Извршитељи
Министарство правде (у даљем тексту: Министарство) је посебну пажњу посветило унапређењу правосудних професија. Током 2014.
године одржана су три испитна рока за полагања испита за извршитеље, а исти је положило укупно 110 кандидата. Законом о
изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“ број 55/14) предвиђено је да се извршитељи уместо
за подручје основног суда, именују за подручје вишег суда, те је услед недовољног броја именованих извршитеља, на овај начин
омогућено да извршитељи поступају на већем делу територије. У поступку спровођења јавног конкурса за попуњавање места
извршитеља, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 63 од 17. јуна 2014. године, министар правде је именовао 87
извршитеља, који су полагали заклетву 10. јула 2014. године. Република Србији има 210 извршитеља, што чини 68 % од броја
извршитеља (308) који је утврђен Правилником о одређивању броја извршитеља. У складу са Законом о извршењу и обезбеђењу,
Министарство води именик извршитеља, заменика извршитеља као и ортачких друштава извршитеља. У циљу успостављања
ефикасног система одговорности извршитеља, Министарство континуирано спроводи надзор над радом извршитељских канцеларија.
Јавни бележници
Током 2014. године одржано је седам испитних рокова за полагање јавнобележничког испита, а испит је положило 113 кандидата.
Након спроведеног конкурса за именовање првих јавних бележника, министар правде је 1. августа 2014. године именовао 94 јавна
бележника за подручје 32 основна суда у Републици Србији, који су почели са обављањем делатности 1. септембра 2014. године. На
основу одлуке министра правде, 30. децембра 2014. године у „Службеном гласнику РС“, број 146/14 расписан је јавни конкурс за
именовање 117 јавних бележника за подручје 58 основних судова, а поступак је окончан у 2015. години, када је именовано 49 јавних
бележника. Тренутно у Републици Србији јавнобележничку делатност обавља 138 јавних бележника. Након именовања првих јавних
бележника, 15. августа 2014. године основана је Јавнобележничка комора Србије. На оснивачкој скупштини изабрани су органи
Коморе и донети подзаконски акти.
Судски вештаци
У складу са исказаним потребама виших судова, Министарство је огласило јавни позив за именовање судских вештака 21. фебруара
2014. године („Службени гласник РС“, број 20/14). На објављени позив пријаве је поднело 1812 кандидата, а министар правде је 5.
децембра 2014. године именовао 1523 вештака према областима за које су се пријавили, након чега је ажуриран Регистар вештака.
Надзор
У складу са надлежностима прописаним Законом о уређењу судова, Министарство обавља надзор у судовима над применом Судског
пословника, надзор над поступањем у предметима у прописаним роковима и поступањем по притужбама и представкама. Према
Закону о јавним тужилаштвима, Министарство врши надзор над применом правилника о управи у јавним тужилаштвима. Имајући у
виду да је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“, број 101/13), који је ступио на

