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Појамелектронскеуправе

Модернизација и реформа административног апарата
последицајеупотребеинформационихикомуникационихтехно-
логија, интернета, персоналних компјутера, мобилних телефона,
дигиталнетелевизијеитд.Доступностинформацијанадаљинуи
пружањајавнихуслуга(издавањеразнихврстадозвола,докумена-
та,пријаваитд.)онлајнпутемомогућава„отварање“управепрема
грађанимаи омогућаванови вид квалитета јавнихуслуга.Такав
видкомуникацијеуправесаграђанимаомогућаванизновихобли-
каучешћаграђанаудемократскомпроцесуипроцесудоношења
одлука.Овипотенцијалиновихинформационихтехнологијаомо-
гућилисумногимвладамадаразвијуконцептелектронскеуправе
(е-управе).Већинавлададанасусветудистрибуираинформације
путемвебстрана,изграђујусвоједигиталнебазеподатакаипру-
жајунекивидуслугаонлајнпутем.1)Огромнеуштеде,којеомогу-
ћујеувођењеелектронскеуправеуземљамаЕвропскеунијеодчак
50милијардиевранагодишњемнивоу,каоиповећањеконкурент-
ностиземаљаЕвропскеунијеразвојемелектронскеуправе,усло-
вилисудаонапостанеједанодважнихприоритетауплановима
развојаЕвропскеуније.2)

Једнаоддефиницијаелектронскеуправе јестеда јеона
процес трансформације јавног сектора, његових унутрашњих и
спољниходносаузпомоћновихинформационихтехнологија,како
бисеунапредилаодговорноствладе,повећалаефикасност,смањи-
литрошкови,обезбедилоучешћеграђанауконтролииунапређе-
њурадауправе.

Светска банка дефинише електронску управу као упо-
требу информационе технологије (каошто су компјутерскемре-
же,Интернет,мобилне компјутерскемреже) од стране владиних
агенција с циљем промене односа са грађанима, компанијама и
другимделовимавладе.Тетехнологијеслужезапостизање:боље

1 JohnMorison,E-Go vern ment: a new ar chi tec tu re of go vern ment and a new chal-
len ge for le ar ning and te ac hing pu blic law(www.unizar.es/DERECHO/FYD/lefis/
documentos/JMfinaldraft.pdf,приступљено20.05.2014)

2 CommisionoftheEuropeanCommunities,I2010eGovernmentActionPlan:Ac-
celerating eGovernment in Europe for theBenefit ofAll, Brussels, 25.04.2006
COM(2006)173final.
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испорукевладинихуслугаграђанима,унапређењаинтеракцијеса
бизнискомпанијамаииндустријом,бољедоступностиинформа-
ција грађанимаили ефикасније управљање владом.Успоставља-
њеелектронскеуправерезултира:мањомкорупцијом,повећањем
транспарентности,већимквалитетомвладинихуслуга,повећаним
приходима и смањењем трошкова. Традиционално су се услуге
владе грађанима и компанијама вршиле у владиним канцелари-
јама.Употребом информационих и комуникационих технологија
услугесеприближавајукорисницима,могусекориститиодкуће,
изканцеларије,путеминформационихкиоскаујавнимустановама
иливладинимканцеларијама.Аналогносаелектронскомтргови-
ном(е-трговина),којаомогућавакомпанијамадаефикаснијеврше
трансакцијемеђусобно(B2B)илисакупцима(B2C),електронска
управаимазациљдаомогућилакшу, јефтинију,транспарентни-
јуинтеракцијуизмеђувладеиграђана (G2C),владеикомпанија
(G2B),самихвладинихагенција(G2G).3)

Уједињененациједефинишуелектронскууправукаока-
пацитетивољујавногсекторадаразвијеупотребуинформационо-
комуникационихтехнологијасциљемунапређењапружањауслу-
гаграђанима.4)

УоквируЕвропскеунијеелектронскауправаседефини-
ше као употреба информационо-комуникационих технологија, а
нарочитоИнтернетакаоинструменатазапостизањебољеуправе.
УЕвропскојунијисесматрадаелектронскауправатребадабуде
вишезасновананазнању,окренутакорисницима,дистрибуирана
и умрежена, а да у својој суштини представљамодернизацију и
реформујавнеуправеистварањеинформационогдруштва.Елек-
тронска управа је сегмент реформе јавног сектора. У планови-
маразвојаЕвропскеунијезанареднихдесетгодинаелектронска
управазаузимазначајноместокаоалатзастварањебољеуправе,у
најширемсмислу,какобисемодернизовалеинституцијеипроце-
сиистворилоадекватноокружењеиљудскиресурсиујавнојупра-

3 World Bank, Definition of E-Government, (http://web.worldbank.org/WBSI-
TE/ EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONA
NDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERNMENT/0,,contentMDK:20507153~me-
nuPK:702592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:702586,00.html, при-
ступљено20.05.2014)

4 UNDepartmentofEconomicandSocialAffairs,DivisionforPublicAdministra-
tionandDevelopmentManagement,UN Glo bal E-go vern ment Re a di ness Re port 
2005 – From E-go vern ment to E-in clu sion,NewYork2005,p.13.
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ви,какобисепостиглабољауправаиувећалојавнодобро.Јавним
добромсесматравредностстворенаодстранеуправепружањем
услуга,доношењемзаконаипрописаидругимактивностима.Је-
данодважнихизазоваелектронскеуправејехармонизацијапро-
писауовојобластикакобисеомогућилопрекограничнопружање
услуга,одговарајућинивобезбедности,заштитаприватностиитд.

Директнекористикојесеостварујуувођењемелектрон-
скеуправејесусмањењетрошковаууправиијавнимпословима,
значајнеуштедеуподручјимакаоштосујавненабавке,прикупља-
њепорезаицаринскеоперације,узбољиинепрекиданконтактса
грађанима,посебноонимакојиживеуудаљенимимањенасеље-
нимподручјима.

Индиректне користи нисумање важне и укључују већу
транспарентностиодговорностујавномодлучивању,штојемоћно
средствоуборбипротивкорупције,зајачањедемократијеистиму-
лисањелокалнихе-култура.

Преманекимнашимауторима,електронскауправа„пред-
ставља коришћење погодности информационо-комуникационих
технологија,пресвегаИнтернетауциљуинтегрисанедоступно-
стиинформацијаиуслугаграђанимаибизнису,алиидругимко-
рисницимаодстранеадминистрације.“5)

Електронска управа се може дефинисати и као употре-
батехнологијеуциљуповећањадоступностипружањавладиних
услугаукористграђана,бизниспартнераизапослених.6)Међутим,
усуштинскомсмислуелектронскауправасеникаконеможесве-
стинасамопружањеуслугаграђанимаилибизниспартнеримавећ
је она концепт који подразумева реорганизацију целог владиног
апаратауциљуостварењановихформиуправљања.

Успостављањем електронске управе постижу се следе-
ћициљеви:смањујусетрошковиипостижебржеиквалитетније
пружање услуга, поспешује се економски развој (ствара семно-
го боља клима зафункционисање компанија), повећава се тран-
спарентност и одговорност у функционисању владе, унапређује
сепружањеуслуга (смањује себирократијаиповећаваквалитет
ибрзинапружањауслуга),побољшавасејавнауправа(већаефи-

5 PredragDimitrijević,Pra vo in for ma ci o ne teh no lo gi je,SVEN,Niš2010,str.225.
6 Monica Palmirani, Michele Martoni, Sergio Niger, E-le ar ning Le gal Con tent, 

(http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.100.7719,приступље-
но20.05.2014)
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касностадминистрације,контролатрошкова,управљањељудским
ресурсимаитд.),олакшавасестварањеинформационогдруштва(у
другимсекторимакаоштојеобразовање).7)

Електронска управа се може представити и као целина
којаобухвататриврстеодноса:

1.Управеиграђана(G2C)–омогућаваграђанимадирект-
ноприступањевладиниминформацијамаисервисимасабилоког
местаупотребомразличитихканалакомуникације;

2.Управеикомпанија(G2B)–омогућаваинтеракцијуиз-
међувладеиприватногсектораонлајнпутем.Такосесмањујеи
упрошћавапроцесрегулацијеипостижевећаконкурентностком-
панија;

3.Управеисамеуправе(G2G)–ефикаснопружањеуслу-
газависиодразличитихделовавладеиодподељенихнадлежно-
сти,па јеултимативнициљелектронскеуправе једнатачкапри-
ступа влади,што захтева сарадњуразличитихделова владеи са
њимаповезанихагенција,заједничкокоришћењебазаподатакаи
ресурсарадиповећањаефикасностииефективности.8)

Развојинформационогдруштвадоводидозначајнихпро-
менаупогледуочекивањаграђана,структуреорганизација,култу-
реираднихпроцеса.

