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1. АКЦИОНИ ПЛАН 

Овај одељак садржи прецизно планиране активности и резултате у периоду од 2015-2016. године које је потребно 

предузети како би се постигли дефинисани циљеви.  

Дирекција за електронску управу спровдиће Стратегију еУправе на двa начина. Први, директан начин је спровођење 

активности у којима Дирекција представља носиоца активности. То су пројекти и активности који се не спроводе увек и 

обавезно из буџета Дирекције, али Дирекција директно управља и координира ове активности и одговорна је за све 

резултате који произилазе из њих. Други начин је индиректан и то су пројекти и активности где је Дирекција партнер у 

реализацији. У тим случајевима Дирекција представља контролно тело, које је задужено да сви резултати буду у складу 

са циљевима Стратегије и општим начелима еУправе.  

Акценат у прве две године је на успостављању институционалног и заокруживању правног оквира, успостављању 

основних електронских регистара и интероперабилне комуникације између информационих система пре свега органа 

државне управе. У наредном периоду активности ће бити усмерене на повезивање регистара са јединицама локалне 

самоуправе. То подразумева да ће се поред даљег развоја електронских сервиса радити на повезивању јединица 

локалне самоуправе на јединствену сервисну магистралу. Планирано је да се развију нови сервиси, уз успостављање 

јединствене тачке контакта за све сервисе јавне управе (Single point of contact), који ће радити над свеобухватним 

скупом података сегментираним у више регистара.  

Ту су пре свих: Регистар грађана, Регистар просторног планирања, Регистар запослених, именованих, постављених и 

ангажованих лица у јавном сектору (који треба да обухвати све кориснике јавних средстава, запослене на неодређено 

и одређено време, изабрана, постављена лица и ангажована лица по основу уговора и преко задруге, као и податке о 

примањима по свим основама). Као посебан модул, планирано је да се развију програми усавршавања запослених у 

јавној управи на Порталу еУправа (e-learning), уз значајно поједностављење управних поступака кроз реализацију 

електронских услуга. 

У наредној табели представљене су активности Акционог плана за период од 2015. до 2016. године са роковима 

реализације, индикаторима са почетном и циљном вредношћу, планираним финансијским средствима, носиоцима 

активности и партнерима.  
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1.1 АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД  2015-2016. ГОДИНЕ 

1.1.1 УСПОСТАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ И ЗАОКРУЖИВАЊЕ ПРАВНОГ ОКВИРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КООРДИНИСАНОГ УПРАВЉАЊА РАЗВОЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ   

 

Активност 

Рок за 

реализацију Индикатори са почетном 

и циљном вредношћу 

Финансијска средства 
Носилац 

активности 
Партнери 

2015 2016 

Буџет РС 

ДЕУ 
Буџет РС Донације 

9.1.1.1. Припрема и доношење 

Стратегије развоја 

електронске управе у 

Републици Србији за 

период од 2015-2018. 

Године и Акционог 

плана за спровођење 

Стратегије за период 

од 2015-2016. године 

4. 

квартал 

 Усвојена Стратегија 

развоја електонске 

управе у Републици 

Србији за период од 

2015-2018. године и 

Акциони план за 

спровођење Стратегије 

за период од 2015-2016. 

године  

ПВ: „неусвојена“ 

ЦВ: „усвојена“ 

РА 

 

 IPA 2011 

(Укупна 

вредност 

пројекта - 

ПЛАЦ - у 

оквиру кога се 

активност 

изводи износи 

18.000 ЕУР) 

Министарство 

државне управе 

и локалне 

самоуправе  

Дирекција за електронску 

управу, Министарство 

трговине, туризма и 

телекомуникација, 

Министарство унутрашњих 

послова, Пореска управа, 

Републички геодетски завод, 

Управа за трезор, 

Министарство правде, Управа 

за заједничке послове 

републичких органа, 

Министарство одбране, 

Министарство финансија, 

Државна ревизорска 

институција и други државни 

органи, органи аутономне 

покрајине и јединице локалне 

самоуправе који активно 

учествују у изради и 

спровођењу Стратегије 

9.1.1.2. Правилник о 

коришћењу ИКТ 

инфраструктуре 

електронске управе 

4. 

квартал 

 Број органа који користе 

ИКТ инфраструктуру 

електронске управе у 

складу са Правилником. 

ПВ: 0 

ЦВ: 10 

 РА НП Дирекција за 

електронску 

управу 

Министарство државне 

управе и локалне самоуправе, 

Управа за заједничке послове 

републичких органа, 

Министарство трговине, 

туризма и телекомуникација, 

сви државни органи, органи 

аутономне покрајине и 

јединице локалне самоуправе 
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Активност 

Рок за 

реализацију Индикатори са почетном 

и циљном вредношћу 

Финансијска средства 
Носилац 

активности 
Партнери 

2015 2016 

Буџет РС 

ДЕУ 
Буџет РС Донације 

9.1.1.3. Успостављање Радне 

групе за електронску 

управу и формирање 

подгрупа за 

инфраструктуру, 

електронске сервисе и 

правну регулативу која 

ће пратити реализацију 

Стратегије и Акционог 

плана 

4. 

квартал 

 Број састанака Радне 

групе за електронску 

управу са подгрупама 

ПВ: 0 

ЦВ: 4 

Број састанака подгрупа 

Радне групе за 

електронску управу  

ПВ: 0 

ЦВ: 20 

 РА НП Министарство 

државне управе 

и локалне 

самоуправе 

Дирекција за електронску 

управу, Министарство 

трговине, туризма и 

телекомуникација,  

Генерални секретаријат Владе 

9.1.1.4. Успостављање 

посебног телa за 

координацију еУправе 

на нивоу локалних 

самоуправа 

4. 

квартал 

 Број чланова посебног 

тела за координацију 

еУправе на нивоу 

локалних самоуправа 

ПВ: 0 

ЦВ: 12 

 РА НП Министарство 

државне управе 

и локалне 

самоуправе 

Дирекција за електронску 

управу, Стална Конференција 

градова и општина, сви 

органи аутономне покрајине 

и јединице локалне 

самоуправе. 