снагу 1. јануара 2014. године започела са радом нова мрежа судова, те је дошло до оснивања нових основних судова и јавних
тужилаштава, највећи број надзора у погледу примене Судског пословника, односно Правилника о управи у јавним тужилаштвима
обављен је у основним судовима и основним јавним тужилаштвима. У 2014. години обављен је надзор у 24 основна суда и шест
основних јавних тужилаштава.
Међународна правна помоћ
Примљено је око 17.000 предмета који се односе на међународну правну помоћ у грађанским и кривичним стварима (од чега око
8.000 у кривичним, а око 9.000 у грађанским стварима). Највећи број предмета односио се на опште видове међународне правне
помоћи у грађанским и кривичним стварима – достављање аката, извођење процесних радњи итд. У кривичноправној области око 500
предмета се односило на екстрадицију окривљених и осуђених лица, 315 на уступање и преузимање кривичног гоњења, 78 на
извршење кривичних пресуда и 115 на трансфере осуђених лица. У грађанскоправној области дато је 211 обавештења о
реципроцитету, а поступано је и у 37 предмета који се односе на међународну отмицу деце.
ЕСЉП
Током 2014. године Европски суд за људска права донео је 18 пресуда у односу на Републику Србију. У две пресуде није утврђена
повреда Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (даље Конвенција).
Комисије
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године, Комисија за рехабилитационо обештећење одржала је 12 седница, донела је 393
одлуке, предложила је новчани износ од укупно 80.237.761,00 динара, од чега је прихваћено и исплаћено укупно 55.194.991,00
динара. У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године, Комисија за утврђивање штете и врсти и висини накнаде, лицима
неосновано осуђеним и неосновано лишених слободе одржала је 12 седница, донела 208 одлука, предложила је новчани износ од
укупно 16.117.000,00 динара, од чега је прихваћено и исплаћено 1.669.000,00 динара.
Цркве и верске заједнице
У пословима државне управе који се односе на Регистар цркава и верских заједница донето је: десет решења о упису организационих
јединица цркава и верских заједница у Регистар цркава и верских заједница и шест решења о одбацивању захтева за упис у Регистар
цркава и верских заједница; једно решење о брисању организационе јединице из Регистра цркава и верских заједница; 65 решења о
промени података у Регистру цркава и верских заједница; један закључак о прекиду поступка; припремљено је пет одговора на тужбе
поднете Управном суду против решења Министарства; издато је 235 уверења о подацима уписаним у Регистар цркава и верских
заједница; припремљена су четири позива за исправку и допуну поднеска и 46 обавештења на захтев државних и других органа који
се односе на послове вођења Регистра цркава и верских заједница.
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Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама образована је у априлу 2014. године Законом о министарствима (''Службени
гласник РС'', број 44/14). Захваљујући уставним решењима и одредбама Закона о црквама и верским заједницама и предузетим
мерама, односи између државних органа у Републици Србији и цркава и верских заједница су добри и стабилни.
Управа је финансијски помагала изградњу 37 верских објеката, парохијских домова и манастирских конака, као и обнову и
реконструкцију 110 верских објеката различитих цркава и верских заједница. Такође је одобрена помоћ за санацију штете настале
услед елементарних непогода (поплаве) за 17 објеката. Управа је унапређивала сарадњу са епархијама СПЦ у региону и пружала
редовну помоћ у циљу очувања духовне и културне самобитности српског народа, па је одобрила редовну помоћ за 171 свештеника и
72 монаха и монахиња.
Дирекција за управљање одузетом имовином
У току 2014. године Дирекција за управљање одузетом имовином примила је 17 решења о привременом одузимању имовине за коју
се сумња да потиче из кривичног дела. Имовина је одузимана од физичких лица против којих се воде поступци као и са њима
повезаним правним и физичким лицима и то 25 физичких лица и 1 правно лице. Дирекција је добила једно решење о трајном
одузимању непокретне имовине, која је била привремено одузета и то стан у Београду. У шест предмета, на основу правноснажних
судских решења, враћена је имовина, која је привремено била поверена на чување. На основу решења и наредби тужилаштва
Дирекција је преузела и тренутно управља следећом имовином: 18 кућа, 24 стана, 2 пословне зграде, 2 стамбено пословне зграде, 1
спортска хала, 9 локала/пословна простора, 7 гаража/гаражних места, 1 апартман на Златибору; од злата одузетог правноснажним
пресудама изливена је полуга злата финоће 999,9, тежине 12.710,00gr; од сребра одузетог правноснажним пресудама, укупне тежине
око 30kg, у току је рафинација одузетог метала и изливање полуге сребра, финоће 99,95; два привредна друштава на основу решења
суда; новчана средства и то: 87.346.725,29 РСД, 5.049.149 РСД, 243.753 EUR, 11.646 CHF, 7.017,64 GBP; 25 аутомобила, један брод и
један сплав. Од издавања непокрентости које су привремено одузете, Дирекција остварује месечни приход у износу од око 70.000,00 евра у
динарској противвредности. Другим државним органима и установама дате су на коришћење следеће непокретности: Центру за заштиту
жртава трговине људима, грађевинско пословни објекат у Рузвелтовој бр. 10, површине 294м2, за потребе Центра, Службе за
координацију жртава трговине људима и за пружање услуге прихватилишта за жртава трговине људима; Савезу удружења Србије за
помоћ особама са аутизмом, кућа у Београду, Земун, Карла Сопрона бр. 11, површине 392,8м2; Граду Новом Саду дат је стан у Новом
Саду, површине 50м2, за потребе Меџлис Исламске заједнице у Новом Саду, затим стан у Новом Саду, површине 102м2, за потребе
Центра за социјални рад Града Новог Сада. Дирекција је изменила уговор којим су дате непокретности на Татарском брду Влади
Војводине. Овим изменама, две куће на Татарском брду дате су Граду Новом Саду, за потребе Школе за основно и средње
образовање „Милан Петровић“, са домом ученика. У складу са закључцима Владе Дирекција је, угроженим групама становништва,
дала: Црвеном крсту Србије, за помоћ становништву угроженом полавама у мају 2014 године, роба одузета правноснажном пресудом
Основног суда у Неготину по Закључку Владе 05 Број: 404-4336/2014 од 23. маја 2014. године; Општини Крупањ, за помоћ
становништву угроженом полавама у мају 2014 године, роба одузета правноснажном пресудом Основног суда у Прокупљу
6К.бр.2380/10 од 06. априла 2011. године, по Закључку Владе 05 Број: 404-9578/2014-1 од 04. септембра 2014. године; Црвеном крсту
Србије, за помоћ становништву угроженом полавама у мају 2014 године, роба одузета правноснажним решењем Првог основног суда
у Београду К.бр.20140/10 Кв.бр.2147/11 од 16. јуна 2011. године, по Закључку Владе 05 Број: 404-10193/2014 од 13. септембра 2014.
године.
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АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Ре
д.
бр
.

