


МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програм развоја електронске управе у Републици Србији 

за период од 2020. до 2022. године

са Акционим планом за његово спровођење



Имајући у виду циљеве реформе јавне управе, е-управу треба посматрати као

примарни алат за повећање ефикасности и ефективности јавних

електронских сервиса уз уважавање различитих потреба корисника чиме се

подржава транзиција Србије ка економији заснованој на знању.

Осигурати приступ јавним информацијама, ојачати транспарентност и

успоставити ефикасна средства за укључивање свих заинтересованих страна

у процес управљања.

Ефикасност и ефективност мора бити омогућена сталним настојањем да се е-

управа користи за смањење административног оптерећења, побољшање

организационих процеса и промовисање одрживе економије.

Посебан фокус је на развоју капацитета, подизању свести и знања на свим

нивоима.



АКЦИОНИ ПЛАН



РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ У е-УПРАВИ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ 

• Успостављање секундарног државног дата центра за управљање и складиштење података

• Унапређење Јединствене информационо-комуникационе мреже

• Успостављање јединствене електронске писарнице и е-архиве и њихова интеграција са 

постојећим системима на нивоу јавне управе

• Развој осталих ИТ сервиса за потребе јавне управе

• Успостављање нових и унапређење постојећих регистара и евиденција у електронској 

форми за подршку развоју услуга е-управе

• Успостављање јединственог регистра административних поступака

• Успоставити одрживу структуру професионалног ИТ кадра за управљање ИТ пројектима

• Подизање нивоа знања и вештина државних службеника у дигиталном окружењу

• Јачање капацитета за координисано управљање и развој е-управе

• Информациона безбедност и стандарди



УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВНЕ СИГУРНОСТИ

• Усклађивање законског оквира са општим прописима којима се уређује електронска

управа

• Успостављање инспекцијског надзора над квалитетом пружања електронских услуга

• Обезбедити ефикасне механизме за исправку и ажурирање података евидентираних у

изворним регистрима и другим електронским евиденцијама

• Осигурати ефикасну заштиту права корисника електронских услуга у судским

поступцима

• Унапређење законског оквира коришћења квалификованог е-потписа и

квалификованог печата у јавној управи

• Успостављање ефикасне електронске доставе грађанима и привреди у поступцима

које спроводи јавна управа



ПОВЕЋАЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ Е-УПРАВЕ ГРАЂАНИМА И 

ПРИВРЕДИ КРОЗ УНАПРЕЂЕЊЕ КОРИСНИЧКОГ СЕРВИСА

• Унапредити Портал електронске управе и друга софтверска решења

• Стандардизација и оптимизација електронских услуга у циљу

побољшања услуга ка корисницима

• Пружање подршке корисницима електронске управе

• Афирмација е-управе (Подизање свести о значају дигитализације и

јачање поверења у е-услуге)

• Имплементација јединственог управног места (све на једном месту)



ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ УПРАВИ

• Осигурати имплементацију правног оквира за отворене податке

• Унапредити Портал отворених података

• Подршка коришћењу отворених података

• Увођење концепта „паметног града“ / еГрад



ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 Услуге е-управе на услузи грађанима и привреди као корисницима

 Обезбеђен ефикасан и делотворан приступ јавним информацијама и

услугама, појачана транспарентност, смањена корупција

 Смањено административно оптерећење, побољшани организациони

процеси

 Капацитет државних службеника развијен за рад у дигиталном окружењу

 Подигнута свест и знање о е-управи на свим нивоима

 Отворени подаци у употреби

 Успостављени технички услови за е-управу



Хвала на пажњи
Дара Гравара Стојановић

Шеф Одсека за јединствену и електронску управу

Министарство државне управе и локалне самоуправе

dara.gravara@mduls.gov.rs