9.1.1.5 Закон о електронској 

управи Републике 

Србије 

 2. 

квартал 

Закон о електронској 

управи је усвојен 

ПВ: „неусвојен“ 

ЦВ: „усвојен“ 

 Контрибуција 

државе за 

ИПА 2013 

IPA 2013 

Пројекат: 

„Припрема и 

имплементаци

ја 
инфраструктуре 

еУправе“ 

 

Министарство 

државне управе 

и локалне 

самоуправе 

Дирекција за електронску 

управу 

9.1.1.6. Заокруживање правног 

оквира електронске 

управе у домену 

надлежности 

Министарства државне 

управе и локалне 

самоуправе 

4. 

квартал 

 Анализа потребних 

измена и допуна 

постојећих и доношење 

нових закона, 

подзаконских аката и 

интерних правилника  

ПВ: „неусвојено“  

ЦВ: „прилагођено преко 

70% закона и 

подзаконских аката“ 

 РА НП 

 

 

Министарство 

државне управе 

и локалне 

самоуправе 

 

 

Пореска управа, Републички 

геодетски завод, Управа за 

трезор, Министарство правде, 

Управа за заједничке послове 

републичких органа, 

Републички секретаријат за 

законодавство, Министарство 

трговине, туризма и 

телекомуникација, 

Министарство финансија, 

Министарство привреде, 

Повереник за информације од 

јавног значаја и заштиту 

података о личности, 

Дирекција за електронску 

управу 
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Активност 

Рок за 

реализацију Индикатори са почетном 

и циљном вредношћу 

Финансијска средства 
Носилац 

активности 
Партнери 

2015 2016 

Буџет РС 

ДЕУ 
Буџет РС Донације 

9.1.1.7. Заокруживање правног 

оквира електронске 

управе у домену 

надлежности 

Министарствa 

трговине, туризма и 

телекомуникација 

4. 

квартал 

 Анализа потребних 

измена и допуна 

постојећих и доношење 

нових закона, 

подзаконских аката и 

интерних правилника  

ПВ: 0 

ЦВ: „прилагођено преко 

70% закона и 

подзаконских аката“ 

 РА НП Министарство 

трговине, 

туризма и 

телекомуникаци

ја 

Пореска управа, Републички 

геодетски завод, Управа за 

трезор, Дирекција за 

електронску управу, 

Министарство правде, Управа 

за заједничке послове 

републичких органа, 

Републички секретаријат за 

законодавство, Министарство 

државне управе и локалне 

самоуправе, Министарство 

финансија, Министарство 

привреде, Министарство 

одбране, Повереник за 

информације од јавног 

значаја и заштиту података о 

личности 

9.1.1.8. Заокруживање правног 

оквира електронске 

управе у домену 

надлежности 

Министарствa културе 

и информисања 

4. 

квартал 

 Анализа потребних 

измена и допуна 

постојећих и доношење 

нових закона, 

подзаконских аката и 

интерних правилника  

ПВ: 0 

ЦВ: „прилагођено преко 

80% закона и 

подзаконских аката“ 

 РА НП Министарство 

културе и 

информисања 

Сви државни органи, органи 

аутономне покрајине и 

јединице локалне 

самоуправе, Повереник за 

информације од јавног 

значаја и заштиту података о 

личности 

9.1.1.9. Заокруживање правног 

оквира електронске 

управе у домену 

надлежности 

Министарства правде 

4. 

квартал 

 Анализа потребних 

измена и допуна 

постојећих и доношење 

нових закона, 

подзаконских аката и 

интерних правилника  

ПВ: 0 

ЦВ: „прилагођено преко 

70% закона и 

подзаконских аката“ 

 РА НП Министарство 

правде 

Сви државни органи, органи 

аутономне покрајине и 

јединице локалне 

самоуправе, Повереник за 

информације од јавног 

значаја и заштиту података о 

личности 
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Активност 

Рок за 

реализацију Индикатори са почетном 

и циљном вредношћу 

Финансијска средства 
Носилац 

активности 
Партнери 

2015 2016 

Буџет РС 

ДЕУ 
Буџет РС Донације 

9.1.1.10. Израда анализе и 

предлога Закона о 

евиденцијама за 

остваривање 

електронске управе у 

домену надлежности 

Министарствa 

унутрашњих послова 

 2. 
квартал 

Израђен предлог Закона 

о евиденцијама 

ПВ: 0 

ЦВ: „усвојен“ 

 

 РА НП Министарство 

унутрашњих 

послова 

Републички секретаријат за 

законодавство, Управа за 

заједничке послове 

републичких органа, 

Дирекција за електронску 

управу, Републички геодетски 

завод, Министарство 

финансија, Министарство 

државне управе и локалне 

самоуправе, Повереник за 

информације од јавног 

значаја и заштиту података о 

личности и други државни 

органи 

9.1.1.11. Заокруживање правног 

оквира електронске 

управе у домену 

надлежности 

Министарствa 

привреде 

4. 
квартал 

 Анализа потребних 

измена и допуна 

постојећих и доношење 

нових закона, 

подзаконских аката и 

интерних правилника  

ПВ: 0 

ЦВ: „прилагођено преко 

70% закона и 

подзаконских аката“ 

 РА НП Министарство 

привреде 

Пореска управа, Дирекција за 

електронску управу, 

Републички геодетски завод, 

Управа за трезор, 

Министарство правде, Управа 

за заједничке послове 

републичких органа, 

Републички секретаријат за 

законодавство, Министарство 

трговине, туризма и 

телекомуникација, 

Министарство финансија, 

Министарство државне 

управе и локалне самоуправе, 

Повереник за информације од 

јавног значаја и заштиту 

података о личности 

9.1.1.12. Заокруживање правног 

оквира електронске 

управе у домену 

надлежности 

Министарства 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 

4. 
квартал 

 Анализа потребних 

измена и допуна 

постојећих и доношење 

нових закона, 

подзаконских аката и 

интерних правилника  

ПВ: 0 

ЦВ: „прилагођено преко 

70% закона и 

подзаконских аката“ 

 РА НП Министарство 

грађевинарства

саобраћаја и 

инфраструктуре 

Републички геодетски завод, 

сви државни органи, органи 

аутономне покрајине и 

јединице локалне самоуправе 
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Активност 