Назив акта

1.

I
Закон о извршењу кривичних
санкција

2.

Закон о извршењу
ванзаводских санкција и мера

3.

Закон о изменама и допунама
Законика о кривичном
поступку

4.

Закон о Правобранилаштву

Опис

Статус

Референтни
документ/
НПАА

Број „Службеног
гласника РС”,
датум

IV

По
плану
(Да/Не)

Образложење

VI

VII
Неопходност
унапређења извршења
кривичних санкција и
ефикаснијег рада
Управе за извршење
кривичних санкција

II
Законом се уређује поступак
извршења кривичних санкција
према пунолетним лицима,
права и обавезе лица према
којима се извршавају кривичне
санкције, организација Управе
за извршење кривичних
санкција, надзор над њеним
радом, извршење санкција
изречених за привредне
преступе и прекршаје,
одузимање имовинске користи
прибављене кривичним делом
или привредним преступом и
примена мере притвора
Законом се уводи извршење
ванзаводских санкција и мера у
заједници са циљем
ресоцијализације и
реинтеграције осуђених лица

III
Народна
скупштина
усвојила

55/14
23. мај

/

V
Не

Народна
скупштина
усвојила

55/14
23. мај

/

Не

Законом се унапређују одредбе о
одлагању кривичног гоњења, ако
осумњичени прихвати да уплати
одређени новчани износ у
хуманитарне сврхе
Законом се уређује делокруг и
положај правобранилаштва,
оснивање, надлежност, уређење
и организација Државног
правобранилаштва, положај
државног правобраниоца,
заменика државног
правобраниоца и запослених у
Државном правобранилаштву,

Народна
скупштина
усвојила

55/14
23. мај

/

Не

Народна
скупштина
усвојила

55/14
23. мај

/

Не

Неопходност
унапређења извршења
кривичних санкција и
ефикаснијег рада
Управе за извршење
кривичних санкција
Унапређење вођења
кривичног поступка

Законом се уређује
рад Државног
правобранилаштва
имајући у виду
потребу да се овај
орган бави заштитом
имовинских интереса
Републике Србије, као
независне државе
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5.

Закон о посредовању у
решавању спорова

6.

Закон о изменама и допунама
Закона о парничном поступку

7.

Предлог закона о изменама
Закона о извршењу и
обезбеђењу

8.

Закон о изменама и допунама
Закона о ванпарничном
поступку

9.