Ефикасност саме електронске управе се унапређује за-
хваљујућиразвојуинформационихикомуникационихтехнологија
којеомогућавајубољепроцесирањеираддржавнеадминистраци-
је.Интернет-базиранеапликацијеомогућавајууштедекодприку-
пљањаи испоручивања података,што представљапредност при
информисањуикомуницирањусакорисницима.Значајнопобољ-
шањеефикасностиубудућностибићеомогућеноразменоминфор-
мацијауоквируиизмеђупојединихбазаподатака.

Електронска управа подразумева употребу великог
бројановихтехнологијауњеномраду,укључујућиинајсо-
фистициранијекаоштосуекспертниправнисистемииауто-
матскодоношењеодлука.

7 World Bank, E-go vern ment Gu i de li ne, (http://researchguides.worldbankimflib.
org/e-government,приступљено20.05.2014)

8 World Bank, E-go vern ment Gu i de li ne, (http://researchguides.worldbankimflib.
org/e-government,приступљено20.05.2014)
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Сервисиелектронскеуправе

Развојонлајнјавнихуслуга,односноелектронскеуправе
уЕвропскојунијиупорастујеодоко27%од2001.до2004.годи-
не.Теуслугесеузнатновећемпроцентупружајукомпанијамау
односунапроценатуслугакојисепружаграђанима.Можесекон-
статоватидајеиспорукаонлајнсофистициранихјавнихуслугау
Европскојунији,глобалногледано,прешлапроценатод65%још
2004.године.9)

Доступност јавнихуслугаонлајнуЕвропскојунијипо-
сматрасекрозреализацијучетирифазедоступности:

1. Доступност информација – информације неопходне
дабисезапочелапроцедура;

2. Интеракцијау једномправцу–прековеб-стране се
могупреузетиформулари;

3. Интеракцијауобаправца–прековеб-странеподно-
шењепопуњенихформулараузаутентификацију;и

4. Потпуни електронски поступак – преко веб-стране
потпунопружањеуслуге укључујући одлучивањеи
достављањеодлуке.

Уплановимаразвојаицентралнеилокалнеелектронске
управетребапредвидетикаоприоритет20сервиса(12заграђанеи
осамзапривреднике)којеједефинисалаиЕвропскаунија:

Сервисинамењениграђанима

1. Пријавапореза,

2. Помоћутражењупосла,

3. Социјалнапомоћ(занезапослене,додацизапороди-
це,медицинсканега,студентскикредитиистипенди-
је),

9 EuropeanCommissionDirectorateGeneral for InformationSociety andMedia,
OnlineAvailabilityofPublicServices:How isEuropeProgressing?WeBased
SurveyonElectronicPublicServicesReportoftheFifthMeasurement,October
2004–March2005,p.45.
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4. Личнадокумента(пасош,личнакартаивозачкадо-
звола),

5. Регистрацијааутомобила(новихикоришћених),

6. Добијањеграђевинскедозволе,

7. Пријавеполицији(нпр.:крађеисл.),

8. Јавнебиблиотеке(увидукаталог,претраживање),

9. Изводиизматичнихкњига(рођени,венчани,умрли,
држављанство,пребивалиштеитд.),

10. Пријаваиуписуобластиобразовања,

11. Пријавапроменеадресе,и

12. Здравственисервиси(савети,заказивањепрегледаи
сл.).

Наравнодасесанаведених12врстауслуганеокончава
укупан списак услуга које се пружају грађанима у оквиру елек-
тронскеуправе.Набројанеуслугесунајкарактеристичнијеипред-
стављајуосновзаувођењеелектронскеуправе,аукупанбројуслу-
гакојесепружајуграђанима,акојеелектронскауправаобухвата,
заправосепоклапаипроистичеизукупностинадлежностицен-
тралнихилокалнихорганауправе.

Сервисинамењеникомпанијама

Осамнајважнијихсервисакојисунамењенипривредним
субјектимајесу:

1. Социјалнидоприносизазапослене,

2. Порез на добит предузећа: пореска пријава, обаве-
штење,

3. Порез на додату вредност (ПДВ): пореска пријава,
обавештење,

4. Регистрацијановогпредузећа,

5. Подношењеподатакаканцеларијамакојесебавеста-
тистиком,
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6. Царинскедекларације,

7. Дозволеувезисаживотномсредином(укључујућии
извештавање),и

8. Јавнанабавка.

Сервисинамењенијавнимслужбеницима

Један од највећих изазова реализације концепта елек-
тронскеуправе јестеповезивањеделовауправекакобисеуспо-
ставиопротокинформација између различитихминистарстава и
одговорнихинституција.Препрекеостваривањутогциљаобично
суправнеприроде,анетехничкеприроде.10)

Сервисиелектронскеуправенамењенијавнимслужбени-
цимаобухватајусвеонеинформацијеибазеподатакакојесунеоп-
ходнезасвакодневнирадјавнихслужбеникаисвеонеинформаци-
јеибазеподатакакојеимповременомогузатребати.

Једнаод важнихпрепрекаостварењуциља електронске
управе јестеиодговарајућипрограмоспособљавања јавнихслу-
жбеника.Чињеницаједапобољшањеуслугадиректнозависиод
степенаобразовањаиоспособљеностијавнихслужбеника.Њихо-
ваоспособљеност,поредкласичнихначина,морасевршитииуче-
њемнадаљину,односнокрозпрограмеелектронскогучења(е-уче-
ње)усклопуконцепта„доживотногучења“.11)Програмие-учењаи
оспособљавањајавнихслужбениказаобављањепословауоквиру
електронскеуправеморајубитипажљивопланиранииизведени.
Нарочито јеважноосмишљавањемотивације јавнихслужбеника
заучешћеутомпроцесу.Програмие-учењамогубитипосвећени
проблематици електронског потписа, безбедности података, сло-
бодномприступуинформацијамаитд.

10 Philip Leith,Legal Issues in E-government, (http://www.lri.jur.uva.nl/~winkels/
eGov2002/Leith.pdf,приступљено20.05.2014)

11 MonicaPalmirani,MicheleMartoni,SergioNiger,E-learning Legal Content,op.
cit.
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Имплементацијасервисаелектронскеуправе

Чакизанајједноставнијиуправнипоступак,например
променуадресе становања,потребно једа сеостваре сви закон-
скиитехнолошкипредуслови.Прво,потребноједасвакиграђа-
нинможесаапсолутномсигурношћудабудепозитивноиденти-
фикован од стране система.Потребно је свим грађанима издати
новеличнекартесапаметнимчипом(СМАРТ),илинадругина-
чиносигуратиприменуелектронскогпотписа.Друго,потребноје
остваритибезбеднуелектронскукомуникацијуизмеђукорисника
исистема,безобзиранатодалијекорисникнанекомјавномелек-
тронскомкиоску,илиуканцеларији,иликодкућенасвомличном
рачунару.Треће,уколикосезауправнипоступакплаћанадокнада,
потребнојеимативећустановљениразрађенбанкарскисистемза
безготовинскоелектронскоплаћање.Зауспешнуимплементацију
електронскеуправенеопходнојереализовати:

• Електронскирегистарграђана

• Електронскирегистарпривреднихсубјеката

• Посредничкисофтверзаистовремениприступразно-
роднимбазамаподатака(middleware)

• Речникподатакаинформационогсистема

• Системзаадминистративнопословање

• Електронскикатастарнепокретности

• Електронскирегистарпросторнихјединица

• Електронскисистемзапружањесоцијалнезаштите

• Електронскисистемзапружањеинвалидско-борачке
заштите

• Електронскисистемзабригуодециипородици

• Статистичкиинформационисистем

• Електронскирегистарматичнихкњигарођених,вен-
чанихиумрлих

• Електронскибирачкисписак

• Информационисистемправосуднихоргана
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• Електронскисистемдржавногтрезора

• Централнирегистарсертификационихтела заизда-
вањеелектронскихпотписа

• Централнисистемзакадровскопословање

• Општинскисистемипословања (различитисистеми
увећембројуопштина)

• Електронскирегистарневладинихорганизација

• Заједничкамрежнаинфраструктурарепубличкихор-
гана

• Системзаштитезаједничкемрежерепубличкихорга-
на

• Интернетприступзадржавнеоргане

• РазвојјединственогизгледаисистеманавигацијеИн-
тернетпрезентацијадржавнихоргана(commonlook
andfeel).

Наконуспешнеимплементацијесвихсегменатаелектрон-
ске управе грађанин ће и даље долазити нашалтерМУП-а, али
мусадасемличнекартеништавишенећебитипотребно.Радник
МУП-аћепрекоинформационогсистематренутнодобитиизвод
изматичнекњигерођених,изводизкњигедржављанаиподаткеиз
базеподатакаграђана.Такође,налицуместаћеседигиталнимфо-
тоапаратомснимитипортретграђанина,ањеговпотписиотисак
прстаћесетакођедигитализоватиидодатиубазуподатака.При
наредномдоласкууМУП,радипродужеткаиливађењанекогдру-
гогдокумента,базаподатакаћевећсадржатифотографију,потпис
иотисакпрста.

Правниоквирелектронскеуправе
уевропскимземљама

У предлогу Устава Европске уније постојао је правни
концептправа на добру управу,што се већ утврђује и у поједи-
нимнационалнимуставима(нпр.Финска).Термин„добрауправа“
подразумевапостизањеефикасностибирократије, односноопти-
мизовањерадауправенаначиндасесачувајуправаграђана.Добра
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управаданасфункционишепрекоумреженихправнихбазаподата-
ка,односноаутоматизованеадминистрације,штопредстављасу-
штинуелектронскеуправе.12)

ЦиљевиреализацијеполитикеелектронскеуправеЕвроп-
скеунијеусклопуАкционогпланае-Европа2002,е-Европа2005,
е-управа и 2010, е-управа 2015 јесу да се развијумодерне јавне
услугеидинамичкоокружењезаелектронскопословање.Основни
индикаториреализацијеовогпланабилису:приступикоришћење
Интернетаодстранеграђана,приступикоришћењеинформацио-
нихикомуникационихтехнологијаодстранекомпанија,трошкови
Интернетприступа,е-управа, е-учење,е-здравство,е-пословање.
Главнииндикатор за електронскууправубио јепроценатоснов-
них јавнихуслугадоступнихонлајн, апотомбројосновних јав-
нихуслугадоступнихонлајнупотпуности.Истраживањемјеби-
ло обухваћено посматрање 20 основних услуга јавног сервиса у
28 европских земаља: услуге које се пружају грађанима (уплата
пореза, тражење посла, социјална давања, лични документи, ре-
гистрацијакола,дозволезаградњу,полицијскепријаве,јавнеби-
блиотеке,изводиизматичнихкњига, вишеобразовање,промена
пребивалиштаиборавиштаиздравственеуслуге),услугекојесе
пружајукомпанијама(социјалнадавањазазапослене,порези,из-
вознедекларације,регистрацијановихкомпанија,попуњавањеи
слањестатистичкихподатака,царинскедекларације,дозволевеза-
незачовековуоколинуијавненабавке).13)

Највећибројевропскихземаља јошниједонеопосебне
законеоелектронскојуправивећједонеопојединачнезаконеко-
јимасерегулишуодређенапитањавезаназаелектронскууправу.
Тизаконису:законотелекомуникацијама,законоелектронском
потпису,законослободномприступуинформацијама,законоза-
штитиличнихподатака,законозаштитипотрошачаитд.Прили-
ком израде стратегије изградње електронске управе неопходно
је одредитиинституцију унутар владе која ћебитиодговорна за
имплементацију,њененадлежности,каоипроцедурузаписањеи
усвајањедокуменатаиправнихпрописакојићерегулисатипитања
12 Ahti Saarenpää, E-government - Good Government: An impossible equation?,

(www.unizar.es/derec-ho/fyd/lefis/documentos/albaralop.pdf, приступљено 20.
05.2014)

13 EuropeanCommissionDirectorateGeneral for InformationSociety andMedia,
OnlineAvailability of Public Services:How is Europe Progressing?WeBased
SurveyonElectronicPublicServicesReportof theFifthMeasurementOctober
2004–March2005,p.6.
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електронскетрговине,заштитеправаинтелектуалнесвојинеитд.
Могућностикоришћењаотвореногкодатакођемогубитиобухва-
ћенетаквимпрописима.14)

Основнипринципправногрегулисањаелектронскеупра-
ве јесте давање једнакихшанси за све који учествују у процесу
електронскеуправе,идавањеједнакихмогућностисвимчланови-
мадруштвадаучествују уразвоју електронскеуправебезобзи-
ранањиховдруштвенистатус,местопребивалишта,старостисл.
Такођесемораомогућитиневладиниморганизацијамаиправним
лицимадаравноправноучествујуупроцесуизградњеелектронске
управе и информационог друштва.Правним прописима се мора
прецизиратикојефункцијепојединихинституцијаобухватаелек-
тронска управа, са тачно наведеним надлежностима, правима и
обавезамаипринципимастратешкогпланирања.

Некиодпринципаправногрегулисањаелектронскеупра-
вејесу:

– признањеосновнихправаислободаусајберпросто-
ру (приступИнтернету, електронскеинформације и
знање),

– минималнорегулисање(општипринципрегулисања
електронскеуправе),

– технолошканеутралност(равноправантретмансвих
комуникационихканалаизмеђувладеидруштва),

– универзалниприступирационалнитрошкови (при-
ступизпошта,библиотека,школаитд.),

– релевантност за све групе корисника (G2C, G2B,
G2G,мањине, старија лица, особе са посебнимпо-
требамаитд.),

– транспарентностиприступинформацијама(лакадо-
ступностинформацијама),и

– повећавањеулогесаморегулацијеикорегулације(са-
држај, одговорност оператера, процедуре, заштита
потрошача,електронскимедијиисл.).

14 RimantasPetrauskas,MindaugasKiškis,Te ac hing on E-go vern ment: aspects of 
le gal en vi ron ment, (www.unizar.es/derecho/fyd/lefis/documentos/e-gov_straip-
snis3.pdf,приступљено20.05.2014)
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Нужанпредусловостварењаелектронскевладејерефор-
манационалногправногсистема.Дабиактивностивладенауспо-
стављањуелектронскеуправебилеправнорегулисанеиуоквиру
устава,законаипрописанеопходноједабудеусвојенаправнаре-
гулативакојарегулишепитањаелектронскогпотписа,електронске
документације,електронскекомуникацијеизмеђувладинихинсти-
туцијаиграђана,заштитеподатакаисигурностиподатака,каои
другапитањавезаназаелектронскууправу.

Европска унија је у протеклихпетнаестак година доне-
ла великиброј правних аката који регулишуобласт електронске
управе.