Рок за 

реализацију Индикатори са почетном 

и циљном вредношћу 

Финансијска средства 
Носилац 

активности 
Партнери 

2015 2016 

Буџет РС 

ДЕУ 
Буџет РС Донације 

9.1.1.13. Заокруживање правног 

оквира електронске 

управе у домену 

надлежности 

Министарствa 

финансија 

 4. 
квартал 

Анализа потребних 

измена и допуна 

постојећих и доношење 

нових закона, 

подзаконских аката и 

интерних правилника  

ПВ: 0 

ЦВ: „прилагођено преко 

80% закона и 

подзаконских аката“ 

 РА НП Министарство 

финансија 

Пореска управа, Дирекција за 

електронску управу, 

Републички геодетски завод, 

Управа за трезор, 

Министарство правде, Управа 

за заједничке послове 

републичких органа, 

Републички секретаријат за 

законодавство, Министарство 

трговине, туризма и 

телекомуникација, 

Министарство државне 

управе и локалне самоуправе, 

Министарство привреде, 

Повереник за информације од 

јавног значаја и заштиту 

података о личности 

 

Напомена: Први наведени орган државне управе у колони „Носилац активност“ представља примарног носиоца активности. 

Легенда: РА – редовне активности 

 НП – није предвиђено 
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1.1.2 УСПОСТАВЉАЊЕ ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ ИЗМЕЂУ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ОРГАНА  

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Активност 

Рок за 

реализацију Индикатори са почетном и 

циљном вредношћу 

Финансијска средства 
Носилац 

активности 
Партнери 

2015 2016 
Буџет РС 

ДЕУ Буџет РС Донације 

9.1.2.1. Успостављање 

правосудног 

информационог 

система у области 

међународне правне 

помоћи 

 2. 
квартал 

Успостављен правосудни 

информациони систем у 

области међународне 

правне помоћи: 

ПВ: 50%  

ЦВ: 100% 

 РА 30.000 ЕУР 

(Краљевина 

Холандија) 

Министарство 

правде 

Републичко јавно 

тужилаштво 

 

9.1.2.2. Примена стандарда 

и протокола 

интероперабилности 

(налази се и у 

Акционом плану за 

реформу јавне 

управе) 

 4. 
квартал 

Број државних органа, 

органа аутономне 

покрајине и јединица 

локалне самоуправе који 

примењују стандарде 

интероперабилности 

ПВ: 4 

ЦВ: 50 

 Контрибуција 

државе за ИПА 

2013 

IPA 2013 

Пројекат: 

„Припрема и 

имплементација 

инфраструктуре 

еУправе“ 

 

Министарство 

државне управе и 

локалне 

самоуправе 

Дирекција за 

електронску управу,  

Министарство 

унутрашњих послова, 

Агенција за привредне 

регистре, Републички 

геодетски завод, 

Пореска управа, 

Народна банка Србије, 

Управа за трезор, 

Управа за заједничке 

послове републичких 

органа, Министарство 

финансија, 

организације цивилног 

друштва 
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Активност 

Рок за 

реализацију Индикатори са почетном и 

циљном вредношћу 

Финансијска средства 
Носилац 

активности 
Партнери 

2015 2016 
Буџет РС 

ДЕУ Буџет РС Донације 

9.1.2.3. Повезивање органа 

државне управе, 

органа аутономне 

покрајине и јединица 

локалне самоуправе 

на сервисној 

магистрали (налази 

се и у Акционом 

плану за реформу 

јавне управе) 

 4. 
квартал 

Број органа државне 

управе, органа аутономне 

покрајине и јединица 

локалне самоуправе који 

користе сервисну 

магистралу у складу са 

Директивом о поновном 

коришћењу података у 

јавној управи (Re-use of 

Public Sector information) 

ПВ: 4 

ЦВ: 20 

 Контрибуција 

државе за ИПА 

2013 

IPA 2013 

Пројекат: 

„Припрема и 

имплементација 

инфраструктуре 

еУправе“ 

 

Министарство 

државне управе и 

локалне 

самоуправе 

Дирекција за 

електронску управу, 

Управа за заједничке 

послове републичких 

органа, Министарство 

унутрашњих послова, 

Агенција за привредне 

регистре, Републички 

геодетски завод, 

Пореска управа, 

Народна банка Србије, 

Управа за трезор, 

Управа за заједничке 

послове републичких 

органа, Министарство 

одбране 

9.1.2.4. Консолидација 

државне 

комуникационе 

мреже 

 4. 
квартал 

Број државних органа 

повезаних на главну мрежу 

државних органа на 

националном нивоу  

ПВ: 70 

ЦВ: 150 

 100.000.000 

РСД 

НП Министарство 

трговине, туризма 

и 

телекомуникација,  

Управа за заједничке 

послове републичких 

органа, сви државни 

органи, органи 

аутономне покрајине и 

јединице локалне 

самоуправе 

9.1.2.5. Унапређење ИКТ 

инфраструктуре 

правосудних органа 

 4. 
квартал 

Извршена набавка опреме 

неопходне за замену 

застарелих радних станица, 

сервера и мрежне опреме 

у судовима и 

тужилаштвима: 

ПВ: 0% 

ЦВ: 50% 

 52.000.000 

РСД 

120.000.000 

Донација ЕУ 

кроз пројекат  

Judicial 

Efficiency  

Министарство 

правде 

Високи савет судства 
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Активност 

Рок за 

реализацију Индикатори са почетном и 

циљном вредношћу 

Финансијска средства 
Носилац 

активности 
Партнери 

2015 2016 
Буџет РС 

ДЕУ Буџет РС Донације 

9.1.2.6. Колаборациони 

сервиси државних 

органа  

4. 
квартал 

 Број сервиса који су 

имплементирани кроз 

каталог сервиса Управе за 

заједничке послове 

републичких органа 

ПВ: 0 

ЦВ: 10 

10.000.000 

РСД 

  Дирекција за 

електронску 

управу 

Управа за заједничке 

послове републичких 

органа, Министарство 

културе, Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја, 

Министарство 

државне управе и 

локалне самоуправе, 

Републичка дирекција 

за имовину 

 

Напомена: Први наведени орган државне управе у колони „Носилац активност“ представља примарног носиоца активности. 

