
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 

 

Правни основ за доношење Сратегије је  члан 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12,7/14 – УС и 44/14), који садржи одредбу да Стратегијом развоја 

Влада утврђује стање у области из надлежности Републике Србије и мере које треба предузети за њен развој 

 

2. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ  

 

Разлози за доношење Стратегије су:  

- повећање задовољства корисника јавним услугама,  

- смањење терета администрације за привредне субјекте и грађане,  

- повећање ефикасности јавне управе употребом информационо-комуникационих технологија, национална и 

прекогранична интероперабилност (нарочито са земљама ЕУ),  

- повећање транспарентности и одговорности рада,  

- јачање партиципације грађана у демократском одлучивању уз поштовање родне равноправности.  

Да би се све ово остварило потребно је поштовање принципа координисаног развоја електронске управе, са 

посебним освртом на заштиту података о личности и висок ниво безбедности података унутар система. 

 

3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

Спровођењем Стратегије остварили би се специфични циљеви као што је: 

- Успостављање институционалног оквира и заокруживање институционалног и правног оквира како би се 

обезбедило координисано управљање развојем еУправе, тако што би се формирала Радна група за електронску 

управу и формирале подгрупе за правну регулативу, инфраструктуру и електронске сервисе. 

- Успостављање интероперабилне комуникације између различитих информационих система органа државне 

управе, органа аутономне покрајне и јединица локалне самоуправе и њихових веб сервиса, како би се повезали 

информациони системи органа јавне управе на јединствену сервисну магистралу (Government Service Bus), ради 

успостављања комуникације кроз државну комуникациону мрежу сервиса. Да би се ово остварило потребно је да се 

изврши унапређивање и прописивање правила за коришћење мрежне и серверске инфраструктуре електронске 

управе, као и класификација података, уз адекватно дуготрајно чување података и дефинисање правила заштите 

података. 

- Успостављање и унапређење основних електронских регистара и повезивање са другим информационим 

системима органа државне управе, органа аутономне покрајне и јединица локалне самоуправе, тако што  би се 

креирали кључни регистари: Регистра грађана, Регистра просторних података, Адресног регистра, као и унапређење 

већ постојећих: Регистра катастра непокретности, Регистра привредних субјеката и других статусних регистара 

Агенције за привредне регистре. Такође, предвиђено је и формирање регистара свих ИКТ ресурса органа државне 

управе, органа аутономне покрајне и јединица локалне самоуправе. 



- Успостављање нових електронских услуга како би се развиле нове функционалности на националном Порталу 

еУправа и другим порталима и обједињавање постојећих услуга других органа државне управе, органа аутономне 

покрајне и јединица локалне самоуправе, а све у складу са обезбеђивањем максималног нивоа безбедности и 

приватности података и садржаја регистара, као и обезбеђењем комуникација између регистара и стабилности и 

доступности државних сервиса. 

- Усавршавање запослених у државној управи за коришћење ИКТ, едуковањем у домену еУправе на свим 

нивоима, како крајњих корисника (грађани и привреда), тако и  запослених у јавном сектору, а посебно доносиоца 

одлука. Посебна пажња би се посветила подизању нивоа писмености у том домену, јер еУправа значи коришћење ИКТ 

у извршавању свакодневних активности у јавној управи.  

- Успостављање отворене управе, кроз отварање података органа јавне управе и повећање транспарентности 

рада, како би се обезбедило отварање скупова података јавне управе ради даљег коришћења у комерцијалне и 

некомерцијалне сврхе, уз креирање нових електронских услуга, чиме би се обезбедила транспарентност управе, али и 

отварање нових могућности за креирање послова и запошљавање, као и креирање могућности за даље брзо и 

квалитетно унапређење система државне управе кроз интеграцију нових технологија и стандарда, а сходно глобалним 

трендовима попут "паметних градова" и м-управе. 

Саставни део стратегије је Акциони план, који садржи прецизно планиране активности и резултате у периоду од 2015-

2016. године које је потребно предузети како би се постигли дефинисани циљеви. Реализација Стратегије, кроз два 

двогодишња директно повезана плана, је изабрана из више разлога. Редовном евалуацијом активности и 

прецизнијим планирањем у краћим интервалима постићи ће се реално остваривање циљева Стратегије. Осим тога, 

Република Србија се налази у периоду вишегодишње консолидације буџета, тако да потрошња мора бити строго 

контролисана и инвестиције морају бити прецизно испланиране и добро оправдане.  

 

4. ФИНАСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ  

 

За спровођење Стратегије није потребно обезбедити додатна средства у буџету Републике Србије. 

У Закону о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 142/14) у оквиру 140 функције 

Основно истраживање, програма 0609 E-Управа, пројекта Дирекције за електронску управу, органа управе у саставу 

Министарства државне управе и локалне самоуправе, „Успостављање јединственог информационог система за 

инспекције – E - инспектор” предвиђена су средства за успостављање јединственог информационог система за 

инспекције – Е - инспектор, и то на позицији - економској класификацији 424 Специјализоване услуге (спровођење 

анализе пословних процеса свих инспекција на републичком нивоу – јавна набавка) у износу од 21.000.000 динара. 

У току 2016. године, у оквиру буџета Дирекције за електронску управу, органа управе у саставу Министарства државне 

управе и локалне самоуправе, 140 функције Основно истраживање, програма 0609 еУправа, предвиђен је пројекат 

„Успостављање јединственог информационог система за инспекције – E - инспектор” са пројекцијом средстава у 

висини од 80.000.000 динара на позицији 424 (израда заједничке информационе платформе за све инспекције на 

републичком нивоу, при чему ће прво бити израђени и пуштени у продукцију модули за четири инспекције на 

републичком нивоу, од укупно 36 републичких инспекција према важећим прописима и организационој структури). 

У току 2017. године, у оквиру буџета Дирекције за електронску управу, органа управе у саставу Министарства државне 

управе и локалне самоуправе, 140 функције Основно истраживање, програма 0609 еУправа, предвиђен је пројекат 

„Успостављање јединственог информационог система за инспекције – E - инспектор” са пројекцијом средстава у 



висини од 120.000.000 динара на позицији 424 (реализација модула за све преостале републичке инспекције, којих 

према важећим прописима и организационој структури сада има 32). 