Закон о оверавању потписа,
рукописа и преписа

начин оснивања, надлежност и
основе уређења и организације
правобранилаштва аутономне
покрајине и правобранилаштва
јединице локалне самоуправе
Закон се доноси како би стране
добровољно решиле спорни
однос путем преговарања, уз
помоћ једног или више
посредника, који странама
помаже да постигну споразум
Законом се проширују
надлежност судије појединца за
вођење поступака; детаљније се
уређује пуномоћје које странке
дају за заступање као и питање
ревизије и понављање поступка
Законом се прецизирају
постојеће одредбе у циљу
повећања ефикасности извршног
поступка и мењају одредбе о
поступању учесника у поступку
извршења и обезбеђења; правцу
редефинисања стварне
надлежности извршитеља
Законом се врши усаглашавање
са Законом о јавном
бележништву, имајући у виду
овлашћења јавних бележника.

Законом се врши усаглашавање
са Законом о јавном
бележништву, имајући у виду

Народна
скупштина
усвојила

55/14
23. мај

НПАА/2013-215

Не

У циљу растерећења
судова, било је
неопходно уредити
ову материју

Народна
скупштина
усвојила

55/14
23. мај

/

Не

Неопходност
детаљнијег уређења
процесних питања у
циљу заштите права
странака у поступку

Народна
скупштина
усвојила

55/14
23. мај

/

Да

Неопходност
детаљнијег уређења
материје извршења и
обезбеђења у циљу
повећања правне
сигурности

Народна
скупштина
усвојила

55/14
23. мај

/

Не

Народна
скупштина
усвојила

93/14
1. септембар

/

Не

Законом о јавном
бележништву
прописано је да јавни
бележници почињу са
радом од 1. септембра
2014. године, те је
било неопходно
ускладити одредбе
Закона са њиховим
овлашћењима,
имајући у виду да су
јавни бележници
добили овлашћења за
вођење одређених
ванпарничних
поступака
Закон је донет из
разлога што су јавни
бележници почели са
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овлашћења јавних бележника

10. Закон о промету
непокретности

Законом се врши усаглашавање
са Законом о јавном
бележништву, имајући у виду
овлашћења јавних бележника

Народна
скупштина
усвојила

93/14
1. септембар

/

Не

11. Закон о допунама Закона о
судским таксама

Допуњена је Тарифа за
сачињавање правних послова
који имају облик
јавнобележничког записа

Народна
скупштина
усвојила

93/14
1. септембар

/

Не

12. Закон о измени Закона о
судијама

Законом се уређује навршење
радног века судије

Народна
скупштина
усвојила

117/14
29. октобар

/

Не

13. Закон о изменама Закона о
јавном тужилаштву

Законом се уређује навршење
радног века јавног тужиоца и
заменика јавног тужиоца

Народна
скупштина
усвојила

117/14
29. октобар

/

Не

14. Закон о изменама и допунама
Закона о промету
непокретности

Законом се врши усаглашавање
са Законом о јавном
бележништву, имајући у виду
овлашћења јавних бележника.

Народна
скупштина
усвојила

121/14
5. новембар

/

Не

15. Закон о изменама и допунама
Закона о јавном бележништву

Законом се прецизније уређује
закон у делу који се односи на
правне послове који имају облик
јавнобележничког записа, као и

Народна
скупштина
усвојила

121/14
5. новембар

/

Не

радом 1. септембра
2014. године, с
обзиром да су јавни
бележници добили
овлашћења у вези са
оверавањем потписа,
рукописа и преписа
Закон је донет из
разлога што су јавни
бележници почели са
радом 1. септембра
2014. године, а
имајући у виду
надлежности јавних
бележника у вези
састављања уговора о
промету
непокретности
Због правне
сигурности било је
неопходно усвојити
измене и допуне овог
закона
Закон је усвојен у
циљу омогућавања
продужења радног
века судија
Закон је усвојен у
циљу омогућавања
продужења радног
века јавних тужиоца и
заменика јавних
тужиоца
Због правне
сигурности било је
неопходно усвојити
измене и допуне овог
закона, као и у циљу
отклањања застоја у
раду правосуђа
У циљу повећања
правне сигурности,
као и због отклањања
застоја у раду
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16. Закон о потврђивању Уговора
између Републике Србије и
Босне и Херцеговине о
изручењу
17. Закон о заштити узбуњивача

