – у просторијама за то намењеним или 
изван тих просторија, као што су продавница, самоуслуга, 
дисконт, робна кућа, специјализована продавница за 
продају штампе и дувана, као главних производа, киоск, 
трговински центар, бензинска станица и други објекти, 
не могу вршити продају алкохолних пића у времену од 
22.00 сата до 6.00 сати. Све поменуто јасно указује да 
конзумирање алкохолних пића на јавним местима није 
санкционисано наведеним одлукама. 
Када је реч о спровођењу одлука и обављању послова 
на терену, комунални полицајци сарађују с полицијом, 
надлежним градским инспекцијским службама 
(организовањем заједничких акција које се спроводе на 
територији Града), организацијама од значаја за град 
Београд, као и са самим грађанима.
Реакције грађана на рад комуналних полицајаца 
углавном су позитивне. Већи број грађана даје нам 
подршку за оно што радимо, а, наравно, има и оних 
који негодују; то су најчешће они који праве прекршаје. 
Сматрамо да велики постотак грађана прихвата 
наша  упозорења о поштовању прописа, чију примену 
контролише комунална полиција.

Служба комуналне полиције града Београда
Саговорник: Горјана Обреновић, начелница Службе комуналне полиције града Београда
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ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА 
O РЕФЕРЕНДУМУ И НАРОДНОЈ 
ИНИЦИЈАТИВИ

Колико год представничка демократија 
била ефикасна и успешна, институти 

референдума и народне иницијативе, који су 
били познати још у старим демократијама, 
обезбеђују да грађани непосредно учествују у 
процесу доношења одлука и вршењу власти. 

Србија има Уставом утврђену сувереност 
која потиче од грађана и дефинисана је 
као демократска држава. Влада Републике 
Србије, константним радом на изради и 
допуни закона, обезбеђује да се правни систем 
непрестано развија у складу са Уставом, да 
несметано функционише без противречности и 
опструкција, тако да грађанима буде доступнији 
процес одлучивања који је загарантован 
Уставом и представља демократску тековину 
друштва. 

Разлози за доношење новог Закона о 
референдуму и народној иницијативи

Закон о референдуму и народној иницијативи 
један је од кључних закона који грађанима 
пружа могућност да директно учествују у 
процесу одлучивања и вршења власти, па и у 
усмеравању развоја државе и друштва. Иако 
постоји од 1994. године, тај закон је услед 
низа мањкавости и рестриктивности фактички 
био непримењив. Он је у основи показао да 
није постојала политичка воља за већом 
партиципацијом грађана у одлучивању, те су 
рестриктивна правила, попут рока од седам 
дана за прикупљање потписа, онемогућила 
практично спровођење референдума и 
народне иницијативе, ограничавајући процес 
одлучивања грађана у држави. Данас постоји 
јасна политичка воља да се демократија у 
Србији изгради у пуном капацитету, али  без 
ширег учешћа грађана у процесу одлучивања 
то није могуће.

Шта је референдум?

Референдум је облик непосредног одлучивања 
грађана о питањима за која је то Уставом, 
законом и статутом аутономне покрајине 
и јединице локалне самоуправе одређено 
(обавезујући референдум) и о питањима из 
надлежности Народне скупштине, скупштине 
аутономне покрајине и скупштине јединице 
локалне самоуправе за која то скупштина 
одлучи по сопственој иницијативи или на 
захтев који поднесе одређен број бирача 
(факултативни референдум).

Референдум се може расписати и ради 
претходног изјашњавања (претходни ре-
ферендум), односно ради потврђивања акта 
који је донео надлежни орган (накнадни 
референдум).

Шта је народна иницијатива? 

Народном иницијативом грађани предлажу 
промену Устава, закона, других прописа 
и општих аката из надлежности Народне 
скупштине, односно статута, других прописа 
и општих аката из надлежности скупштине 
аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе и подносе друге предлоге у складу 
са Уставом и законом, односно статутом 
аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе.

Основе новог закона

Већ у основним одредбама предлога Закона 
о референдуму и народној иницијативи 
дефинисани су референдум и народна 
иницијатива, право, слобода и начин 
изјашњавања, то јест учешћа на референдуму 
и у народној иницијативи, ослобађање од 
плаћања такси, заштита права и правило 
о мировању рокова током паузе између 
скупштинских заседања. Тиме су обезбеђени 
услови да се предвиђени институти примењују 
без рестрикција. 
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Овим предлогом такође су предвиђене 
све врсте референдума, а за сваку од њих  
утврђена су посебна правила, а затим су 
уређени садржина одлуке о расписивању 
референдума, органи за спровођење 
референдума и друга питања од значаја за 
спровођење референдума, као што су одредбе 
о гласачким местима, евиденцији бирача, 
дану и времену одржавања референдума, 
референдумској кампањи, референдумском 
питању, гласачком листићу, начину гласања и 
утврђивању резултата. Одлука која је донета 
у складу са законом обавезујућа је и у року 
од годину дана Скупштина је не може битно 
изменити или донети одлуку супротну оној која 
је донета на референдуму. 