Уобластизаштитеподатакаиприватностидонетаје24.
октобра1995.годинеДиректива95/46/ЕCозаштитипојединацау
односунаобрадуличнихподатакаиуодносунаслободанпроток
таквихподатака.Директива97/66/ЕC,донета15.децембра1997.
године,регулишеобрадуличнихподатакаизаштитуприватности
усекторутелекомуникација.

Уобластиелектронскетрговинедонетаје8.јуна2000.го-
динеДиректива2000/31/ЕCкојарегулишепојединеправнеаспек-
теуслугаинформационогдруштва,посебноуобластиелектронске
трговине.

Уобластиелектронскихкомуникацијадонетаје7.марта
2002.годинеДиректива2002/21/ЕCкојапредстављаосновнирегу-
лативниоквирзамрежеиуслугеуобластиелектронскихкомуни-
кација.Истогаданадонетесу,утојобласти,иДиректива2002/19/
ЕЦ,којарегулишеприступимеђусобнуповезаностелектронских
комуникационих мрежа, Директива 2002/20/ЕC, која регулише
област ауторизације електронских комуникационихмрежаиДи-
ректива2002/22/ЕC,којарегулишеуниверзалнеуслугеиправако-
рисникаелектронскихмрежаиуслуга.Директива2002/58/ЕC,до-
нета12.јула2002.године,односисенаобрадуличнихподатакаи
заштитуприватностиусекторуелектронскихкомуникација.

УобластиелектронскогпотписауЕвропскојунијијејош
13.децембра1999.годинедонетаДиректива1999/93/ЕCкојомсе
дајеправниоквирзарегулисањепитањаелектронскогпотписа.

УобластиелектронскихјавнихнабавкиуЕвропскојуни-
јисудонета31.марта2004.годинедвеважнаправнадокумента:
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Директива2004/17/ЕCкојасеодносинакоординирањепроцедура
јавнихнабавкиуобластивода,енергије,транспортаипоштанских
услугаиДиректива2004/18/ЕCуобластидоделеуговораојавним
радовима,услугама.

Уобластиупотребеинформацијанасталихујавномсек-
тору донета је 17. новембра 2003. годинеДиректива 2003/98/ЕC
којарегулишеобластпоновнеупотребеинформацијанасталиху
јавномсектору.

Правни документи Европске уније који представљају
оквиререгулативеелектронскеуправеуземљамаЕвропскеуније
имплементиранисукрознационалназаконодавстваземаљаЕвроп-
скеуније.

Европскаунијаусвимсвојимстратешкимдокументима
дајеизузетанзначајстварањупредусловазаелектронскууправу.
Великибројпрограмакојисуутоку,илићебитиутокудо2015.
године обухватају унапређење електронске управе: Modinis,15)
eTEN,16)IDABC17)иCIP.18)Свитипрограмисууфункцијиупра-
вљањаиимплементације„Акционогпланае-управеи2010–убр-
зањее-управеуЕвропиукористсвих“.

Нужанпредусловостварењаелектронскеуправенанивоу
Европскеунијесвакакојереформанационалнихправнихсистема
и постојање јасних националних стратегија и акционих планова
електронскеуправе.Некеод земаљаЕвропскеуније, каоштосу
Аустрија,ВеликаБританија,Ирска,Финска,Италија,Норвешкаи
Данска,изразитосунапредовалеуразвијањуелектронскеуправеи
побољшањууслугакојепружајуграђанимаипривреди.

Променеииновације у јавнимуправама земаљачлани-
цаЕвропске уније без сумње су кључне за глобалну конкурент-
ностЕвропскеуније, а електронскауправа је главносредство за
остварењетогциља.УнекимземљамаЕвропскеунијеразвојелек-
тронскеуправејеприличноодмакао,пасе,рецимо,самоуДанској
захваљујућиелектронскојуправиостварујууштедеодоко200ми-

15 http://www.welcomeurope.com/european-funds/modinis-177+77.html, присту-
пљено20.05.2014.

16 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eten-programme/, приступљено 20.
05.2014.

17 http://ec.europa.eu/idabc/,приступљено20.05.2014.
18 http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm,приступљено20.05.2014.
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лионаевра (150милионауоквирууслугакојесепружајуграђа-
нимаи50милионауоквирууслугакојесепружајукомпанијама).

Аустрија јеЗаконоелектронскојуправидонела27.фе-
бруара2004.године,аступиојенаснагу1.марта2004.године.19)
Овај закон обавезао је органе управе да у потпуности пређу на
електронскетрансакцијеиелектронскопружањеуслугадо1.јану-
ара2008.године.20)

Аустријскизаконоелектронскојуправиподељенјенасе-
дамделова:циљисврхазакона,идентификацијаиаутентификаци-
јауелектронскимкомуникацијамасајавнимустановама,употреба
личнихидентификационихкартиуприватномсектору,електрон-
скапотврдаподатака,посебностиелектронскогуправљањапода-
цима,казненеодредбеипрелазнеизавршнеодредбе.

Основнициљ аустријског закона о електронској управи
јестедаунапредиправнурелевантностелектронскихкомуникаци-
јасајавнимустановама,дапотпунопрецизноодређујеминистар-
стваиорганекојитребадаизвршеимплементацијуовогзакона.

Аустрија је донелаУставни законоприступуинформа-
цијамајош1988.године,ауобластизаштитеподатакадонелаје
2000. године Закон о заштити података усклађен саДирективом
ЕУозаштитиподатакаиз1995.године.Законоелектронскојтрго-
виниАустријаједонела2002.годинеускладусаДирективомЕУ
оелектронскојтрговинииз2000.године.Законотелекомуникаци-
јамадонелаје2003.године.Законоелектронскомпотписудонетје
1999.годинеускладусаДирективомЕУоелектронскомпотпису
из1999.године.Законојавнимнабавкамадонетје2006.годинеи
употпуностијеусклађенсасвимдирективамаЕУувезисаелек-
тронскимјавнимнабавкама.Законокоришћењујавнихинформа-
цијадонетје2005.годинеускладусаДирективомЕУокоришће-
њуинформацијајавногсектораиз2003.године.

На предлог италијанског Министарства за иновације и
технологију,ПарламентИталијеје7.марта2005.године21)донео
Законоелектронскојуправи.Циљдоношењатогзаконабиоједа
створиоквирзаразвојелектронскеуправе.Законсадржинизпра-
19 Аустријскизаконое-управиобјављенјеуаустријскомСлужбеномлистубр.

10из2004.
20 TheAustrianE-GovernmentAct.
21 Законоелектронскојуправиобјављен јеуиталијанскомСлужбеномлисту

16.маја2005.
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вила,обавеза,препорукаициљеваувезисаупотребоминформа-
ционо-комуникационихтехнологијау јавномсектору.Законоба-
везује јавнуправудамеђусобноделирелевантнеинформацијеу
електронскомсмислу,одређујеминималнибројИнтернета,обаве-
зујеуправунаприхватањеуслугакојесеморајупружатиграђани-
маикомпанијамапрекоелектронскогплаћањаод1.јануара2006.
године, употребу електронске индентификационе карте у кори-
шћењуонлајнуслугајавнеуправеод1.јануара2007.године.Један
одциљеватогзаконаједаствори„управубезпапира“.Закономо
електронскојуправиутврђујесеобавезастварања„информацио-
ногаутопута“управе,односномрежеразличитихлокалних,реги-
оналнихицентралнихмрежакаоимреже540канцеларијаВладе
Италијеуиностранству,којаће,например,убрзатигласањеитали-
јанскихграђанауиностранствуистварањеконзуларногрегистра.
ИталијанскиЗаконоелектронскојуправипредставља„устав“ за
дигиталнисвет,којиуспостављаправаиобавезеиутврђујеоснов-
непринципе.Новаправакојасегарантујуграђанимаикомпанија-
мајесу:правонаупотребутехнологије(правонаупотребумодерне
технологијезначиданиједаноргануправенећесметидазахтева
одграђанинаиликомпаниједадођеуканцеларијудабидобиоин-
формацијуилипотписаопапирнизахтевилипапирнидокумент),
правонаприступислањедигиталногдокумента(свеканцеларије
органауправеморајудасеорганизујутакодаомогућеграђанима
икомпанијамадаупотребоммодернихтехнологијаприступајуди-
гиталнимдокументиманатранспарентанибезбеданначин),пра-
вонасвеврстеплаћањаелектронскимпутем(од1.јануара2005.
годинеплаћањаорганимауправемогусеизвршитиелектронским
путем уз искључење плаћања кешом, искључење одласка у по-
штуибанку),правонакореспонденцијусајавнимсекторомпутем
електронске поште (слање и примање докумената онлајн путем
имаћепунуправнуснагу),правонаквалитетнууслугујавнеупра-
ве(органиуправеморајуорганизоватипружањеуслугатакодасе
њиховквалитетможередовноконтролисати),правонаучешћеу
демократским процесима (остваривање политичких права путем
новихтехнологија)иправонапроналажењевалиднихонлајнфор-
ми(формезасвебирократскепроцедуреморајубитидоступнеу
електронскомоблику).