Легенда: РА – редовне активности 

 НП – није предвиђено 
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1.1.3 УСПОСТАВЉAЊЕ ОСНОВНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ РЕГИСТАРА ПОВЕЗАНИХ СА ДРУГИМ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА ДРЖАВНИХ 

ОРГАНА, ОРГАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активност 

Рок за реализацију Индикатори са 

почетном и циљном 

вредношћу 

Финансијска средства 

Носилац активности Партнери 
2015 2016 

Буџет РС 

ДЕУ 
Буџет РС Донације 

9.1.3.1. Заокруживање 

електронског 

регистра примарних, 

секундарних и 

терцијарних 

здравствених 

институција 

4. 
квартал 

 Број примарних, 

секундарних и 

терцијарних 

здравствених 

институција које се 

налазе у електронском 

регистру 

ПВ: 0 

ЦВ: 200 

 РА НП Министарство 

здравља 

Републички фонд за 

здравствено 

осигурање, Дирекција 

за електронску управу 

9.1.3.2. Успостављање 

Регистра свих ИКТ 

ресурса државних 

органа 

4. 
квартал 

 Проценат државних 

органа, органа 

аутономне покрајине и 

јединица локалне 

самоуправе чији су 

ресурси унети  у 

Регистар 

ПВ: 0% 

ЦВ: 70% 

 РА НП Министарство 

државне управе и 

локалне самоуправе 

Дирекција за 

електронску управу, 

сви државни органи, 

органи аутономне 

покрајине и јединице 

локалне самоуправе 

9.1.3.3. Успостављање и 

обjaвљивaњe 

нaциoнaлнoг 

рeгистрa пружaлaцa 

услугa oд пoвeрeњa - 

Trusted List 

(сeртификaциoних 

тeлa, издaвaлaцa 

врeмeнских жигoвa, 

CRL и OCSP 

провајдера...) 

4. 
квартал 

 Објављена листа на 

интернету у складу са 

препоруком ETSI TS 119 

612 V1.2.1 (2014-04) 

"Trusted Lists" 

ПВ: „необјављена“ 

ЦВ:“објављена“ 

 РА НП Министарство 

трговине, туризма и 

телекомуникација 

Дирекција за 

електронску управу 
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Активност 

Рок за реализацију Индикатори са 

почетном и циљном 

вредношћу 

Финансијска средства 

Носилац активности Партнери 
2015 2016 

Буџет РС 

ДЕУ 
Буџет РС Донације 

9.1.3.4. Успостављање 

информационог 

система централног 

електронског 

регистра просторних 

и урбанистичких 

планова 

4. 
квартал 

 Успостављен 

електронски регистар 

просторних и 

урбанистичких планова 

ПВ: „неуспостављен“ 

ЦВ: „успостављен““ 

  USAID 

Пројекат за 

боље услове 

пословања 

67.965 USD 

Републички геодетски 

завод 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 

органи аутономне 

покрајине и јединице 

локалне самоуправе 

9.1.3.5. Успостављање 

електронског 

Регистра имаоца 

јавних овлашћења - I 

фаза 

 4. 
квартал 

Број органа који се 

налазе у електронском 

Регистру имаоца јавних 

овлашћења 

ПВ: 0 

ЦВ: 200 

300.000 РСД  2.000.000 

ЕУР 

Секторска 

буџетска 

подршка 

Министарство 

државне управе и 

локалне самоуправе 

Дирекција за 

електронску управу, 

Државна ревизорска 

институција, Служба 

за управљање 

кадровима, 

Министарство 

финансија 

9.1.3.6. Упис у Централни 

регистар 

Повереника за 

информације о 

јавног значаја и 

заштита података о 

личности 

4. 
квартал 

 Број органа- руковаоца, 

који се налазе у 

Централном регистру 

Повереника за 

информације од јавног 

значаја и заштита 

података о личности 

ПВ: 500 

ЦВ: 520 

 РА НП Повереник за 

информације о јавног 

значаја и заштита 

података о личности 

Министарство 

државне управе и 

локалне самоуправе, 

Дирекција за 

електронску управу 

9.1.3.7. Успостављање 

електронског 

регистра грађана 

(Прва фаза)  

 4. 
квартал 

20161 

Број органа државне 

управе, органа 

аутономне покрајине и 

јединица локалне 

самоуправе који врши 

електронске упите у 

регистар грађана 

ПВ: 0 

ЦВ: 40 

 Контрибуција 

државе за ИПА 

2013 

ИПА 2013 

Пројекат: 

„Припрема и 

имплементац

ија 

инфраструкту

ре еУправе“ 

 

Министарство 

државне управе и 

локалне самоуправе 

Министарство 

унутрашњих послова,  

Дирекција за 

електронску управу,  

Републички завод за 

статистику 

                                                           

1 Рок за реализацију овог пројекта је 4. квартал 2017. године. 
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Активност 

Рок за реализацију Индикатори са 

почетном и циљном 

вредношћу 

Финансијска средства 

Носилац активности Партнери 
2015 2016 

Буџет РС 

ДЕУ 
Буџет РС Донације 

9.1.3.8. Унапређење 

регистра привредних 

субјеката и других 

статусних регистара 

Агенције за 

привредне регистре: 

- Унапређен квалитет 

података 

повезивањем са 

другим 

расположивим 

регистрима; 

- Унапређена 

расположивост 

података из 

регистара и услуге 

испоруке података;  

- Унапређен обим и 

садржина података у 

регистрима на 

основу усвојених 

закона. 