У одељку о републичком референдуму 
садржанe су одредбе које се односе на 
предмет одлучивања, референдум о 
промени Устава и референдум о међународном 
уговору, питањима која не могу бити предмет 
референдума, одржавању референдума на 
делу територије Републике и о референдуму 
на захтев посланика и бирача.

Специфична питања која се тичу одржавања 
покрајинског и локалног референдума уређена 
се у наредном одељку. 

Позив локалним самоуправама и другим 
заинтересованим странама да учествују 
у јавној расправи о Нацрту закона о 
референдуму и народној иницијативи 

У току је јавна расправа коју спроводи 
Министарство за људска и мањинска права, 
државну управу и локалну самоуправу, у циљу 
прикупљања коментара и предлога на Нацрт 
закона о референдуму и народној иницијативи. 

У складу са закључком Одбора за правни 
систем и државне органе, на седници одржаној 
18. маја 2011. године донесена је одлука да се 
Програм јавне расправе о нацрту овог закона 
одржи у периоду од 18. маја до 18. јуна 2011. 
године.

Одржан Округли сто „Нацрт закона о 
референдуму и народној иницијативи’’

У оквиру јавне расправе о Нацрту закона 
о референдуму и народној иницијативи, 
Министарство за људска и мањинска права, 
државну управу и локалну самоуправу, у 
сарадњи са Саветом Европе и Организацијом 
за европску безбедност и сарадњу oрганизовало 
је Округли сто „Нацрт закона о референдуму и 
народној иницијативи“. Скуп је одржан 1. јуна у 
центру ‘‘Сава’’, а присуствовали су представници 
парламентарних странака, министарстава Вла-
де Републике Србије, професори универзитета, 
представници Сталне конференције градова и 
општина, невладиних организација и чланови 
Радне групе за израду закона. 

Министар је том приликом рекао да постоји 
очигледна потреба за доношење новог Закона о 
референдуму и народној иницијативи, који би био 
усаглашен са Уставом и омогућио шире учешће 
грађана у вршењу власти путем референдума и 
народне иницијативе.

Учесници у јавној расправи и друге заинтересова-
не стране могу своје примедбе и предлоге у вези 
с Нацртом закона о референдуму и народној 
иницијативи доставити Министарству за људска 
и мањинска права, државну управу и локалну 
самоуправу, о  чему се више информација може 
наћи на интернет страници:  
http://www.drzavnauprava.gov.rs/news/newsitem.php?id=2394

Округли сто “Нацрт закона о референдуму и народној 
иницијативи’’

http://www.drzavnauprava.gov.rs/view_file.php?file_id=699
http://www.drzavnauprava.gov.rs/view_file.php?file_id=699
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ИЗВОДИ ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА 
ДОСТУПНИ У СВИМ ОПШТИНСКИМ 
И ГРАДСКИМ УПРАВАМА

У оквиру пројекта успостављања Централног 
систем за електронску обраду и складиштење 

података и чување другог примерка матичних 
књига, Министарство за људска и мањинска 
права, државну управу и локалну самоуправу је 
реализовало све техничке и друге активности 
које омогућавају издавање извода из матичних 
књига у седиштима свих градских и општинских 
управа на територији Републике Србије.

Наиме, од 9. маја (Дана матичара), омогућено је 
сваком грађанину да свој извод из матичне књиге, 
уколико су подаци достављени Министарству на 
чување у Централни систем, може да извади у 
било којој градској или општинској управи, без 
обзира где је уписан у матичну књигу.

У овом тренутку у Централном систему чувају 
се подаци из матичних књига које се воде за 
27 градова и општина у Републици (за укупно 
3.270.940 грађана), а очекује се да ће се у 
најкраћем року у продукцији наћи подаци за још 
14 градова и општина (за око 750.000 грађана).  

У наредном периоду очекује се достављање 
података из матичних књига за 30 градова и општина, 
што ће значајно повећати број грађана који ће на овај 
начин моћи да изваде извод из матичне књиге.

ВРАЋАЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА 
СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ

Први споразум о враћању (реституцији) 
матичних књига које су преузете ради 

преписивања сагласно Закону о државним 
матичним књигама, чиме је започет процес 
враћања свих матичних књига свим црквама и 
верским заједницама у Републици Србији од 
којих су преузете 1946. године, закључен је – 11. 
маја 2011. године у Владимирцима, са Српском 
православном црквом.

Споразум су потписали министар за људска 
и мањинска права, државну управу и локалну 
самоуправу Милан Марковић и Његова Светост 
Патријарх српски господин Иринеј.

Такође, овом приликом Цркви апостола Петра и 
Павла у Владимирцима враћено је 89 матичних 
књига које су се налазиле код Општинске управе 
општине Владимирци.

Захваљујемо општини Владимирци на уступљеној 
фотографији

Потписивање првог споразума о враћању матичних књига

Изводи из матичних књига доступнији грађанима
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