Законо електронској управиИталије предвиђа као ала-
те за остваривање предвиђених права: сертификовану електрон-
скупошту,дигиталнипотпис(многовишесигурностиодручног
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потписа),електронскедокументе(саистомправномснагомкаои
папирнидокументи,аЗаконобавезујесвеорганеуправедаства-
рајуелектронскедокументеслужећисеелектронскимпротоколом
иелектронскимпопуњавањем),веб-сајт(утврђујусепрецизнека-
рактеристикеисадржај),електронскекарте(електронскаиденти-
фикационакартаинационалнауслужнакарта).

Италијанскавладајеизрачуналадаћепреласкомнаелек-
тронскууправуостваритизначајнеуштеде.Самонаиздавањудо-
зволауштедећесегодишње400милионаевра,аслањемелектрон-
скепоштеуместокласичнепоштеоко350милионаеура.22)

УобластислободногприступаинформацијамаИталијаје
још1990.годинедонелаЗаконоадминистративнимпроцедурама
иприступуадминистративнимдокументима.Тимзакономформи-
ранјеИКомитетзаприступадминистративнимдокументима.

У области заштите податакаИталија је донела 30. јуна
2003. године Закон о заштити докумената, који је у потпуности
имплементираоДирективуозаштитиподатакаЕУиз1995.иДи-
рективуоприватностииелектронскојкомуникацијиЕУиз2002.
године.УобластиелектронскетрговинедонелајеУредбуоелек-
тронскојтрговини9.априла2003,којајеимплементиралаДирек-
тиву ЕУ из 2000. године. У области електронске комуникације
донела јеУредбу о електронским комуникацијама 31. јула 2003.
године.УобластиелектронскогпотписаИталијајебилаједнаод
првихземаљакоја,је15.марта1997.године,донелаЗаконоелек-
тронскомпотпису.Уобластиелектронскихјавнихнабавкидонела
је12.априла2006.годинеЗаконојавнимнабавкама,којијеимпле-
ментираоДирективеЕУиз2004.године.Уобластикоришћењаин-
формацијајавногсекторадонелаје24.јануара2006.Уредбукојаје
имплементиралаДирективуЕУокоришћењуинформацијајавног
сектораиз2003.године.23)

ХрватскајеусвојојСтратегијиразвојајавнеуправезапе-
риодод2015.годинедо2020.годинепредвиделаупотребуинфор-
мационо комуникационе технологије и у управним поступцима.
НовиЗаконоопштемуправномпоступкудонеојеХрватскисабор
2009. године и он је ступио на снагу 2010. године.Овај правни
прописстварапредусловезареализацијуелектронскихуправних
22 E-governmentCode.
23 E-Government Factsheet - Italy - Legal Framework,(http://www.epractice.eu/en/

factsheets/,приступљено20.05.2014)
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поступака, па и електронског царинског управног поступка тако
штопредвиђапокретањепоступкаелектронскимпутем(чл.41.),
доказивањеисправамауелектронскомоблику(чл.60.),доставља-
њеподнесакауобликуелектронскеисправе(чл.71.ичл.83.чл.
94.),обавештавањестранакаелектронскимпутем(чл.83.), ииз-
давањепотврдауелектронскомобликуочињеницамаокојимасе
водеслужбенеевиденције.24)

ПравниоквирелектронскеуправеуСрбији

УСрбијије2008.годинеусвојенаСтратегијаразвојаелек-
тронскеуправеуРепублициСрбијизапериодод2009.до2013.го-
дине,25)а2010.годинесуусвојенеСтратегијаразвојаинформаци-
оногдруштвауРепублициСрбијидо2020.године26)иСтратегија
развоја електронскихкомуникацијауРепублициСрбијиод2010
до 2020 године.27)Стратегија реформе јавне управе уРепублици
Србијиусвојенаје2014.г.Стратегијаразвојаелектронскеуправеу
РепублициСрбијизапериодод2015-2018.годинеиакциониплан
заспровођењестратегијезапериод2015-2016.годинеусвојенаје
уновембру2015.године.28)Поредовихстратегијаусвојенјеиниз
законскихиподзаконских текстова којипредстављајупредуслов
функционисањаелектронскеуправе.

Стратегија развоја информационог друштва Републике
Србијепредвиђадареформаимодернизацијадржавнеуправеза-
сновананаширокојупотребиинформационо-комуникационетех-
нологије(ИКТ)представљаједанодкључнихелеменатасвеукупне

24 FraneStaničić iMarkoJurić,Pravniokvirzaimplementaciju informacijsko-ko-
munikacionihtehologijauhrvatskoupravnopostupnopravo,ZbornikPravnogfa-
kultetauZagrebu,br.5/2015,636-639.

25 Стратегија развоја електронске управе у републици Србији за период од
2009.до2013.године, (http://www.gs.gov.rs/lat/strategije-vs.html,приступље-
но12.05.2014)

26 СтратегијаразвојаинформационогдруштвауРепублициСрбијидо2020.г.,
„Сл.гласникРС”, бр. 51/2010,(http://www.gs.gov.rs/lat/strategije-vs.html,при-
стушљено12.05.2014)

27 СтратегијаразвојаелектронскихкомуникацијауРепублициСрбији,„Сл.гла-
сникРС”,бр.44/2010.

28 Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период од
2015-2018.годинеиакционипланзаспровођењестратегијезапериод2015-
2016,(http://www.euprava.gov.rs,приступљено7.март2016)
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транзицијеРепубликеСрбијеумодерноинформационодруштво.
Модернизација државне управе представља корениту промену
традиционалногначинанакојисеобављајуадминистративнипро-
цесиуоквирудржаве.Натајначин,електронскауправаобезбеђује
ефикасније, транспарентније и одговорније јавне службе које су
прилагођенепотребамаграђанаипривреде.29)ЦиљСтратегијераз-
војаинформационогдруштваРепубликеСрбије,измеђуосталих,
јестеидоношењеЗаконаоелектронскојуправи,којимћесерегу-
лисатиправнапитањакојасеодносенаелектронскејавнеуслугеи
широкуупотребуИКТујавномсектору.

СтратегијареформејавнеуправеуРепублициСрбији,ко-
ју јеусвојилаВладаРепубликеСрбије2014. године,представља
темељзасвеактивностикојимајециљреформадржавнеуправеи
локалнесамоуправе.Каоједанодциљевареформедржавнеупра-
венаведенајеиизградњадржавнеуправеусмеренекаграђанима,
која јеспособнадаграђанимаиприватномсекторупруживисок
квалитетуслугаузразумнетрошкове.Циљмодернизациједржав-
неуправе,премаСтратегији,јестедасеувођењеминформационих
технологијаураддржавнихорганакаконацентралном,такоина
локалномнивоуобезбедиграђанимамогућностдаутичунајавни
живот.Информационеикомуникационетехнологијеутомсегмен-
туомогућавајуграђанимаелектронскудоступностнајразличити-
јих сервиса, и то на принципу пуне транспарентности, а такође
омогућаваграђанимадајавноискажусвојставувезисафункцио-
нисањемдржавнеуправеиобављањемјавнихпослова.