4. 
квартал 

 Број органа држевне 

управе, органа 

аутономне покрајине и 

јединица локалне 

самоуправе који врши 

аутоматизован упит у 

регистар привредних 

субјеката 

ПВ: 10 

ЦВ:  20 

 РА НП Агенција за 

привредне регистре 

 

Дирекција за 

електронску управу, 

Републички завод за 

статистику, 

Министарство 

привреде, 

Министарство 

унутрашњих послова,  

Републички геодетски 

завод 

9.1.3.9. Примена  Услова 

коришћење сервиса 

еУправе који се 

налазе на 

националном 

Порталу еУправа 

4. 
квартал 

 Број органа државне 

управе, органа 

аутономне покрајине и 

јединица локалне 

самоуправе који 

примењују Услове за 

коришћење 

националног Портала 

еУправа 

ПВ: 100 

ЦВ: 160 

 РА НП Дирекција за 

електронску управу 

Сви државни органи, 

органи аутономне 

покрајине и јединице 

локалне самоуправе, 

организације 

цивилног друштва 

9.1.3.10. Каталог веб сервиса 

омогућених на 

централној 

магистрали органа 

државне управе 

(Governement 

Service Bus) 

 2. 
квартал 

Број органа државне 

управе, органа 

аутономне покрајине и 

јединица локалне 

самоуправе који 

користи веб сервисе из 

каталога 

ПВ: 4 

ЦВ: 20 

700.000 РСД 

 

 НП Дирекција за 

електронску управу 

Сви државни органи, 

органи аутономне 

покрајине и јединице 

локалне самоуправе, 

организације 

цивилног друштва 
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Активност 

Рок за реализацију Индикатори са 

почетном и циљном 

вредношћу 

Финансијска средства 

Носилац активности Партнери 
2015 2016 

Буџет РС 

ДЕУ 
Буџет РС Донације 

9.1.3.11. Унапређење Портала 

судова са приказом 

података о току 

предмета са 

подацима из 

прекршајних, 

апелационих, 

Врховног касационог 

и Управног суда 

4. 
квартал 

 Унапређен Портал 

судова са приказом 

података о току 

предмета са подацима 

из прекршајних, 

апелационих, Врховног 

касационог и Управног 

суда: 

ПВ: „неунапређен“ 

ЦВ: „ унапређен “ 

 РА  НП Министарство правде Високи савет судства 

9.1.3.12. Успостављање 

електронског 

регистра наставника 

у основним и 

средњим школама и 

високо образовним 

установама, 

електронског 

регистра 

истраживача и 

електронског 

регистра ученика и 

студената у сектору 

просвете и науке 

 4. 
квартал 

Успостављени регистри: 

ПВ: „неуспостављен“ 

ЦВ: „успостављен““ 

 100.000.000 

РСД 

50.000.000 

РСД 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја  

Образовне 

институције, 

Министарство 

државне управе и 

локалне самоуправе, 

Дирекција за 

електронску управу 

9.1.3.13. Успостављање 

централне базе 

података о 

странцима 

 

4. 
квартал 

 Успостављен централни 

регистар странаца 

ПВ: „неуспостављен“ 

ЦВ: „успостављен“ 

 110,000.00 ЕУР 

(национална 

контрибуција) 

IPA 2012, 

Реформа 

полиције и 

управљање 

миграцијама 

компонента 2 

1,210,000.00 

ЕУР 

Министарство 

унутрашњих послова,  

Министарство 

финансија, 

Министарство 

спољних послова 

 

Напомена: Први наведени орган државне управе у колони „Носилац активност“ представља примарног носиоца активности. 

Легенда: РА – редовне активности 

 НП – није предвиђено 
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1.1.4 УСПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ УСЛУГА НА НАЦИОНАЛНОМ ПОРТАЛУ ЕУПРАВА И ДРУГИМ ПОРТАЛИМА 

Активност 

Рок за 

реализацију 
Индикатори са 

почетном и циљном 

вредношћу 

Финансијска средства 
Носилац 

активности 
Партнери 

2015 2016 
Буџет РС 

ДЕУ 
Буџет РС Донације 

9.1.4.1. Електронске услуге 

које се односе на 

издавање 

катастарских 

докумената од 

стране РГЗ-а2 

4. 
квартал 

 Имплементирано 

апликативно решење за 

издавање катастарских 

докумената од стране 

РГЗ-а 

ПВ: 0 

ЦВ:  5 пилот градова и 

општина 

 IPA 2010 

контрибуција 

30.000.000 РСД   

 Министарство 

трговине, 

туризма и 

телекомуникаци

ја 

Републички геодетски 

завод, Министарство 

државне управе и 

локалне самоуправе, 

Дирекција за 

електронску управу, 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 

9.1.4.2. Услуге везане за 

увид у пореске 

обавезе везане за 

порез на имовину3 

4. 
квартал 

 Уведена услуга увида у 

пореске обавезе везане 

за порез на имовину 

ПВ: „неимплементирана“ 

ЦВ: „имплементирана“ 

 IPA 2010 

контрибуција 

15.000.000 РСД 

 Министарство 

трговине, 

туризма и 

телекомуникаци

ја,  

Министарство државне 

управе и локалне 

самоуправе, Дирекција 

за електронску управу, 

Пореска управа 

9.1.4.3. Имплементација 

болничко 

информационих 

система у 

болницама 

4. 
квартал 

 Број болница где је 

имплементиран 

болнички 

информациони систем: 

ПВ: 0 

ЦВ: 19 болница 

  500.000 ЕУР, EU-

IHIS ИПА 2008 

Министарство 

здравља 

Републички фонд за 

здравствено 

осигурање, Институт за 

јавно здравље 

Републике Србије, 

Дирекција за 

електронску управу  

9.1.4.4. Унапређење 

електронске услуге 

издавања уверења 

о пребивалишту на 

порталу еУправа 

4. 
квартал 

 Број полицијских управа 

у којима је омогућена 

електронска услуга 

ПВ: 1 

ЦВ: 27 

 РА НП Дирекција за 

електронску 

управу  

Министарство 

унутрашњих послова, 

Министарство државне 

управе и локалне 

самоуправе 

                                                           
2 Активност се налази и у Акционом плану реформе јавне управе 
3 Активност се налази и у Акционом плану реформе јавне управе 
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Активност 

