Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015-2018. године
Стратегија је усвојена 17. децембра 2015. године. Проистиче из Стратегије реформе
јавне управе и дефинише основне циљеве, начела и приоритете унапређења стања
електронске управе. 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.
Дирекција за електронску управу као орган у саставу Министарства државне управе и
локалне самоуправе представља централно телоза координацију развоја електронске управе и
спровођење Стратегије.
За реализацију стратешких циљева финансијска средства ће се обезбедити у буџету
Републике Србије. Према могућностима, одређене активности и задаци ће се финансирати и из
других средстава и донација.
Заснива се на усвојеним опредељењима Владе садржаним у Стратегији развоја
информационог друштва у Републици Србији и Стратегији реформе јавне управе.
Стратегија дефинише кораке за развој националног Портала е-Управа
(функционалност и сервиси који ће на њему бити имплементирани) који је јединствена тачка
приступа и магистрала за комуникацију са осталим порталима и системима државних органа
који тренутно пружају електронске сервисе као што су портал е-Порези, интернет презентације
Агенције за привредне регистре, Управе царина, који ће омогућити грађанима, привредним и
свим друштвеним субјектима коришћење јавне услуге у што већој мери посредством
интернета.
Као општи циљеви Стратегије одређени су:повећање задовољства корисника јавним
услугама; смањење терета администрације за привредне субјекте и грађане; повећање
ефикасности јавне управе употребом информационо-комуникационих технологија и
национална и прекограничнаинтероперабилност (нарочито са земљама ЕУ).
Специфични циљевиСтратегије односе се на:
 Успостављање институционалног и заокруживање правног оквира за обезбеђење
координисаног управљања развојем еуправе;
 Успостављање интероперабилног функционисања, успостављање интероперабилности
између информационих система органа државне управе, органа аутономне покрајине и
јединица локалне самоуправе;
 Успостављање основних регистара електронске управе, успостављање основних
електронских регистара повезаних са другим информационим системима државних органа,
органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе;
 Развој нових услуга у складу са потребама корисника успостављање нових електронских
услуга на националном порталу еуправа и другим порталима;
 Подизање нивоа знања запослених у јавној управи, али и грађана. усавршавање запослених
у државној управи за коришћење;
 Успостављање отворенeуправe кроз отварање података органа јавне управе и повећање
транспарентности рада.
Као показатељи успеха остварења постављених циљева дефинисани до 2018. године
дефинисани су: 40% грађана редовно користи услуге е-Управе, 85% привредних субјеката
редовно користи услуге е-Управе, електронске услуге расположиве су како за кориснике у
Републици Србији, тако и за кориснике у иностранству.
Акциони план за спровођење Стратегије саставни је део Стратегије и обухвата
детаљно утврђене активности за 2015. и 2016. са дефинисаним носиоцима активности,
партнерима роковима за реализацију, индикаторима успеха и потребним финансијским
средствима.
Цео текст стратегије можете наћи овде

