
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

 

I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА  

 

Правни основ за доношење Закључка којим се усваја Акциони план за спровођење 

развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2017 – 2018. године садржан је у 

члану 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – одлука УС и 44/14), којим је прописано да Влада, када не доноси друге акте, 

доноси закључке.  

 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА  

 

Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2015-2018. 

године (у даљем тексту: Стратегија) донета је 17. децембра 2015. године  заједно са Акционим 

планом за њено спровођење за период од 2015. до 2016. године („Службени гласник РС” број 

107/2015). Стратегијом су утврђени циљеви развоја електронске управе у Републици Србији у 

складу са стратешким опредељењима утврђеним Стратегијом реформе јавне управе („Службени 

гласник РС” бр. 9/2014 и 42/2014  исправка) и Акционим планом за спровођење Стратегије 

реформе јавне управе  за период 2015-2017. године („Службени гласник РС” број 31/15). 

Стратегија утиче на развој информационог друштва у областима јавне управе, 

здравства, образовања, правосуђа, социјалне политике, јавних набавки, партиципацији у 

одлучивању, сигурности података и електронских трансакција, доступности и приступачности, 

безбедност података о личности, као и развој и употребу отворених података које поседују 

органи јавне власти а који су настали у раду или у вези са њиховим радом. Стратегија дефинише 

основне циљеве и приоритете унапређења стања електронске управе у Републици Србији. 

Акциони план је пратећи део Стратегије и обухвата активности, носиоце активности, 

рокове за реализацију, индикаторе успеха и финансијска средства неопходна за остварење сваке 

од активности. Стратегија се заснива на усвојеним опредељењима Владе утврђених у Стратегији 

реформе државне управе, Стратегији развоја информационог друштва до 2020. године, као и 

процесу реформе јавне управе која је уређена Стратегијом реформе јавне управе и другим 

стратешким документима.  

 

Из наведених разлога, предлаже се доношење Закључка којим се усваја Акциони план 

за спровођење развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2017 – 2018. године, 

како би се обезбедили услови за спровођење Стратегије током 2017. и 2018. године. 

 

 

III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКЉУЧКА 

 

Имајући у виду да у спровођењу активности учествују органи и институције у оквиру 

редовних послова из њихове надлежности, финансијска средства за спровођење овог закључка су 

обезбеђена у буџету Републике Србије за 2107. годину. Средства за спровођење током 2018. 

године ће бити обезбеђена у оквиру буџетских лимита које одреди Министарство финансија за 

сваког појединачног носиоца активности у овом акционом плану. 

У Акционом плану постоје два извора финансирања: редовна средства и донаторска 

средства. Код активности које се финансирају из донаторских средстава, у оквиру међународних 

пројеката или бесповратних средстава, исказане су бруто вредности процењених средстава 

потребних за реализацију активности, које ће се у наредном периоду анализирати, пратити и 

процењивати. 


