
ПРИМЕНА 
ДИГИТАЛНИХ АЛАТА И 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА 
ПРУЖАЊЕ 

КВАЛИТЕТНИХ И 
ВИСОКО ЕФИКАСНИХ 

УСЛУГА ЈАВНЕ УПРАВЕ



Пружање услуга

 Шта нам је потребно?

 Шта желимо?

 Шта можемо да урадимо?

 Како да достигнемо циљ?



Програм еПАПИР



Кључни алати
 Регистар административних 

поступака и РАП Портал;

 Портал е-Управа

 Портал eID

 Генератор услуга

 е-Писарница

 Магистрала за размену 
података 

 Платформа е-Дозволе

 е-Плаћање

 е-Достава

 Регистри



Регистар административних 
поступака

 Преко 3000 административних поступака;  
 Сви органи јавне управе на свим нивоима власти (Тренутно више од 110 носиоца јавне 

власти);
 Основа за оптимизацију, трансформацију и дигитализацију услуга јавне управе;
 Стандардизација административних поступака;

 Републички секретаријат за јавне политике је у сарадњи са 93 органа и организација 
успоставио јединствено електронско управно место Портал Регистра административних 
поступака на коме је тренутно јавности доступно преко 2300 поступака, односно услуга 
јавне управе

Сваки корисник брзо и једноставно, на једном месту може да пронађе све 
информације о услузи која му је потребна на два до три клика1. 2. 3.



На почетној страни Портала Регистра омогућена је претрага 
поступака по кључној речи, делатности, институцији и пословној 
епизоди.



Претрага 
поступака према 
кључној речи.

Кликом на стрелицу 
поред сваког 
појединачног поступка 
отварају се детаљи о 
поступку.



Првим кликом на картицу 
„делатности“ поступци се 
групишу у 24 делатности 
ради лакше претраге.



Другим кликом на одабрану 
делатност отвара се листа поступака 
из изабране делатности. 

Трећим кликом на стрелицу поред сваког 
појединачног поступка отварају се детаљи о 
поступку.



На Порталу Регистра 
доступне су све 
неопходне информације 
о конкретном поступку: 
Ове информације су 
приказане кроз пет 
сегмената:
1. коме је поступак 
намењен (ко подноси 
захтев), 
2. како остварити право 
или испунити обавезу 
(надлежни орган, 
образац захтева, начин 
подношења 
електронски, поштом 
или лично, 
документација која се 
подноси и др.)
3. који су финансијски 
издаци, и 
4. који су рокови за 
поступање.
5. могућност 
изјављивања жалбе или 
приговора и друге важне 
напомене о поступку.



Уколико је услуга 
дигитализована, избором 
опције „овде“ корисник бива 
аутоматски преусмерен на 
Портал еУправа где покреће 
дигиталну услугу.



Преко Портала Регистра грађанима 
је омогућено подношење 
иницијатива за измену неефикасних 
прописа и поједностављење 
поступака.

Учешће крајњих корисника у 
креирању и тестирању нових 

услуга



Од 1. јануара 2023. године биће доступан Регистар 
административних поступака намењен грађанима. Тренутно се у 
бази Регистра налази више од 450 поступака и започет је процес 
анализе и израде предлога за оптимизацију и дигитализацију. 





eДОЗВОЛЕ - Подношење и обрада захтева за издавање
дозвола, лиценци и сагласности за пословање

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Без одласка на шалтер

Електронско плаћање пореза 
Електронско достављање

пратеће документације

ПРИБАВЉАЊЕ 
ПОДАТАКА

Платформа има приступ 
електронским регистрима
(нпр. БРА, или Катастар) и 
добија податке потребне за 

доношење одлука

ИСТИ ПОСТУПАК ЗА 
СВАКОГ

Електронски процес
доношења одлука у свакој

фази; завршетак поступка у 
једној фази - аутоматски

прелази у другу

КОМУНИКАЦИЈА СА 
ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВЕ

Информисање подносиоца
захтева о евентуалним

допунама документације, 
односно променама статуса 

предмета

ДОЗВОЛЕ
Електронска достава
дозвола Дозвола је
доступна и за друге 

процедуре
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Хвала на пажњи!

Нинослав Кекић
помоћник директора 

Републички секретаријат за јавне 
политиe

ninoslav.kekic@rsjp.gov.rs
rap.euprava.gov.rs

mailto:ninoslav.kekic@rsjp.gov.rs
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