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• Стратегија развоја е-управе Републике Српске за период 2019-2022.

• Визија: Систем е-управе Републике Српске је јединствено електронско мјесто у
којем грађани, привреда и органи јавне управе испуњавају међусобне потребе и
очекивања, безбједном и економски одрживом употребом ИКТ технологија.

• Приоритетне области развоја е-управе:
1. ИКТ инфраструктура
2. е-услуге
3. људски ресурси

• 63 мјере за реализацију

• Обавезно прибављање мишљења МНРВОИД за реализацију ИКТ пројеката

Стратешки циљ за е-услуге: Успостављен интероперабилан, кориснички орјентисан
и економски одржив процес дигитализације јавних услуга
Стратешки циљ за ИКТ инфраструктуру: Успостављен ефикасан, јединствен систем
управљања ИКТ инфруструктуром чији капацитети испуњавају техничке, пословне и
безбједносне стандарде развоја е-управе
Стратешки циљ за ИКТ људске ресурсе: Запослени у органима јавне управе, који
посједују потребне компетенције и ресурсе за рад, одговорни су носиоци развоја е-
управе у Републици Српској

е-управа Републике Српскe
• 173 активна ИКТ пројекта (2021)

• 170 пројекта намијењена дигитализацији

пословања/ регистара органа

• Доминантни пројекти републичких органа управе

• 3 пројекта дигитализације услуга

• Најзначајнији пројекти

• еБеба

• Data Centar Владе Републике Српске

• OneStop Shop - Online Регистрација пословних

субјеката

• е-грађевинска дозвола

• е-поступци Пореске управе Републике Српске

• Кључни приоритети

• Функционалан ИИС/ ГСБ

• Масовна продукација квалификованих 
електронскихцертификата 

• Платформа е-сандуче

• Платформа за е-плажања

• Успоставити каталог услуга

• Републички Cloud



• Закон о електронском потпису

• Закон о електронском пословању

• Закон о измјенама закона о 
електронском пословању

• Закон о електронском документу

• Правилник о посебним условима које 
морају да испуњавају цертификациона 
тијела

• Правилник о евиденцији 
цертификационих тијела

• Правилник о техничко-технолошким 
поступцима за израду квалификованог 
електронског потписа и других услуга 
повјерења и мјерама заштите 
електронског потписа и других услуга 
повјерења

• Правилник о стандардима 
информационе безбједности

• Правилник о издавању временског жига

• Правилник о поступку издавања 
дозволе и уписа у регистар 
цертификационих тијела за издавање 
квалификованих електронских 
цертификата

Центар за управљање дигиталним идентитима 
- ЦА МНРВОИД

• Министарство је успоставило инфраструктуру јавног
кључа и на подручју Републике Српске основало
квалификовано цертификационо тијело које пружа
услуге издавања квалификованих електронских
цертификата - Цертификационо тијело МНРВОИД.

• ЦА МНРВОИД је 01.07.2020. године уписано у Регистар
цертификационих тијела, који води Министарство.

• Структура ЦА МНРВОИД тијела:
• Root ЦА
• Subordinate ЦА
• Регистрационо тијело ЦА МНРВОИД - централно и

локално
• Локално регистрационо тијело – пословнице Агенције за

посредне, информатичке и финансијске послове

• Услуге ЦА МНРВОИД тијела:
• издавања квалификованих електронских сертификата за

електронски потпис,
• издавања квалификованих електронских сертификата за

електронски печат,
• услуге промјене статуса квалификованих електронских

цертификата,
• услуге деблокаде ПИН



Oдјељење за информациону безбједност

• Доношење законских, подзаконских и стратешких аката којима се уређује област информационе безбједности у Републици Српској

• Утвђује секторске мјере из области критичне инфраструктуре

• Надзор и контрола над спровођењем информационе безбједности

• Формирање листе акредитованих криптографских алгоритама, безбједносна акредитицаја информационих система, вођење

регистра сертификоване опреме, уређаја и софтверских алата

• Даје смјернице и мишљења при креирању политике информационе безбједности информационих система

Информациона безбједност

Security Operations Center (SOC) 24/7

• Security Operations Center (SOC) пружа 24h заштиту ИКТ
инфраструктуре Владе Републике Српске

• У раду SOC користе се SIEM рјешења као и друге
платформе за управљање рачунарско безбједносним
догађајима

• Планирано проширење функционалности те
проширење опсега дјеловања на надзор и заштиту
критичне инфраструктуре

• SOC je током тестnе фазе, за период прва три квартала
2021 године, на ИК ифраструктури обухваћеној
надзором детектовао велики број потенцијалних
пријетњи по информациону безбједност као и одређен
број техничких неправилности на истој, те према
оперативним процедурама остварио сљедеће
резултате

ЦЕРТ РС

• 23.06.2011. Закон о информационој безбједности
Републике Српске дефинише ЦЕРТ РС

• 01.06.2015. ЦЕРТ постаје оперативан
• ЦЕРТ РС дјелује као национални и Републички ЦСИРТ

Републике Српске
• Примарни циљ ЦЕРТ РС је координација превенције

рачунарско безбједносних инцидената
• ЦЕРТ РС врши размјену информација која је

есенцијална за одржавање здравог нивоа
информационе безбједности

• Проактивне мјере
• Реактивне мјере



• Успостављен Центар за дигиталну трансформацију MCP

• Подстицаји за дигиталну трансформацију МСП

• Додјела подстицаја за набавку нових технологија (Министарство

привреде и предузетништва)

• Подстицај у виду поврата доприноса на увећање плата (70% -

Министарство привреде и предузетништва)

• Влада Републике Српске формирала је радну групу за израду

приједлога посебних подстицајних мјера за ИKТ индустрију

ИКТ индустрија и дигиталне вјештине

Графикон 1. Продуктивност - БДВ по раднику у Републици Српској, 2019. год (у КМ)

• Реализован пилот програм преквалификације за ИТ професију

• Нацрт Стратегије запошљавања Републике Српске:

• Програм обуке, доквалификације и преквалификације

• Програм припреме незапослених високо образованих

младих за тржиште рада

• Финансијски подстизацији за запошљавање у ИКТ и

креативној индустрији


