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Предговор

У Пројекту су приказани стандарди за имплементацију софтверске архитектуре и
јавних електронских сервиса у оквиру увођења система електорнске управе на територији
АП Војводине.
Пројектна документација садржи следећа поглавља:
1. Полазне основе за израду пројекта
2. Спецификацију стандарда за софверску архитектуру
3. Спецификацију стандарда за јавне електронске сервисе
У првом поглављу дат је приказ основне архитектуре софтверских система за
подршку еУправи, кратак преглед постојећег стања инфраструктуре у Скупштини
АПВ, Влади АПВ и покрајинским органима управе, републичким органима и
локалним самоуправама, као и предлог поступка анализе захтева.
У другом поглављу извршена је анализа сервисно оријентисане архитектуре и
вишеслојних софтверских архитектура. Такође, приказани су потребни стандарди и
технологије ових софтверских система.
У трећем поглављу описан је модел система јавних сервиса АП Војводине,
комуникациона архитектура система јавних електронских сервиса, архитектура и
структура јавног сервиса. Приказани су нивои интеракције у јавним сервисима, као и
начин креирања и испоруке садржаја и опис портала (хоризонталних и вертикалних).
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1 Полазне основе за израду пројекта
На крају овог текста наведена је коришћена литература за израду овог Пројекта. У
тој литератури разматране су софтверске архитектуре за електронску комуникацију
између грађана и влада и између компанија и влада. У овој области уведени су појмови
као што су електронска управа, електронска влада, дигитално друштво или скраћено
еВлада, еУправа (eGovernment, e-gov). Ти појмови описују електронски начин пословања
или комуникације између владе и грађана G2C (Government to Citizens), владе и компанија
G2B (Government to Business) и владе и владе G2G (Government to Government). У
наставку ће се наведени појмови равноправно користити, а појам eВојводина описиваће
систем електронске управе Аутономне Покрајине Војводине. Појам еУправе подразумева
коришћење информатичких и комуникационих технологија с циљем повећања
ефикасности законодавне, извршне и судске власти, као и за побољшање и већу
транспарентност у комуникацији са грађанима. У овом светлу појам еВојводина
представља интегрисани систем електронске управе на покрајинском нивоу и нивоу
локалних самоуправа на територији АП Војводине. Овај систем обухвата како техничка
средства (хардверске компоненте, комуникациону опрему, софтверске системе), тако и
организацију одређених служби. Крајњи циљ овог система јесте успостављање скупа
електронских сервиса који ће омогућити грађанима и пословним корисницима
електронску комуникацију и обављање одређених послова из надлежности управе
електронским путем. Основу оваквог система електронске управе чини дистрибуирани,
робустан и проширив информациони систем кога чине интероперабилне апликације
имплементиране у одговарајућим покрајинским органима (Скупштини АП Војводине,
Влади АП Војводине), као и органима локалне самоуправе и државне управе на
целокупној територији АП Војводине.
Под појмом јавни електронски сервис у овом контексту посматраће се скуп послова
које грађанин или фирма могу обавити са службама jавне администрацијe уз посредовање
електронских механизама за комуникацију. Ови се послови могу обављати директно
(посао обавља одређена служба државне администрације), или индиректно, (у пословању
посредује овлашћена компанија).
Реализација пројекта спецификације стандарда за софтверску архитектуру и јавне
електронске сервисе извршена је у односу на неколико основних захтева система:
•