Стратегијаразвоја електронскеуправеуРепублициСр-
бијизапериодод2009.до2013.годинеутврђивалајеначелакоја
суомогућилаостваривањеелектронскеуправе:начелокоришћења
расположивихподатакапослужбенојдужности,начелојединстве-
ногшалтера,начелодоступностијавнихподатакауелектронској
форми,начелодоступностиелектронскихуслуга,начелонезане-
маривањакласичногобликапружањауслуга,начелоприменеин-
формационо-комуникационих технологија уновимуслугама,на-
чело избегавања технолошке зависности, начело информационе
безбедностииначелокадровскеоспособљености.Једанодприо-
ритетаСтратегијеразвојаелектронскеуправејестестварањецен-
тралногпорталаелектронскеуправекојићеомогућитипружање
заједничкихуслугаграђанимаипредузећима.УзСтратегијураз-
војаелектронскеуправеуРепублициСрбијиупериодуод2009.

29 СтратегијаразвојаинформационогдруштваРепубликеСрбије,op.cit
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до2013.годинеприложенјеиАкционипланактивностикоји,из-
међуосталог,предвиђа:доношењеподзаконскихакатанаоснову
Законаоелектронскомдокументу,израдуНацртазаконаоопштем
управномпоступкукојимбисеобухватилаупотребаелектронских
докумената,Нацртазаконаоархивскојграђииархивскојслужби,
Нацрта закона о информационој безбедности, измену прописа о
канцеларијском пословању и других подзаконских аката који би
омогућилипотпунуупотребуелектронскихдокуменатаитд.30)

Стратегијаразвоја електронскеуправеуРепублициСр-
бијизапериодод2015-2018.годинеиакционипланзаспровођење
стратегијезапериод2015-2016.ОваСтратегијадефинишекораке
заразвојнационалногПорталаеУправа(функционалностисерви-
сикојићенањемубитиимплементирани)којијејединственатач-
каприступаимагистралазакомуникацијусаосталимпорталима
исистемимадржавнихорганакојитренутнопружајуелектронске
сервисекаоштосупорталеПорези,интернетпрезентацијеАген-
цијезапривреднерегистре,Управецарина,којићеомогућитигра-
ђанима, привредним и свим друштвеним субјектима коришћење
јавнеуслугеуштовећојмерипосредствоминтернета.Стратегија
одређује и надлежност органа који ће се старати о имплемента-
цијеелектронскеуправеурепублициСрбији.Дирекцијазаелек-
тронскууправукаоорганусаставуМинистарствадржавнеуправе
илокалне самоуправенадлежна је за стандардизацијууобласти
информационо-комуникационихтехнологијаикоришћењаинтер-
нета у раду јавне управе и задужена да координира повезивање
информационихсистемаорганадржавнеуправе,органааутономне
покрајине,јединицалокалнесамоуправеијавнихслужбикрозраз-
војнационалногПорталаеУправаипредстављацентралнотелоза
координацијуразвојаелектронскеуправе.

Стратешки документи имају велики значај за одређива-
њаправцаразвојаелектронскеуправе,алисузастварањеправног
оквираелектронскеуправенајзначајнији законскипрописи,а је-
данбројтихпрописавећједонет,докседоношењеновихочекује
унаредномпериоду.

Законоелектронскомпотписудонетје2004.године31)и
њиме се уређује употреба електронског потписа у правним по-
словима и другим правним радњама, као и права, обавезе и од-

30 Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период од
2009.до2013.године,op.cit.

31 Законоелектронскомпотпису,„СлужбенигласникРС“, бр.135/04.
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говорностиувезисаелектронскимсертификатима,акопосебним
закониманиједрукчијеодређено.Подзаконскаакта за спровође-
њеЗаконаоелектронскомпотписучине:Правилникоевиденцији
сертификационих тела, Правилник о Регистру сертификационих
телазаиздавањеквалификованихелектронскихсертификатауРе-
публициСрбији,Правилникотехничко-технолошкимпоступцима
заформирањеквалификованогелектронскогпотписаикритерију-
мимакојетребадаиспунесредствазаформирањеквалификованог
електронскогпотписаиПравилникоближимусловимазаиздава-
њеквалификованихелектронскихсертификата.

Закон о слободном приступу информацијама од јавног
значајадонетје5.новембра2004.године32)ињимесеуређујепра-
вонаприступинформацијамаодјавногзначајакојимарасполажу
органијавневласти,радиостварењаизаштитеинтересајавности
дазнаиостварењаслободногдемократскогпореткаиотвореног
друштва.Радиостварењаправа,ЗакономсеустановљаваПовере-
никзаинформацијеодјавногзначаја,каосамосталандржавниор-
ган,независанувршењусвојенадлежности.

Закон о организацији и надлежности државних органа
заборбупротиввисокотехнолошкогкриминалаусвојен је15. ју-
ла 2005. године.33) Тим законом образују се специјализовани др-
жавниорганирадиоткривања,кривичноггоњењаисуђењаза:1)
кривичнаделапротивбезбедностирачунарскихподатакаодређена
кривичнимзаконом;2)кривичнаделапротивинтелектуалнесво-
јине,имовинеиправногсаобраћајакодкојихсекаообјекатили
средствоизвршењакривичногделајављајурачунари,рачунарске
мреже,рачунарскиподаци,каоињиховипроизводиуматеријал-
номилиелектронскомоблику, акобројпримеракаауторскихде-
лапрелази500илинасталаматеријалнаштетапрелазиизносод
850.000динара.

Кривичнизаконикједонет29.септембра2005.године.34)
Усвајањемовогзаконакривичноправнаматерија језаокруженаи
усклађена самеђународнимконвенцијама. Закономсуна једном
местуобухваћенасвакривичнаделаиуведенјевећибројкривич-

32 Законослободномприступуинформацијамаодјавногзначаја,„Сл.гласник
РС”,бр.120/2004,54/2007,104/2009и36/2010.

33 Законоорганизацијиинадлежностидржавнихорганазаборбупротиввисо-
котехнолошкогкриминала,„СлужбенигласникРС“,бр.61/05и104/2009.

34 Кривичнизаконик,„Сл.гласникРС”,бр.85/2005,88/2005-испр.,107/2005-
испр.,72/2009,111/2009,121/2012и104/2013.
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нихделакојенашезаконодавствонијепознавало.Новакривична
дела,измеђуосталог,односесенакомпјутерскикриминал,зашти-
туауторскихправаидр.

Законозаштитиподатакаоличностидонетје23.октобра
2008.године.35)Тимзакономсеуређујуусловизаприкупљањеи
обрадуподатакаоличности,правалицаизаштитаправалицачији
сеподациприкупљајуиобрађују,ограничењазаштитеподатакао
личности,поступакпреднадлежниморганомзазаштитуподатака
оличности,обезбеђењеподатака,евиденција,изношењеподатака
изРепубликеСрбијеинадзорнадизвршавањемЗакона.Послове
заштитеподатакаоличностиобављаПовереникзаинформације
одјавногзначајаизаштитуподатакаоличности,каосамосталан
државниорган,независанувршењусвојенадлежности.

Законоелектронскомдокументудонетје8.јула2009.го-
дине.36)Тимзакономуређујусеусловииначинпоступањасаелек-
тронским документом у правном промету, управним, судским и
другимпоступцима,каоиправа,обавезеиодговорностипривред-
нихдруштаваи другихправних лица, предузетникаифизичких
лица,државнихоргана,органатериторијалнеаутономијеиоргана
јединицалокалнесамоуправеиорганапредузећа,установа,орга-
низацијаипојединацакојимајеповереновршењепословадржав-
неуправе,односнојавниховлаштењаувезисаелектронскимдо-
кументом.Закономоелектронскомдокументурегулишусепитања
каоштосуштајетоелектронскидокумент,каквајењеговапунова-
жностидоказнаснага,начинизраде,достављања,чувањаизашти-
теелектронскогдокумента,каоипитањавезаназанадзор,казне
идоношењеподзаконскихакатавезанихзаприменуовогзакона.