Рок за 

реализацију 
Индикатори са 

почетном и циљном 

вредношћу 

Финансијска средства 
Носилац 

активности 
Партнери 

2015 2016 
Буџет РС 

ДЕУ 
Буџет РС Донације 

9.1.4.5. Успоставити 

електронске услуге 

везано за издавање 

личних докумената4 

4. 
квартал 

 Проценат електронских 

захтева за услугу од 

укупног броја 

поднесених  захтева 

ПВ: 0% 

ЦВ: 5% од свих захтева 

 IPA 2010, 

"Подршка 

развоју е-

Управе" - 

контрибуција  

32.000.000 РСД 

 Министарство 

трговине, 

туризма и 

телекомуникаци

ја 

Министарство 

унутрашњих послова, 

Министарство државне 

управе и локалне 

самоуправе - Дирекција 

за електронску управу 

9.1.4.6. Имплементација 

електронских 

сервиса везаних за 

процес 

оспособљавања 

кандидата за 

возаче (додатне 

функционалности на 

Порталу еУправа) 

4. 
квартал 

 Уведена услуга везана 

за процес 

оспособљавања 

кандидата за возаче 

ПВ: „услуга није на 

Порталу еУправа“ 

ЦВ: „услуга реализована 

на Порталу еУправа“ 

 

Број ауто школа које су 

сертификоване за 

оспособљавање 

кандидата за возаче 

ПВ: 0 

ЦВ: 100 

 5.000.000 РСД 

 

 Министарство 

трговине, 

туризма и 

телекомуникаци

ја 

Министарство 

унутрашњих послова,  

Агенција за безбедност 

саобраћаја, Дирекција 

за електронску управу 

9.1.4.7. Повезивање 

репозиторијума 

докторских 

дисертација на 

Порталу еУправа 

 3. 
квартал 

Повезани 

репозиторијуми 

докторских дисертација 

на Порталу еУправа: 

ПВ: 0 

ЦВ: ТБД 

 РА 8.000.000 РСД 

TEMPUS projekat 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

Академске институције, 

Дирекција за 

електронску управу 

                                                           

4 Активност се налази и у Акционом плану реформе јавне управе 



37 

 

Активност 

Рок за 

реализацију 
Индикатори са 

почетном и циљном 

вредношћу 

Финансијска средства 
Носилац 

активности 
Партнери 

2015 2016 
Буџет РС 

ДЕУ 
Буџет РС Донације 

9.1.4.8. „Милион грађана 

еПисмено“ за 

коришћење 

електронских услуга 

на Порталу еУправа 

- обуке за 

оспособљавање 

грађана за 

коришћење 

националног 

Портала еУправа. 

 4. 
квартал 

Број одржаних обука за 

грађане за коришћење 

сервиса еУправе. 

ПВ: 0 

ЦВ: 50 

  100.000 ЕУР 

Средства нису 

обзбеђена 

Дирекција за 

електронску 

управу 

Министарство државне 

управе и локалне 

самоуправе, 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја, 

Просветни систем 

Србије (факултети, 

средње школе, основне 

школе),  Министарство 

трговине, туризма и 

телокомуникација, 

Организације цивилног 

друштва  

9.1.4.9. Унапређење 

сервисне 

магистрале на свим 

нивоима 

комуникације: G2G, 

G2B и G2C 

 4. 
квартал 

Број органа који 

користе сервисну 

магистралу 

ПВ: 5 

ЦВ: 20 

4.000.000 

РСД 2015. 

 

4.000.000 

РСД 2016. 

 

Тотал 

8.000.000 

РСД 

 НП Дирекција за 

електронску 

управу 

Министарство државне 

управе и локалне 

самоуправе, 

Министарство 

привреде, 

Министарство трговине, 

туризма и 

телекомуникација 

9.1.4.10. Анализа пословних 

процеса 

републичких 

инспекцијских 

служби Републике 

Србије  

 1. 
квартал 

Број инспекцијских 

служби чији су пословни 

процеси пописани 

ПВ: 2 

ЦВ: 30 

21.000.000 

РСД  

  Дирекција за 

електронску 

управу 

Министарство државне 

управе и локалне 

самоуправе, Пореска 

управа, Министарство 

рада, запошљавања, 

борачких и социјалних 

питања, Министарство 

трговине, туризма и 

телекомуникација, 

Министарство 

пољопривреде и 

заштите животне 

средине, Министарство 

здравља, Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја, 

Републички геодетски 

завод 
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Активност 

Рок за 

реализацију 
Индикатори са 

почетном и циљном 

вредношћу 

Финансијска средства 
Носилац 

активности 
Партнери 

2015 2016 
Буџет РС 

ДЕУ 
Буџет РС Донације 

9.1.4.11. Успостављање 

јединственог 

информационог 

система 

(еИнспектор) – 

Прва фаза 

 

 4. 
квартал 

Број инспекцијских 

служби који користе 

информациони систем  

ПВ: 0 

ЦВ: 4 

80.000.000 

РСД  

 

  Дирекција за 

електронску 

управу 

Министарство државне 

управе и локалне 

самоуправе, Пореска 

управа, Министарство 

рада, запошљавања, 

борачких и социјалних 

питања, Министарство 

трговине, туризма и 

телекомуникација 

9.1.4.12. Успостављање 

репозиторијума 

видео садржаја за 

едукацију државних 

службеника за 

администрацију, 

генерисање и 

обраду захтева на 

Порталу еУправа. 