доступност,

•

поузданост, робустност и безбедност,

•

проширивост,
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•

интероперабилоност,

•

технолошка независност,

Једна од основних карактеристика које електронски јавни сервис треба да подржава
је доступност. Под појмом доступности у овом контексту подразумева се могућност
коришћења сервиса од што већег скупа корисника у његовој потпуној мери. Врло често се
под појмом електронски јавни сервис подразумева емитовање специјализованих радио и
ТВ програма на целом подручју једне државе. Овај начин комуникације обезбеђује само
једносмерну комуникацију.
Под појмом поузданост овде ће се подразумевати обезбеђење мера тако да
информације добијене или представљене јавним сервисима одговарају реалном стању.
Робустност је карактеристика која од јавног сервиса захтева функционисање и у
условима који нису уобичајени (ванредне ситуације, елементарне непогоде итд.). Појам
безбедности у овом контексту користи се за безбедност информација које се у
комуникацији користе. Овим се обезбеђује унапређење функционисања система и у току
његове експлоатације.
Проширивост софтверског система представља способност која дозвољава
значајне измене и проширења функционалности, без потребе за поновним писањем кода
или изменама у архитектури. У идеалном случају ово подразумева проширење
софтверског система без потребе за приступ и измену постојећег изворног кода.
Под појмом интероперабилности подразумева се могућност сарадње јавног
сервиса са другим сервисима, односно комуникације између сервиса републичких органа
управе, покрајинских органа управе и јединица локалне самоуправе на територији АПВ.
Интероперабилност је могуће остварити на нивоу размене података или на нивоу
имплементације процеса. На нивоу размене података потребно је извршити усклађивање
података и учинити их разумљивим обема странама у комуникацији, док је на нивоу
сарадње у току извршавања процеса потребно извршити усклађивање процедура на нивоу
обе стране у комуникацији. Једноставан пример је коришћење усклађеног система мерних
јединица, тако да вредности које користи један систем одговарају вредностима и
јединицама другог система.
Технолошка независност значи да се имплементација не заснива на некој
специфичној технолошкој платформи која није у складу са особинама проширивости и
интероперабилности.
Поред ових захтева неопходно је успоставити процедуре преласка са
традиционалних начина електронске обраде података која се користила и још се користи
на систем јавних сервиса, тако да се максимално искористе искуства и средства уложена у
развој. Наиме, традиционална електронска обрада представља релативно затворен систем
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у којем поједини елементи веома тешко могу да се проширују или повезују са другим
технолошки различитим системима. Са друге стране, они представљају резултат
вишегодишњег рада и улагања чији резултати треба да се искористе у великој мери а да се
при том не успори развој еУправе. Иницијативе и предлози који нису могли да се остваре
због технолошких разлога требало би да се поново размотре и искористе како би се
скратило време прелаза на концепт еУправе. Процедуре подразумевају обезбеђење
потребних програмских решења којим би се подаци који су настали и још увек настају
употребом традиционалних система електронске обраде учинили доступним
новоизграђеним системима. У том случају традиционална електронска обрада постаје део
система у којем је могућа сарадња веома великог броја различитих државних институција
и система. Поред развоја програмских решења веома је важно успоставити стандарде по
којима ће системи размењивати податке. Ови стандарди треба да буду засновани на XML
стандарду, како би истовремено могли да остваре захтеве као што су технолошка
независност, проширивост, безбедност, робустност.
Овај пројекат је у складу са документом „Стратегија развоја информационог
друштва Републике Србије до 2020. године“ [StrategijaRazvoja2020]. Акциони план за
реализацију Стратегије развоја информационог друштва [AkcioniPlan] је развијен од
стране Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, и представља
скуп циљева и потребних активности за остварење тих циљева.