Закон о електронским комуникацијама је донет 29 јуна
2010.године.37)Њимесеуређујуусловииначинзаобављањеде-
латностиуобластиелектронскихкомуникација;надлежностидр-
жавнихоргана у области електронскихкомуникација; положаји
рад Републичке агенције за електронске комуникације; накнаде;
спровођењејавнихконсултацијауобластиелектронскихкомуни-
кација;обављањеделатностиелектронскихкомуникацијапорежи-
муопштеговлашћења;пројектовање,изградњаилипостављање,
35 Закон о заштити података о личности, „Сл. гласник РС”, бр. 97/2008,

104/2009-др.закон,68/2012-одлукаУСи107/2012.
36 Законоелектронскомдокументу,„Сл.гласникРС”,бр.51/2009.
37 Закон о електронским комуникацијама, „Сл. гласник РС”, бр. 44/2010 и

60/2013-одлукаУС.
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коришћење и одржавање електронских комуникационих мрежа,
припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме и
терминалнеопреме;правослужбеностиизаједничкогкоришћења;
међуповезивањеиприступ;пружањеуслугауниверзалногсерви-
са;одређивањетржиштаподложнихпретходнојрегулацији,анали-
затржишта,одређивањеоператорасазначајномтржишномснагом
и овлашћења Републичке агенције за електронске комуникације
уодносунаоператорасаЗТС;управљањеикоришћењеадресаи
бројева;управљање,коришћењеиконтроларадио-фреквенцијског
спектра;дистрибуцијаиемитовањемедијскихсадржаја;заштита
права корисника и претплатника; безбедност и интегритет елек-
тронскихкомуникационихмрежаиуслуга;тајностелектронских
комуникација, законитопресретањеизадржавањеподатака;над-
зорнадприменомовогзакона;мерезапоступањесупротноодред-
бамаовогзакона,каоидругапитањаодзначајазафункционисање
иразвојелектронскихкомуникацијауРепублициСрбији.

Законоинформационојбезбедностидонетје26.јануара
2016.г.38)Овимзакономсеуређујумерезаштитеодбезбедносних
ризикауинформационо-комуникационимсистемима,одговорно-
стиправнихлицаприликомуправљањаикоришћењаинформаци-
оно-комуникационих система и одређују се надлежни органи за
спровођењемеразаштите,координацијуизмеђучинилацазаштите
ипраћењеправилнеприменепрописанихмеразаштите.

Закон о општем управном поступку донела је Народна
скупштинаРепубликеСрбије29фебруара2016.г.39)Овимзаконом
уводе се бројненовине које се тичу коришћења електронске ко-
муникације,електронскихдокумената,електронскихдоставница,
електронскихрешења,електронскогувидаусписе,итд.ууправ-
номпоступку,аовепроменећеузначајнојмеридопринетиствара-
њуе-управеуРепублициСрбији.

38 Закон о информационој безбедности, (http://www.parlament.gov.rs, присту-
пљено20.02.2016)

39 Закон о општем управном поступку, (http://www.parlament.gov.rs, присту-
пљено08.03.2016)
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Царинскиелектронски
управнипоступак

Предуслови за реализацију електронског управног по-
ступкасунеопходназаконскарегулативаиодговарајућиподзакон-
скиакти,каоињиховаефикаснаимплементација.

Царинскизакон40)уоквирувишечлановастварапретпо-
ставкезакоришћењеновихинформационихтехнологија.Такосе
чланом4.предвиђада„Царинскиоргануводиипримењујеинфор-
мационе технологије када је тоисплативои ефикасно заУправу
царина,каоизапривредууопште,причемупримењујемеђународ-
ноприхваћенестандарде.Информационатехнологијаподразумева
и: 1)методе електронске трговинекао алтернативуметодама за-
снованимнадокументацији;2)електронскеметодезаутврђивање
исправности,каоиметодезаснованенадокументацији;3)право
царинскихорганадазадржеинформацијузасопственуупотребу,
идаразменетаквуинформацијусадругимцаринскимуправамаи
свимдругимправнозаинтересованимстранама.Царинскиорган
одређујеусловеподкојимапривреднисубјектимогудасеобраћају
томоргануелектронскимпутем.“41)

Електронскиуправнипоступакнијемогућдоксенепро-
менеиприменеодредбеЗаконаоопштемуправномпоступкуко-
јима су регулисана питања комуникације странака са органима
управе електронским путем, питања подношења електронских
поднесака,питањаелектронскогувидаусписе,питањаелектрон-
скихдоставница,итд.

НароднаскупштинаРепубликеСрбијеусвојилаје29.фе-
бруара2016.годиненовиЗаконоопштемуправномпоступкуко-
јистварапредусловезавођењеелектронскогуправногпоступка.
ДоношењеновогЗаконаоопштемуправномпоступку јеи један
оделеменатапреговорасаЕУуоквируглаве23.Решењимапред-
виђенимчл.56,чл.57,чл.60,чл.61,чл.64,чл.66,чл.70,чл.77,
чл.111,чл.118,чл.121,ичл.140.новиЗаконоопштемуправном
поступкууносизначајненовинекојећеомогућитикоришћењаин-
формационокомуникационихтехнологијаууправномпоступку.

40 Царинскизакон,„Сл.гласникРС”,бр. 18/2010,111/2012i29/2015.
41 Ibi dem,чл.4.
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УделуЗаконаоопштемуправномпоступкугдесерегу-
лишупитањаопштењауправнихорганаи странакачл. 56пред-
виђеноједа„општењеуписаномобликуобухватаопштењеелек-
тронским путем и у папирном облику“ као и да се електронски
документпотписује сагласно закону.Наовајначиномогућено је
дастранкепотпуноравноправносаорганимауправеопштеиелек-
тронскимпутем.Посебнеодредбеоелектронскомопштењусадр-
жичл.57.којимјепредвиђенодаоргануправеобјављујенасвојој
вебпрезентацијиобавештењаомогућностиелектронскогопштења
измеђуорганаистранке,отомедасеоргануподносеелектронска
документаидаорганупућујестранциелектронскадокумента,као
ионачинунакојиточини.Странкаелектронскимпутемопшти
саорганомакосепретходносатимсагласиилиако јетопосеб-
нимпрописомодређено.Чл.57.јетакођепредвиђенодаакоелек-
тронскидокументкојијепослатстранцинијечитљив,онаможеда
захтевадајојорганупутитајдокументудругомпогодномоблику.
Аконијечитљивелектронскидокументкојијепослаторгану,ор-
ган захтева да странка поднесе тај документ у другомпогодном
обликуурокукојиодредииобавештавастранкудаћесе,аконе
поступиудатомроку,сматратиданијениподнеладокумент.Када
јеупитањупредајаподнесакачл.60.јепредвиђенодасеподнесци
могупредатиелектронскимпутемускладусазаконом.Такођеје
овимчланомпредвиђенодастранкемогукраткеихитнеизјаве,ако
друкчијенијепрописанодасаопштеиелектронскимпутем.Чл.61.
јепредвиђенодасепријемподнескапослатогелектронскимпутем
потврђујенаистиначиннакојијеподнесакпослат.Кадајеупита-
њуразгледањесписаиобавештењаотокупоступкачл.64.јепред-
виђенодаакоседокументичувајууелектронскомоблику,орган
омогућава разгледање и преузимање докумената у електронском
илиштампаномоблику.Приликомобавештавањастранкеидругог
учесникаупоступањуууправнојстваричл.66.јеуведенаравно-
правнамогућностобавештавањаиелектронскимпутем.Формал-
нообавештавањеелектронскимпутемчл.70.изједначенојесадо-
стављањем.Сходнотомечл.77.предвиђеноједадоставницаможе
битиуелектронскомоблику.ЈошједназначајнановинауЗаконуо
општемуправномпоступкукојасеодносинаприменуновихин-
формационихикомуникационихтехнологија јеиувођењевидео
конференција,пасечл.111.предвиђада„Органкојииматехничке
могућностиможезаказативидеоконференцијскуусменурасправу,
накојусесходнопримењујуодредбеовог законаоусменојрас-
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прави.“.УделуЗаконаоопштемуправномпоступкукојисеодно-
сина јавнеисправечл.118.микрофилмскеиелектронскекопије
јавнихисправаирепродукцијекопијајавнихисправаизједначене
суупоступкудоказивањасајавнимисправама,акоихјеиздаоор-
гануграницамасвојенадлежности.Такођејечл.121.предвиђено
дастранкаподносиисправууоригиналуилимикрофилмскојили
електронскојкопијиилирепродукцијикопије,илиуовереномили
обичномпрепису.НовинауЗаконуоопштемуправномпоступку
јеидасесаданаосновучл.140.решењадоносеуписаномоблику,
односнопотпуноравноправноилиуелектронскомилиупапирном
облику,асамоизузетноуусменомоблику.

