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НАЧЕЛНЕ
ПРЕПОРУКЕ ЗА
ВОЂЕЊЕ
РЕГИСТАРА И
ЕВИДЕНЦИЈА

Обезбедити уједначавање начина вођења регистара и евиденција на нивоу Републике
Србије, осим посебних регистара и евиденција за потребе одбране и Војске Србије, тако
што ће се:
1. обезбедити вођење свих регистара и евиденција у надлежности регулаторних тела на
нивоу Републике Србије у електронској форми;
2. обезбедити
могућност
електронске
комуникације
корисника
услуга/клијената/странака са свим регулаторним телима која воде регистре и
евиденције;
3. обезбедити услови за примену електронског документа и електронског потписа, како
на страни регулаторног тела, тако и на страни корисника услуга/клијената/странака;
4. прописати у свим процесним законима да је равноправан начин достављања и
достављање електронског документа на регистровану адресу електронске поште;
5. обезбедити могућност електронског плаћања такси и накнада регулаторним телима
која воде регистре и евиденције;
6. обезбедити пуна размена података између регулаторних тела у поступцима
регистрације и евиденције података, уз обавезу поштовања регистрованих/утврђених
чињеница које је регулаторно тело регистровало/евидентирало, другим речима у
потпуности обезбедити поштовање принципа претпоставке тачности регисторваних
података;
7. обезбедити доступност података из регистара и евиденција на интернет страници
регулаторних тела, осим података који су битни за заштиту личних права и националну
безбедност;
8. прописати максимални рокови за поступање регулаторних тела која воде регистре и
евиденције по захтевима трећих лица за уписе у те регистре;
9. где год је то могуће увести правило да ћутање администрације значи одобравање;
10. обезбедити, преко интернет странице Владе линк ка интернет страницама свих
регистара и евиденција на нивоу Републике Србије;
11. омогућити бесплатну доступност упутстава и формулара за регистрацију у регистре
и евинденције на интернет страници регулаторног тела.

регулаторно тело
(надлежно за спровођење)

начин спровођења
рок за спровођење

подносилац иницијативе

Сва регулаторна тела која воде регистре и евиденције
Регулаторна тела ће усвојити или предложити усвајање прописа у складу са овом начелном
препоруком и појединачним препорукама датим уз ову начелну препоруку.
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када је реч о препорукама везаним за успостављање електронских регистара и
електронских сервиса корисницима, најкасније у роковима који ће се предвидети
акционим планом Владе за спровођење Стратегије е-управе Републике Србије
бројни предлагачи чије су различите иницијативе садржане у препоруци
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