1.1 Преглед постојећег стања у АП Војводини
Овај пројекат представља наставак програма еВојводина [eVojvodina] који је
спровођен од 2005. до 2012. године. еВојводина је јeдaн oд 14 приoритeтних прoгрaмa
приврeднoг рaзвoja кojи je усвojилa Скупштинa AП Вojвoдинe 2004. гoдинe чиjи je
нoсилaц Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa нaуку и тeхнoлoшки рaзвoj. Финaнсирaњe и
рeaлизaциja Прoгрaмa eВojвoдинa зaвршeни су крajeм 2012. гoдинe. У oквиру Прoгрaмa
eВojвoдинa рeaлизoвaн je низ стрaтeшкoх дoкумeнaтa, инфрaструктурних прojeкaтa,
сoфтвeрских систeмa, eлeктрoнских сeрвисa, кao и oбукa из oблaсти инфoрмaциoних
тeхнoлoгиja, кojимa су пoстaвљeни тeмeљи зa дaљи рaзвoj eУпрaвe и инфoрмaциoнoг
друштвa у AП Вojвoдини.
У AП Вojвoдини, рeaлизaциja eУпрaвe сe jeдним дeлoм oдвиjaлa крoз прoгрaм
eВojвoдинa, a другим дeлoм, пaрaлeлнo, крoз рeaлизaциjу Aкциoнoг плaнa Стрaтeгиje
eУпрaвe пoкрajинских oргaнa, кoja je усвojeнa 2007. гoдинe („Службeни лист AПВ”, брoj
18/2007).
Крajeм 2005. гoдинe урaђeнa je дeтaљнa aнaлизa пoстojeћe кoмуникaциoнe
инфрaструктурe у oбjeктимa Скупштине и Владе AПВ. Устaнoвљeнo je пoстojaњe
тридeсeтaк нeзaвисних и нeпoвeзaних рaчунaрских мрeжa пojeдиних пoкрajинских oргaнa.
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У oргaнимa пoкрajинскe упрaвe прe 2006. гoдинe, ниje билo кooрдинирaних aктивнoсти нa
увoђeњу инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних тeхнoлoгиja (ИКT), имплeмeнтaциja ИКT je
билa дeцeнтрaлизoвaнa, a усaвршaвaњa зaпoслeних у oблaсти ИКT ниje билo.
Инфoрмaтичaри из пoкрajинских oргaнa су имaли рaзличитe стeпeнe шкoлскe спрeмe,
рaзличитe прoфилe oбрaзoвaњa и рaзличитe нивoe знaњa. Нa дaн 01.01.2006. гoдинe сaмo
1,5% oд укупнoг брoja зaпoслeних чинили су ИT прoфeсиoнaлци.
Први кoрaк у прoгрaму eВojвoдинa биo je изрaдa пoлaзних прojeкaтa кojи су
дeфинисaни крajeм 2005. гoдинe. Зaдaтaк oвих прojeкaтa биo je дa сe трaсирa рaзвoj
eУпрaвe у AП Вojвoдини, сa циљeм дa сe штo je мoгућe бржe, уз свa пoстojeћa
oгрaничeњa, дoстигнe нивo рaзвoja eУпрaвe, кojи je пoчeткoм 2006. гoдинe пoстojao у
зeмљaмa Eврoпскe униje. Oви фундaмeнтaлни прojeкти de facto прeдстaвљajу oснoв зa
успoстaвљaњe листe стaндaрдa и oквирa интeрoпeрaбилнoсти у oблaсти eУпрaвe.
Нa oснoву искуствa и дoбрe прaксe у зeмљaмa Eврoпскe униje, у првoм прojeкту
„Пoлитикa и стaндaрди зa кoришћeњe инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних тeхнoлoгиja у
пoкрajинским и oпшинским институциjaмa AП Вojвoдинe зa прoгрaм eВojвoдинa“ дaтa je
стрaтeгиja рaзвoja eУпрaвe у AП Вojвoдини. Прeдлoжeнe су нaдлeжнoсти Пoкрajинe и
лoкaлнe сaмoупрaвe зa свe aспeктe eУпрaвe. Taкoђe je рaзмaтрaнa и oргaнизaциja oвих
нaдлeжнoсти нa нивoу Пoкрajинe. У другoм прojeкту „Прojeктнo тeхничкa дoкумeнтaциja
Рaчунaрскo кoмуникaциoнa инфрaструктурa eВojвoдинe“ je прeдлoжeнa aрхитeктурa
лoгичкe мрeжe eУпрaвe AП Вojвoдинe, кoja пoдржaвa прикључeњe рaчунaрских мрeжa