 4. 
квартал 

Проценат државних 

службеника задужених 

за администрирање, 

генерисање и обраду 

услуга на Порталу 

еУправа који су обучени 

путем видео садржаја 

ПВ: 0% 

ЦВ: 60%  

10.000.000 

РСД 

 НП Дирекција за 

електронску 

управу 

Сви државни органи, 

органи аутономне 

покрајине и јединице 

локалне самоуправе 

који постављају еУслуге 

за грађане, привредне 

субјекте и запослене у 

јавној управи 

9.1.4.13. Унапређење ИТ 

структуре: Акциони 

план за спровођење 

програма Владе, 

ПИРВ, постојећи 

систем за 

програмско 

буџетирање и 

извршење буџета, 

као и система 

ISDACON и НПАА 

 4. 
квартал 

Мера у којој 

извештавање пружа 

информације о 

оствареним 

резултатима 

ПВ: 3 

ЦВ: 4 

 580.000 ЕУР – 

Средства су 

обезбеђена у 

виду секторске 

буџетске 

подршке 

Европске 

комисије за 

област реформе 

јавне управе 

10.000 $ – 

средства су 

обезбеђена из 

буџета 

Министарства 

финансија који 

је опредељен за 

учешће у 

пројекту са 

УСАИД БЕП 

40.000$ које је 

обезбедио 

УСАИД БЕП као 

помоћ 

Министарству 

финансија за 

успостављање 

информационог 

система који ће 

покрити 

средњорочно 

планирање, ПОФ, 

припрему буџета 

и извештавање 

Републички 

секретаријат за 

јавне политике  

Генерални секретаријат 

Владе, Министарство 

финансија, сви органи 

државне управе 
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Активност 

Рок за 

реализацију 
Индикатори са 

почетном и циљном 

вредношћу 

Финансијска средства 
Носилац 

активности 
Партнери 

2015 2016 
Буџет РС 

ДЕУ 
Буџет РС Донације 

9.1.4.14. Прва фаза 

успостављања 

функционалне 

интерне ревизије 

 4. 
квартал 

Имплементирано 

апликативно решење за 

потребе интерне 

ревизије 

ПВ: 0 

ЦВ: 50 државних 

институција 

 РА 90.000 долара 

УНДП 

Министарство 

финансија 

Државна ревизорска 

институција, сви 

државни органи, 

органи аутономне 

покрајине и јединице 

локалне самоуправе 

9.1.4.15. Развој и 

имплементација 

система 

електронског 

пословања 

 4. 
квартал 

Проценат малих и 

средњих предузећа у 

Републици Србији који у 

свом пословању 

користе електронски 

рачун 

ПВ: 0% 

ЦВ: 20% 

 РА 2.700.000 ЕУР, 

ИПА 2014 

Министарство 

трговине, 

туризма и 

телекомуникаци

ја 

Дирекција за 

електронску управу, 

Министарство 

привреде, 

Министарство 

финансија 

9.1.4.16. Успостављање 

централног 

електронског 

система за 

прикупљање 

података од 

грађана о квалитету 

пружених услуга 

државне управе 

 1. 
квартал 

Број услуга које су 

предмет анализе 

квалитета услуге 

ПВ: 0 

ЦВ: 20 

РА   Дирекција за 

електронску 

управу 

Министарство државне 

управе и локалне 

самоуправе 

9.1.4.17. Анализа случаја 

утицаја увођења 

QMS система 

(Систем за 

менаџмент редова 

чекања) и 

препоруке за 

приоритизацију 

нових електронских 

сервиса органа 

државне управе 

 4. 
квартал 

Број органа државне 

управе и локалне 

самоуправе који су 

предмет анализе  

ПВ: 0 

ЦВ: 20 

  1.000.000 РСД 

Средства нису 

обезбеђена 

Министарство 

државне управе 

и локалне 

самоуправе 

Дирекција за 

електронску управу 
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Активност 

Рок за 

реализацију 
Индикатори са 

почетном и циљном 

вредношћу 

Финансијска средства 
Носилац 

активности 
Партнери 

2015 2016 
Буџет РС 

ДЕУ 
Буџет РС Донације 

9.1.4.18. Увођење система 

плаћања 

елктронских услуга 

на националном 

порталу платним 

картицама 

4. 
квартал 

 Број реализованих 

плаћања за услуге на 

националном порталу 

путем платних картица у 

2016. години  

ПВ: 0 

ЦВ: 10.000 

РА   Дирекција за 

електронску 

управу 

 

Министарство државне 

управе и локалне 

самоуправе, 

Министарство 

унутрашњих послова, 

Министарство 

финансија, Управа за 

трезор 

 

Напомена: Први наведени орган државне управе у колони „Носилац активност“ представља примарног носиоца активности. 

Легенда: РА – редовне активности 

  НП – није предвиђено 
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1.1.5 УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ИКТ 

Активност 

Рок за 

реализацију Индикатори са почетном и 

циљном вредношћу 

Финансијска средства 
Носилац 

активности 
Партнери 

2015 2016 
Буџет РС 

ДЕУ 
Буџет РС Донације 

9.1.5.1. Обука запослених за 

генерисање 

(креирање) 

електронских услуга 

на националном 

Порталу еУправа и 

обраду поднетих 

електронских захтева 

на Порталу еУправа 

 4. 
квартал 

Број запослених у државним 

органима који су обучени да 

генеришу (креирају) 

електронске услуге и сервисе 

на националном Порталу 

еУправа и за обраду поднетих 

захтева на Порталу еУправа 

ПВ: 500 

ЦВ: 1000 

 РА НП Дирекција за 

електронску 

управу  

Служба за управљање 

кадровима, сви 

државни органи, 

органи аутономне 

покрајине и јединице 

локалне самоуправе, 

Министарство државне 

управе и локалне 

самоуправе, 

9.1.5.2. Платформа за еУчење 

запослених у 

органима државне 

управе, органа 

аутономне покрајине 

и јединица локалне 

самоуправе  

 4. 
квартал 

Број запослених у државним 

органима који користе 

Платформу за еУчење 

ПВ: 0% 

ЦВ: 30% 

Број модула у оквиру 

Платформе за еУчење 

ПВ: 0 

ЦВ: 20 

  500.000 ЕУР 

Средства нису 

обезбеђена 

Министарство 

државне управе 

и локалне 

самоуправе 

Служба за управљање 

кадровима, Дирекција 

за електронску управу, 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

 

9.1.5.3. Усавршавање 

вештина управљања 

пројектима 

 4. 
квартал 

Број организованих 

радионица - обука за 

усавршавање вештина 

управљања пројектима 

ПВ: 0 

ЦВ: 10 

  40.000 ЕУР 

Средства нису 

обезбеђена 

Дирекција за 

електронску 

управу 

Служба за управљање 

кадровима, Академске 

институције, сви 

државни органи, 

органи аутономне 

покрајине и јединице 

локалне самоуправе 

9.1.5.4. Увођење јединственог 

система 

идентификационих 

smart картица са 

квалификованим 

електронским 

сертификатима за 

државне службенике 

(Пилот) 

 4. 
квартал 

Број органа који раде на 

информационом систему 

идентификационих smart 

картица са квалификованим 

електронским сертификатима 

за државне службенике 

ПВ: 1 

ЦВ: 4 

  300.000 ЕУР 

Средства нису 

обезбеђена 

Дирекција за 

електронску 

управу 

Министарство 

унутрашњих послова, 

Министарство државне 

управе и локалне 

самоуправе, 

Министарство културе 

9.1.5.5. Cost benefit анализа 

широке употребе 

Cloud платформи у 

систему државне 

4. 
квартал 

 Број државних органа који су 

учествовали у изради студије и 

израдили сервисе на 

јединственој Cloud платформи 

 РА HP Дирекција за 

електронску 

управу 

 

Министарство државне 

управе и локалне 

самоуправе, Мин. 