награда за рад и накнада
трошкова које припадају јавном
бележнику
Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
Уговора

правосуђа
Народна
скупштина
усвојила

16/14
16 новембар
Међународни
уговори
128/14
26. новембар

/

Да

/

Национална
стратегија за
борбу против
корупције
НПАА/2014-14173
/

Да

/

Да

Законом се уводи ефикасан
механизам заштите лица која
пријављују корупцију од
потенцијалне репресије због
пријављивања

Народна
скупштина
усвојила

18. Закон о измени и допуни
Закона о извршењу и
обезбеђењу

Законом се прецизирају
постојеће одредбе у циљу
повећања ефикасности извршног
поступка и мењају одредбе о
поступању учесника у поступку
извршења и обезбеђења; правцу
редефинисања стварне
надлежности извршитеља

Народна
скупштина
усвојила

139/14
18. децембар

19. Предлог закона о изменама и
допунама Закона о Државном
већу тужилаца

Уводи се стална обука носиоца
правосудних функција.

/

Национална
стратегија за
борбу против
корупције

Да

20. Предлог закона о изменама и
допунама Закона о Високом
савету судства

Уводи се стална обука носиоца
правосудних функција

/

Национална
стратегија за
борбу против
корупције

Да

/

21. Предлог закона о привредним
преступима

Уређују се општи услови и
начела за изрицање санкција за
привредне преступе, систем
санкција, поступак у коме се
утврђује одговорност и изричу
санкције учиниоцима
привредних преступа.
Усклађивање са одредбама
Закона о кривичном поступку,
уређивање правне помоћи у
поступку одузимања имовине

У процедури,
упућен
Народној
скупштини 8.
августа
У процедури,
упућен
Народној
скупштини 8.
августа
/

Неопходност
детаљнијег уређења
материје извршења и
обезбеђења у циљу
повећања правне
сигурности, као и
прецизније уређење
надлежности
извршитеља
/

/

/

Да

/

/

НПАА/2014-278

Да

Због неопходности
усвајања напред
наведених закона који
нису били у плану,
предложени закон није
припремљен у 2014.
години
Због неопходности
усвајања напред
наведених закона који
нису били у плану,
предложени закон није

22. Предлог закона о изменама и
допунама Закона о
међународној правној помоћи
у кривичним стварима
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23. Предлог закона о
грађанскоправној заштити
деце од незаконитог
прекограничног одвођења и
задржавања

Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
међународне конвенције

/

/

/

Да

24. Предлог закона о изменама и
допунама Кривичног законика

Прецизирање кривичних дела
корупције и кривичних дела
против привреде

/

/

Национална
стратегија за
борбу против
корупције
НПАА/2014-260

Да

25. Предлог законa о изменама и
допунама Закона о Агенцији за
борбу против корупције

Отклањање недостатака у
правном оквиру и јачање
капацитета у области превенције
сукоба интереса, контроле
имовине и прихода јавних
функционера; разграничење и
јасно регулисање појмова
кумулације функција
(спречавање вршења више
јавних функција које су
међусобно у сукобу интереса) и
сукоба интереса (отклањање
приватног интереса у вршењу
јавних овлашћења); проширити
круг обвезника за достављање
извештаја о имовини;
подношење извештаја о
спровођењу Стратегије за борбу
против корупције; одредбе које
се односе на планове
интегритета и овлашћења
Агенције
Омогућавање ефикаснијег рада
Европског суда за људска права

/

/

Национална
стратегија за
борбу против
корупције
НПАА/2014-270

Да

/

/

/

Да

26. Предлог Закона о потврђивању
протокола број 15. којим се
мења Европска конвенција за
заштиту људских права и
основних слобода

припремљен у 2014.
години
Због неопходности
усвајања напред
наведених закона који
нису били у плану,
предложени закон није
припремљен у 2014.
години
Због неопходности
усвајања напред
наведених закона који
нису били у плану,
предложени закон није
припремљен у 2014.
години
Због неопходности
усвајања напред
наведених закона који
нису били у плану,
предложени закон није
припремљен у 2014.
години