лoкaлних сaмoупрaвa нa тeритoриjи AП Вojвoдинe, кao и мoгућнoст дa сe oвa мрeжa види
кao сaстaвни дeo рaчунaрскe мрeжe eУпрaвe Рeпубликe Србиje. У трeћeм прojeкту
„Сoфтвeрскa aрхитeктурa зa eВojвoдину“ дaтe су прeпoрукe зa избoр сoфтвeрскe
aрхитeктурe зa eУпрaву AП Вojвoдинe, кoja сe бaзирa нa open-source рeшeњимa. Oвaj
избoр зaснивa сe нa прeпoрукaмa зa рaзвoj open-source сoфтвeрa нa нивoу Eврoпскe униje.
Прeпoрукe зa имплeмeнтaциjу систeмa eлeктрoнских jaвних сeрвисa зa eУпрaву AП
Вojвoдинe дaтe су у чeтвртoм прojeкту „Спeцификaциja инфoрмaциoних зaхтeвa jaвних
сeрвисa систeмa eВojвoдинa“. У пeтoм прojeкту „Спeцификaциja инфoрмaциoних зaхтeвa
интрaнeт систeмa Извршнoг вeћa и Скупштинe AПВ“ дaтe су прeпoрукe зa
инфoрмaтизaциjу интрaнeт систeмa eУпрaвe у AП Вojвoдини нa бaзи упрaвљaњa
eлeктрoнским дoкумeнтимa.
Oдмaх пo зaвршeтку другoг oснoвнoг прojeктa у oквиру прoгрaмa eВojвoдинa, у тoку
2006. г. рeaлизoвaнa je лoкaлнa рaчунaрскa мрeжa у oбjeктимa Скупштинe и Влaдe AПВ.
Oвa мрeжa je oснoвнa кoмуникaциoнa инфрaструктурa eУпрaвe AП Вojвoдинe.
Рeaлизoвaнa рaчунaрскa мрeжa je jeднa oд три нajвeћe у AП Вojвoдини и прojeктoвaнa je
тaкo дa зaдoвoљи пoтрeбe бaр нaрeдних дeсeтaк гoдинa, и oбeзбeђуje скoрo 3000
прикључних мeстa. Нaкoн тoгa рeaлизoвaнe су лoкaлнe рaчунaрскe мрeжe у удaљeним
пoслoвним и рeзидeнциjaлним oбjeктимa Влaдe AПВ нa пoдручjу Вojвoдинe, a пoвeзивaњe
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лoкaлних мрeжa у jeдинствeну WAN мрeжу je урaђeнo нa нивoу L2VPN. Рaчунaрскa
мрeжa je oдмaх нaкoн пуштaњa у рaд нaдoгрaђeнa oдгoвaрajућoм сeрвeрскoм
инфрaструктурoм, кaкo би сe мoгли имплeмeнтирaти сeрвиси и aпликaциje eУпрaвe.
Meђутим, вeћ пoслe 2 гoдинe eксплoaтaциje, пoкaзaлo сe дa сeрвeрски кaпaцитeти нису
дoвoљни, тaкo дa je нaвeдeнa oпрeмa зaмeњeнa пoтпунo нoвoм тeхнoлoгиjoм - виртуeлнoм
инфрaструктурoм (5 blade сервера, HP SAN Storage и софтвер VMware), чимe je дoбиjeнo
oкo чeтрдeсeт виртуeлних сeрвeрa. Нa тaj нaчин су искoришћeнe свe прeднoсти
виртуeлизaциje у oднoсу нa клaсичaн сeрвeрски систeм (пoтрoшњa, прoстoр, динaмички
кaпaцитeт, backup нa нивoу file-image и сличнo).
Нaкoн успoстaвe инфoрмaциoнo кoмуникaциoнe инфрaструктурe стeкли су сe
прeдуслoви зa рeaлизaциjу aпликaтивнoг сoфтвeрa зa пoтрeбe eУпрaвe. Oдрeђeн брoj
aпликaциja рaзвиjeн je сoпствeним снaгaмa, мeђутим зa рaзвoj вeликих сoфтвeрских
систeмa и eлeктрoнских сeрвисa примeњeн je мoдeл outsourcing-a у рaзвojу (нaбaвкa
сoфтвeрa прeкo пoступaкa jaвних нaбaвки) и успoстaвљaњe интeрнoг сeрвисa зa пoдршку
eксплoaтaциjи aпликaциja (пoстojeћи инфoрмaтички кaдaр). Свe aпликaциje су нaбaвљeнe
путeм jaвних нaбaвки у oтвoрeнoм пoступку у склaду сa Зaкoнoм o jaвним нaбaвкaмa, и
зaтo су испoручиoци рaзличити. Meђутим, и пoрeд тoгa, дoбрoм припрeмoм тeхничкe
спeцификaциje, бoдoвaњa и oбaвeзних услoвa зa пoтeнциjaлнe пoнуђaчe, зa свe aпликaциje
су изaбрaни вoдeћи испoручиoци сoфтвeрa у трaжeнoj oблaсти. Кao oбaвeзни услoви зa
свaку aпликaциjу су нaвoђeни:
•