ПрелазнимизавршнимодредбамановогЗаконаоопштем
управном поступку предвиђена је чл. 214. обавеза усклађивања
посебнихзаконакојимасууређенапојединапитањауправногпо-
ступка у појединим управним областима, са нови Законом до 1.
јуна2018.г.НовиЗаконоопштемуправномпоступкућесеприме-
њиватисходночл.217.од1.јуна2017.г.

Електронскецаринскедекларације
каодеоелектронскеуправе

Управа царина је орган управе у саставуМинистарства
финансија привреде и обавља послове државне управе и друге
стручнепослове.Уоквирутихпословајеипосаоподношењаца-
ринскихдекларација.Е-управапредвиђамодернизацијуирефор-
муначинарадаорганадржавнеуправепатакоиреформуначина
радаиУправецарина.Прелазаксапапирногнаелектронскиначин
подношењацаринскихдекларацијајеједанодпословаУправеца-
ринакојиузначајнојмериможедаубрзаиолакшапосаоучесни-
цима у царинском поступку.Учесницима у царинском поступку
сенатајначиномогућавајувеликеуштеде,аУправацаринаможе
једанбројрадникакојијеуносиоподаткеизцаринскихдеклараци-
јадараспорединадругепослове.

Управацаринајеизвршиладопунеиизменеинформаци-
оногсистемацаринскеслужбетакодабибиломогућеподношење
електронскихцаринскихдекларација.
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Захтевезаодобрењеелектронскогподношењадокумена-
таУправацаринајепочеладапримајошод07.07.2005.г.

Након стварања техничких предуслова за реализацију
идеје „једног електронског прозора“ и након почетка успешног
функционисања сајта е-управеРепубликеСрбије било јемогуће
пружитинизновихелектронскихуслуга.

Електронскеуслугеграђанима,привредиисамојуправи,
електронскапартиципацијаивестинудесеуоквирусајтае-управе
РепубликеСрбије.42)

Овај електронскипорталомогућава корисницимапоред
низадругихуслугаиуслугуелектронскогподношењецаринских
декларација.

За електронско подношење царинске декларације неоп-
ходноједасекорисниципријавесаелектронскихсертификатом,
неопходнојепретходнодаподнесузахтевезаодобрењеитестира-
њепрограмазаелектронскоподношењецаринскихдекларација.

42 Е-управаРепубликеСрбије,(http://www.euprava.gov.rs,приступљено7.март
2016)
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Закључак

Доношењем низа нових законских прописа и изменама
великогбројапостојећихзаконскихпрописауРепублициСрбији
унеколиконаредних годинабиће створенправниоквир за ства-
рањее-управе,односнобићестворенипредусловидасекласичан
концептуправекоренитореформишекакобисеишлокастварању
аутоматизованеуправе,односно„добреуправе“којаћеостварива-
тиинтересеграђанаикомпанијанабржи,јефтинијииефикасни-
јиначин.Наравнодастварањеправногоквиранијесамопосеби
довољнодабисеостварилициљевеувођењаелектронскеуправе.
Потребно је створитии адекватнупратећуинфраструктуруи ја-
копунорадитинаобразовањујавнихслужбеника,грађанаипред-
ставникакомпанијакакобисеискористилеупотпуностипредно-
стие-управе.

Електронскицаринскиуправнипоступакједеое-управе
итренутнонијемогућуРепублициСрбији,алисеможерећидасе
стварајумогућностикакобиовајуправнипоступак,каоиостали
управнипоступци, биомогућиу електронскомобликуод2018.
године.

Могућностподношењацаринскихдекларацијаелектрон-
скимпутемуоквирупорталае-управеРепубликеСрбијепредста-
вљапримердобрепраксекојинаговештавакаквепредностиможе-
моочекиватиоде-управеубудућности.

Иакојевећдонелаједанбројзаконскихпрописауобла-
стие-управе,Србијасеналазитекнапочеткустварањае-управеи
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неопходнојештохитниједонетинизновихзакона:Законоелек-
тронскојуправи,Законо електронскомприступу грађана јавним
сервисима, Закон о коришћењу информација насталих у јавном
секторуитд.Доношењемтихзаконаунаредномпериодуињихо-
вомадекватномимплементацијомубитнојмерибисепоправио
квалитетживотаграђанаСрбијеиствориобисемногобољипо-
словниамбијентнеопходанкомпанијама.

РепубликаСрбијаједосадаствориланекепредусловеза
е-управу,али јенеопходноидаље јакопунорадитиикористити
примередобрепраксе,изземаљаЕУинекихземаљауокружењу,
како би ушто ближој будућности биломогуће оствариватишто
већибројсервисае-управемеђукојимаиелектронскицарински
управнипоступак.
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DraganPrlja

E-GOVERNMENTANDCUSTOMS
ADMINISTRATIVEPROCEDURE

Resu me

Over the past two decades, the EuropeanUnion has adop-
tednumerousdirectivesconcerningtheconceptofE-govern-
ment. One of the main preconditions for implementing all
theseeuropeandirectivesisthevibrantlegislativeactivityon
the national level in this area of policy-making.Notmany
countries adopted special laws and parliamentary resoluti-
ons that regulate this area, butAustria, Italy,GreatBritain,
Denmark, Ireland, Finland andNorway are the exceptions.
Denmarkmanagedtosave200millioneurosyearlybydoing
this,AustriaadoptedtheE-governmentlawinwhicharespe-
cifiedallexistingandnewlyintroducedgovernmentalbodies
responsiblefortheimplementationofthislaw(aswellasthe
deadlineforafull-fledgedimplementationofthislawthroug-
houtthecountry),Italydedicatedalotofspaceinitslawsto
theprotectionofprivatedatarelatedtothequestionsofE-go-
vernmentaswellastothenecessitiesofsecuringareliable
e-signature of each citizen.On the other hand,Croatia and
Serbiaas (post)transitioncountriesdecided to slowlyadopt
someelementsofE-governmentthroughthepolicy-strategies
andwithinbroader legislative frameworkofAdministrative
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Procedurelaws.Especiallyareinterestingsomenoveltiesin
theserbiannewAdministrativeProcedurelawconcerningthe
elements of E-government. Both modes of communication
betweenpartiesareequal, i.e. thatconductedviapaperand
thatconductedviaelectronicsystems.Butstillremainsalot
todoinSerbiainordertoestablishafull-fledgedsystemof
E-government,notwithstandinggoodbasiclegalinfrastructu-
rethathasalreadybeensetup.
Keywords:publicadministration,electronicpublic
administration,electroniccustomsadministrative
procedures,e-governmentservices,thelegalframework
ofelectronicgovernment.
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