Текст није
припремљен из
разлога неопходности
доношења других
прописа у овом
периоду

8

Напомена:
Предлагач закона је
Министарство
спољних послова,
Mинистарство правде
само припрема радну
верзију текста прописа
Неопходно је
извршити додатне
анализе усклађености
важећег закона са
већим бројем
директива Европске
уније како би се
утврдио текст закона
После одржаног
билатералног
скрининга, неопходно
је извршити додатне
анализе усклађености
важећег закона са
релевантним
документима
Европске уније како
би се утврдио текст
закона

27. Предлог закона о изменама и
допунама Закона о заштити
података о личности

Врши се усклађивање са
релевантним прописима
Европске уније и Савета Европе
и прецизирање и допуна
постојећих одредби, како би се
олакшало спровођење закона

/

/

Стратегија
заштите
података о
личности
НПАА/2013-204

Да

28. Предлог закона о изменама и
допунама Закона о тајности
података

Прецизирају се важеће одредбе о
одређивању степена тајности,
поступку за издавање
сертификата за приступ тајним
подацима, примени општих и
посебних мера заштите тајних
података, надлежностима органа
који поступају у спровођењу и
надзору над спровођењем закона
и врше друге измене у складу са
упоредним искуствима и
међународним стандардима у
области тајности података
Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
Уговора

/

/

НПАА/2014-291

Да

/

/

/

Да

Текст није усаглашен,
с обзиром да је
неопходно
преиспитати одређена
решења у наведеном
споразуму са аспекта
нашег и међународног
законодавства

Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
Уговора

/

/

/

Да

Текст није усаглашен,
с обзиром да је
неопходно
преиспитати одређена
решења у наведеном
споразуму са аспекта
нашег и међународног

29. Предлог закона о потврђивању
Споразума између Републике
Србије и Републике Италије о
допуни и олакшању примене
Европске конвенције о
међусобном пружању правне
помоћи у кривичним стварима
из 1959. године
30. Предлог закона о потврђивању
Споразума између Републике
Србије и Републике Италије о
олакшању примене Европске
конвенције о екстрадицији из
1957. године
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31. Предлог закона о потврђивању
Уговора између Републике
Србије и Сједињених
Америчких Држава о
изручењу

Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
Уговора

/

/

/

Да

32. Предлог закона о потврђивању
Уговора између Републике
Србије и Републике
Белорусије о изручењу

Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
Уговора

/

/

/

Да

33. Предлог закона о потврђивању
Уговора између Владе
Републике Србије и Владе
Руске Федерације о сарадњи у
области борбе против
транснационалног криминала

Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
Уговора

/

/

/

Да

34. Предлог закона о потврђивању
Уговора између Републике
Србије и Републике Албаније
о изручењу

Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
Уговора

/

/

/

Да

35. Предлог закона о потврђивању
Уговора између Републике
Србије и Републике Албаније
о међусобном извршавању
судских одлука у кривичним
стварима

Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
Уговора

/

/

/

Да

36. Предлог закона о потврђивању
Уговора између Републике
Србије и Републике Албаније
о правној помоћи у
грађанским и кривичним

Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
Уговора

/

/

/

Да

законодавства
Текст није у
потпуности
усаглашен, с обзиром
да је неопходно
преиспитати одређена
решења у наведеном
уговору са аспекта
нашег и међународног
законодавства
Текст уговора је
усаглашен, али до сада
није потписан
Текст уговора је у
значајном делу
усаглашен, али је
потребно преиспитати
одређена решења која
је накнадно
предложила руска
страна
Нацрт уговора је
достављен албанској
страни, али иста до
сада није доставила
своје мишљење, нити
иницирала почетак
преговора у циљу
усаглашавања текста
Нацрт уговора је
достављен албанској
страни, али иста до
сада није доставила
своје мишљење, нити
иницирала почетак
преговора у циљу
усаглашавања текста
Нацрт уговора је
достављен албанској
страни, али иста до
сада није доставила
своје мишљење, нити
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стварима

иницирала почетак
преговора у циљу
усаглашавања текста
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