интeрoпeрaбилнoст сa другим плaтфoрмaмa путeм oтвoрeних стaндaрдa,

•

зaснoвaнoст нa open-source тeхнoлoгиjaмa нa сeрвeрскoj и клиjeнтскoj стрaни
aпликaциje,

и други зaхтeви дeфинисaни у фундaмeнтaлним прojeктимa Прoгрaмa eВojвoдинa,
кojи прeдстaвљajу de facto прeтeчу стaндaрдa и први пoкушaj стaндaрдизaциje у oвoj
oблaсти нa нивoу АПВ.
Рeaлизaциja Прoгрaмa eВojвoдинa зaвршeнa je 2012. гoдинe. Бeз oбзирa нa свe
oбjeктивнe пoтeшкoћe и вeoмa скрoмнa финaнсиjскa срeдствa кoja су билa нa рaспoлaгaњу,
у oквиру Прoгрaмa eВojвoдинa пoстaвљeни су тeмeљи зa рaзвoj eУпрaвe и инфoрмaциoнoг
друштвa у AП Вojвoдини.
Тренутно стање софтверске инфраструктуре са становишта успостављања сервиса
еУправе неопходно је посматрати на више нивоа, стање у републичким органима управе,
покрајинским органима управе, јединицама локалне самоуправе, али је за овај пројекат
свакако најзначајнији преглед стања у Скупштини АПВ, Влади АПВ и органима
покрајинске управе, као и у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине.
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На републичком нивоу, у последњих неколико година приметан је труд да се
одређене информације правовремено учине доступне корисницима (грађанима и
пословним субјектима) путем web страница Владе и министарстава. Приметно је да је
већина ових сајтова настајала индивидуално, без заједничке визуелне и програмске
основе. На сајту Владе Републике Србије (http://www.srbija.gov.rs/) на пример, не постоје
линкови на web презентације појединих министарстава. Већина активних (динамичких)
презентација је реализована коришћењем скриптног језика PHP, као нпр. Канцеларије за
придруживање Европској унији (http://www.seio.gov.rs), која делује као тело Владе, а сајт
Пореске управе Републике Србије (http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/) реализован је Java
технологијом, док је портал еУправе Републике Србије (http://www.euprava.gov.rs/)
реализован ASP технологијом. На свим презентацијама могуће је преузети кључне
документе (законе, уредбе, правилнике, обрасце, најчешће у PDF формату), док
интерактивних садржаја има само на малом броју презентација.
На републичком нивоу, израђен је web сајт http://www.euprava.gov.rs који
представља портал еУправе Републике Србије. Одељак еУслуге овог портала омогућава
приступ услугама електронске управе, где су услуге подељене на грађане и привреду.
Услуге се могу претраживати преко животних области и ситуација. За грађане ове области
су: породица, здравље, саобраћај, становање и животна средина, пословање, спорт и
омладина, катастар, образовање, рад, финансије, јавни ред и мир, особе са инвалидитетом,
људска права, документи. За привреду ове области су: пословање, животна средина и
просторно планирање, увоз/извоз, саобраћај, здравље, катастар, рударство, јавне набавке,
финансије, образовање, статистика, спорт и омладина, енергија. Омогућена је претрага
услуга по почетном слову, као и по надлежном органу. Велики број услуга је могуће
извршити електронским путем (уз првобитну аутентикацију – уз електронски сертификат
или мобилни телефон), међутим значајно ограничење у великом броју ових услуга
представља могућност извршења само на нивоу малог броја градова или општина. Велики
број услуга је чисте презентационе природе – смернице, савети, релевантни контакт
телефони и адресе, али веома често постоји могућност преузимања оригиналних
потребних докумената за одређени посао. Овај портал садржи и одељак еПартиципација,
што се односи на квалитетнији контакт између грађана и представника власти, на начин да
омогућава комуникацију без нужности физичког присуства актера дијалога. Као таква
еПартиципација је у потпуној корелацији са електронском демократијом (еДемократија) и
електронским управљањем (еУправљање), тј. омогућава њихову техничку изведбу. Портал
еУправа Републике Србије снажно подржава концепт еПартиципације, укључивањем свих