просвете, Мин. 
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управе Владе 

ПВ: 0 

ЦВ: 5 

културе, Mин. трговине, 

туризма и 

телекомуникација, 

Управа за заједничке 

послове републичких 

органа 

Напомена: Први наведени орган државне управе у колони „Носилац активност“ представља примарног носиоца активности. 

Легенда: РА – редовне активности 

 НП – није предвиђено 
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1.1.6 УСПОСТАВЉАЊЕ ОТВОРЕНE УПРАВE 

Активност 

Рок за  

реализацију Индикатори са почетном и 

циљном вредношћу 

Финансијска средства 

Носилац активности Партнери 

2015 2016 
Буџет РС 

ДЕУ 
Буџет РС Донације 

9.1.6.1. Оцена спремности за 

отварање података 

4. 

квартал 

 Број органа државне 

управе за које је урађена 

оцена спремности за 

отварање података 

ПВ: 0 

ЦВ: 20 

 

  Светска банка, 

УНДП, 30.000 

долара 

Дирекција за 

електронску управу 

Органи јавне управе, 

Повереник за 

информације од јавног 

значаја и заштиту 

података о личности, 

академске 

институције, 

организације 

цивилног друштва 

9.1.6.2. Формирање радне групе 

за спровођење 

препорука Оцене 

спремности за отварање 

података 

4. 

квартал 

 Број органа државне 

управе који су делегирали 

представнике у Радну групу 

за спровођење препорука 

Оцене спремности за 

отварање података 

ПВ: 0 

ЦВ: 12 

  Светска банка, 

УНДП, 10.000 

долара 

Средства нису 

обезбеђена 

Дирекција за 

електронску управу 

Органи јавне управе, 

Републички завод за 

статистику, Привредна 

комора Србије, 

Повереник за 

информације од јавног 

значаја и заштиту 

података о личности, 

организације 

цивилног друштва 

9.1.6.3. Усаглашавање 

законодавног оквира са 

препорукама Оцене 

спремности за отварање 

података 

 4. 

квартал 

Припремљене и усвојене 

измене закона и 

подзаконских аката који 

реулишу отварање 

података и усклађивање 

директиве о поновном 

коришћењу (reuse of data)  

ПВ: 0 

ЦВ: Усклађивање 

Директиве и отварање 

података  регулисано 

законима и подзаконским 

актима 

  Светска банка, 

УНДП, 50.000 

долара 

Средства нису 

обезбеђена 

Министарство 

државне ураве и 

локалне самоуправе,  

Радна група за 

спровођење 

препорука Оцене 

спремности за 

отварање података и 

Повереник за 

информације од јавног 

значаја и заштиту 

података о личности 
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9.1.6.4. Усаглашавање 

институционалног 

оквира са препорукама 

Оцене спремности за 

отварање података 

 4. 

квартал 

Одређен институционални 

носилац координације 

употребе информационих 

технологија у свим 

органима јавне управе, са 

капацитетом за 

руковођење програмима 

отварања података 

ПВ: „неимплементирано“ 

ЦВ: „имплементирано“ 

  Светска банка, 

УНДП, 150.000 

долара 

Средства нису 

обезбеђена 

Дирекцјиа за 

електронску управу 

Радна група за 

спровођење 

препорука Оцене 

спремности за 

отварање података 

9.1.6.5. Подизање светси о 

значају отварања 

података и подстицање 

употребе отворених 

података 

 4. 

квартал 

l 

Број грађана, привредних 

субјеката,медија,  

институција и отранизација 

цивилног друштва 

обухваћених кампањом за 

отварање података 

ПВ: 0 

ЦВ: 500.000 

Број одржаних радионица 

за привредне субјекте, 

цивилно друштво, 

академске институције и 

медије 

ПВ: 0 

ЦВ: 15 

  Светска банка, 

УНДП, 150.000 

Средства нису 

обезбеђена 

Дирекција за 

електронску управу 

Радна група за 

спровођење 

препорука Оцене 

спремности за 

отварање података, 

медији, 

УНДП, Светска банка 

9.1.6.6. Имплементација пилот 

пројеката Отварања 

података државне 

управе 

 4. 

квартал 

Реализованих пилот 

пројеката  

ПВ: 0 

ЦВ: 5 

  Светска банка, 

УНДП, 100.000 

долара. 

Средства нису 

обезбеђена 

Дирекција за 

електронску управу 

5 државних органа 

одабраних на основу 

Оцене спремности за 

отварање података 

8.1.6.7. Праћење испуњености 

стандарда 

приступачност и сајтова 

органа државне управе 

у складу са критеријумима 

садржаним у Смерницама 

за израду веб 

презентација органа 

државне управе, органа 

аутономне покрајине и 

локалне самоуправе 

 4. 

квартал 

Проценат веб сајтова са 

еПриступачним 

информацијама и услугама 

у складу са Конвенцијом 

УН о правима особа са 

инвалидитетом и W3C 

стандардом 

ПВ: 42% 

ЦВ: 90%   

  НП Дирекција за 

електронску управу  

Тим за социјално 

укључивање и 

смањење сиромаштва  

и сви државни органи, 

органи аутономне 

покрајине и јединице 

локалне самоуправе, 

Напомена: Први наведени орган државне управе у колони „Носилац активност“представља примарног носиоца активности. 

Легенда: РА – редовне активности  

                НП – није предвиђено 
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