
Ова активност се реализује у оквиру Пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“. 

Пројекат спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО) у оквиру Програма „Подршка Владе 

Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, 

који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). 

 

 
Секторски  програм  континуираног  стручног усавршавања  

запослених  у  ЈЛС за 2021.  годину 
Област стручног усавршавања: Добра управа  

 
Назив програма обуке:  

ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА 
Шифра програма 2021-07-0103 

19-20.04. – 26-27.04. – 10-11.05. – 17-18.05.2021. 

ДНЕВНИ РЕД 
 

ПРВИ ДАН  

10:30 – 11:00 Пријава и регистрација учесника  
 Акредитовани предавачи: 

 Светлана Јовановић, Кабинет председника Владе Републике Србије 

 Милан Јосимов, Канцеларија за информационе технологије и 

електронску управу 

 Модератор:  

 Игор Пуцаревић, СКГО  

 Техничка подршка: 

 Бошко Ненадовић, СКГО   

11:00 – 12:00 Увод  

Концепт електронске управе, њени главни аспекти и елементи: 

- Упознавање са институтима и решењима из Закона о 

електронској управи и предност електронске управе, кроз 

једноставнији, отворенији, транспарентнији, сигурнији и 

ефикаснији систем електронских јавних сервиса  

- Институционални оквир еУправе, Правни оквир еУправе; 

Инфраструктура; Пројекти еУправе 

12:00 – 12:15 Пауза 

12:15 – 13:00 Електронски управно поступање:  

- Електронска идентификација – регистрација корисника 

услуга електронске управе, отварање налога, регистрација 

двофакторском аутентикацијом, пријава квалификованим 

сертификатом 

- Појам електронског поднеска: електронска писарница, 

електронски документ; електронско потписивање и 

печатирање документа и електронско достављање 

13:00- 13:15 Пауза  

13:15- 14:15  Коришћење података из регистара и евиденција у електронском 

облику 

Портал еУправа и упознавање са радом органа на Порталу  

Израда и одржавање веб презентација  

Портал отворених података 

Евалуација  
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ДРУГИ ДАН  
10:30 – 11:00 Пријава и регистрација учесника  
 Предавачи: 

 Светлана Јовановић, Кабинет председника Владе Републике Србије 

 Милан Јосимов, Канцеларија за информационе технологије и 

електронску управу 

 Модератор:  

 Игор Пуцаревић, СКГО  

 Техничка подршка: 

 Бошко Ненадовић, СКГО   

11:00 – 12:00 Увод  

Електронска идентификација – представљање услуге 

електронске идентификације еИД – вежба 

Систем за размену података – представљање модула еЗПСЕ и 

еЗУП за подношење захтева и вршење увида, прибављања, 

обрађивања и уступања, односно достављања података о 

чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара 

у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у 

управном поступку 

12:00 – 12:15 Пауза 

12:15 – 13:00 Електронска достава - представљање услуге електронска 

достава и јединственог електронског сандучића - вежба 

13:00- 13:15 Пауза  

13:15- 14:15  Успостављање јединственог управног места кроз креирање 

електрoнских услуга на Порталу еУправа – оптимизација 

поступака – вежба - еБоловање  

 