заинтересованих грађана у процесе јавних расправа, као и кроз форум еУправа, на коме се
може дискутовати о свим темама од значаја за унапређење и побољшање контакта између
државних органа и грађана.
Захваљујући редовним пописима инвентара, могуће је доћи до одређених података о
техничкој опремљености органа покрајинске управе. У органима покрајинске управе
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тренутно постоји око 900 рачунара и око 400 штампача. Изграђена је јединствена мрежна
инфраструктура и рачунари су међусобно повезани у локалну мрежу покрајинских органа
управе. Приступ Интернету је јединствено уређен и дефинисана је и обезбеђена контрола
права приступа и сигурност приступа Интернету. Сви покрајински секретаријати имају
презентације на Интернету путем којих је могуће добити одређене информације из
делокруга њиховог рада.
На десктоп рачунарима користи се оперативни систем Windows. У току је прелазак
са верзије оперативног система Windows XP на Windows 7. Од канцеларијских апликација
користи се Microsoft Office. У току је прелазак са верзије Microsoft Office 2003 на верзију
Microsoft Office 2010.
Одређене web странице презентационог карактера у оквиру система јавних
електронских сервиса су имплементиране коришћењем CMS система Joomla, Drupal,
Wordpress и PowerCMS.
Коришћени софтвери за управљање ИТ конфигурацијама су CMDBuild од opensource решења, као и OCS и Tivoli од комерцијалних решења. За управљање документима
користе се различити системи – Alfresco, тренутно веома популарно open-source решење,
али и eDocumentus, eDMS, Microsoft SharePoint Foundation као представници
комерцијалних решења. За управљање просторним ресурсима користи се ArcGIS. АRIS
Business Architect се користи као софтвер за инжењеринг пословних процеса. У eLearning
домену користи се систем Moodle. За библиотечко пословање користи се систем BISIS, а
за материјално-финансијско пословање користи се систем MIS4 ERP. За потребе
препознавања написаног/штампаног текста (енг. optical character recognition – OCR), као и
за креирање и репродукцију графичких садржаја користи се скуп алата Adobe Creative
Suite Master Collection, као и CorelDRAW.
Успостављена је софтверска подршка за формирање јединствене архиве докумената
у електронском облику. Пословне апликације за различите намене (рачуноводство,
писарница и др.) су имплементиране у новим технологијама. У току је успостављање
јединственог система за управљање документима на новој софтверској платформи.
Да би се поуздано утврдило тренутно стање опремљености ИКТ ресурсима, 2010. и
2012. године спроведена су опсежна анкетирања локалних самоуправа на територији
Војводине и успостављен је софтверски систем за прикупљање информација о ИКТ
ресурсима. У покрајинским органима управе реализован је софтверски систем за
управљање ИТ конфигурацијама.
За поуздано утврђивање тренутног стања у овој области, предлаже се формирање
упитника који би омогућио прикупљање детаљних информација о постојећим
хардверским и софтверским решењима на свим нивоима државне управе на територији
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АП Војводина. Само овакво опсежно проведено истраживање може дати праву слику о
тренутном стању информатичке инфраструктуре. Као полазну тачку, с обзиром на то да су
концентрисане на једном месту, ово истраживање треба провести у телима покрајинске
управе, јер се ту релативно брзо могу очекивати повратне информације.
У АП Војводини тренутно већ постоји велики број јавних сервиса који су доступни преко
Интернета. У Табели 1 су приказани јавни сервиси за грађане, у Табели 2 јавни сервиси за
предузећа, а у Табели 3 је извршен преглед имплементираних јавних електронских
сервиса органа АПВ. Табела 4 садржи кратак преглед још неких јавних сервиса у АПВ.
Табела 1 – Јавни сервиси за грађане
Врста јавног сервиса

Опис

1. Послови које грађани могу обављати а односе
се на пријављивање пореза у надлежности су
републичког Министарства финансија, односно
републичке пореске управе, доступни су
грађанима преко следећег интернет портала:
http://www.poreskauprava.gov.rs

Имплементирани
сервис
грађанима
омогућује увид у основне процедуре које
се обављају у пословима са пореском
управом. Поред информативних садржаја
грађани могу преузети скоро све
формуларе које онда могу попунити код
куће, припремити остале неопходне
документе, и све заједно предати лично на
шалтерима службе. Такође, доступни су и
електронски сервиси за пореске обвезнике
на порталу еПорези.

2. Сервис преко којег се грађани могу
интересовати о слободним радним местима у
надлежности је Националне службе за
запошљавање и доступан је преко адресе:
http://www.nsz.gov.rs

Имплементирани
сервис
омогућује
грађанима увид у слободна радна места.
Поред ових садржаја грађани се могу
упознати са основним процедурама које се
обављају преко Националне службе за
запошљавање.

3. Путне исправе, возачке дозволе и личне карте
су у надлежности републичког Министарства
унутрашњих послова, а информације о начину
издавања
доступне
су
преко
адресе:
http://www.mup.gov.rs/

На порталу еУслуге доступне су разне
услуге са детаљним информацијама на који
начин се користе. Неке од услуга су
издавање
личне
карте,
продужења
регистрација, уверење о пребивалишту,
заказивање термина за подношење разних
захтева.
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Врста јавног сервиса

Опис

4. Бирачки списак као сервис се налази на
адреси:
http://www.drzavnauprava.gov.rs/electoralroll.php,
који у тренутку писања ове анализе није био
доступан. Локалне самоуправе такође имају
имплементиране сервисе који обезбеђују увид у
бирачки
списак,
односно
у
регистар
становништва. На пример, Нови Сад, Суботица,
Кикинда, Панчево и Инђија.

5. Издавање грађевинских дозвола је сервис који је
у надлежности локалних самоуправа.
Катастар непокретности као јавни сервис је у току
имплементације, а требало би да буде доступан
преко адресе Републичког геодетског завода:
http://www.rgz.gov.rs/

Ови сервиси су имплементирани тако да
обезбеђују увид у бирачки списак. Оцена
имплементираног сервиса је да не постоји
систематско решење које обезбеђује
поуздан преглед централног регистра
становника, ако исти и постоји пошто
преко надлежне службе није био доступан.
Локални
регистри
представљају
парцијално решење пошто обухватају само
подручје које је у надлежности локалних
органа. И у овом случају не постоји
систематско решење, пошто свака општина
појединачно решава исти проблем.
Тренутно је овај сервис на располагању
само у неким општинама Војводине и то
само делимично. На сајту Републичког
геодетског завода могуће је пронаћи
информације које се односе на катастар
непокретности и земљишне књиге.

67. Јавне библиотеке. Сервис је у надлежности
Републике Србије и АПВ. Грађанима су ти
сервиси доступни преко Националних, градских и
факултетских библиотека. Неке од web адреса су:
http://www.nb.rs/ , http://www.bgb.rs/
http://www.gbns.rs/

Овај сервис обезбеђује информативне
садржаје,
претраживање
и
размену
библиографских записа.

8. Матичне књиге (родни лист, смртовница,
венчани лист), издавање ових докумената је у
надлежности локалних самоуправа. Сервиси су
електронски доступни само у неким општинама на
територији АПВ (Нови Сад, Инђија, Панчево,
Суботица и Кикинда).

Имплементирани сервиси обезбеђују слање
захтева за издавање одређеног документа и
увид у стање, али не и директно издавање
докумената.

9. Уписи и учешће у високом образовању.

Студенти се преко овог и сервиса
појединачних
факултета
могу
На територији АПВ овај сервис је у надлежности информисати о великом броју послова, као
Универзитета у Новом Саду http://www.uns.ac.rs/
што су информације о упису, резултатима
уписа, распореду предавања, испитним
роковима, па чак и пријави испита.
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Врста јавног сервиса

Опис

10. Пријава промене места боравка је сервис у
надлежности
републичког
Министарства
унутрашњих послова и доступан је на адреси
http://www.mup.gov.rs/

Грађани могу само преузети Закон о
пребивалишту и боравишту грађана. Сви
послови се могу обавити само преко
класичних шалтера.

11. Сервиси здравствене заштите могу да се Сервиси
су
доступни
групишу
у
две
категорије:
републичке информативном нивоу.
надлежности
(Министарство
здравља
http://www.zdravlje.gov.rs/) и домови здравља који
су у надлежности градова, односно локалних
самоуправа.

само

на

Табела 2 - Јавни сервиси за предузећа
Врста јавног сервиса
1. "Доприноси за запослене"
надлежности
републичког
финансија. http://www.mfin.gov.rs/

Опис

је сервис у Сервис је имплементиран тако да запослени
Министарства могу да се информишу о начину обрачуна и
уплате и о садржини пореске пријаве.
Изменама Закона о пореском поступку и
пореској администрацији (Сл. гласник РС,
бр. 47/2013 од 29.05.2013. године) Пореска
управа Републике Србије има обавезу да
од 01.01.2014. године уведе појединачну
електронску пореску пријаву за порезе и
допринoсе по одбитку (порез и доприноси
на зараде, уговорене накнаде, порез на
дивиденду и сл.)

2. Порези и таксе који се односе на фирме. Сервис Сервис
има
имплементиран
је у надлежности републичког Министарства информативни ниво.
финансија. http://www.mfin.gov.rs/

само

3. ПДВ је сервис који се односи на обрачун, Сервис
има
имплементиран
пријаву односно регистрацију пореза на додатну информативни ниво.
вредност. Овај сервис је у надлежности
републичког
Министарства
финансија..
http://www.mfin.gov.rs/

само
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Врста јавног сервиса

Опис

4. Регистрација нове фирме је сервис који је
грађанима доступан делимично на нивоу локалних
самоуправа, а делимично на нивоу привредне
коморе или Националне агенције за регионални
развој. http://narr.gov.rs/

Сервис пружа веома много конкретних
информација о процедурама регистрације
нове фирме, врстама делатности и
потребним документима.

5. Статистичка обрада је сервис који је фирмама На сајтовима завода за статистику могуће је
доступан преко више адреса.
преузети податке о разним статистичким
показатељима, нпр. индекс промета на
Једна од најзначајнијих институција које се баве мало, раст цена итд.
статистичким анализама јесте Републички завод за
Информативни садржаји о статистичким
статистику (http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/)
подацима везаним за власничке односе
На адреси http://www.crhov.rs/ налази се регистроване у акционарским друштвима
Централни регистар, клиринг и депо хартија од налазе се у централном регистру хартија од
вредности.
вредности.
6. Сервиси за разне дозволе и декларације
обухватају јако велик број разних врста
административних послова везаних за издавање
дозвола и декларација. Не постоји централно
место преко којег би се грађани могли
информисати о процедурама добијања дозвола и
декларација. Не постоји ни списак надлежности по
категоријама.

На овом нивоу не постоји систематско
решење, односно централизовано место
преко којег би се фирме могле
информисати о процедурама за добијање
разних дозвола, као што су дозволе за увоз,
дозволе за транспорт опасних материјала,
царинске декларације итд.

7. Дозволе које се односе на окружење и заштиту
животне средине. Ово је у надлежности Агенције
за
заштиту
животне
средине
(http://www.sepa.gov.rs/) која делује у оквиру
Министарства енергетике, развоја и заштите
животне средине.

На овом сајту могу се пронаћи
информативи садржаји везани за квалитет
ваздуха и воде, полен, као и информације о
прекорачењима и хаваријама. Такође,
доступна
је
релевантна
законска
регулатива.

8. За јавне набавке у Србији надлежна је Управа за Преко овог сајта, поред информација о
јавне набавке чија адреса је http://www.ujn.gov.rs/
процесу јавних набавки, могуће је преузети
програм за електронску евиденцију јавних
набавки. Такође, доступна је релевантна
законска регулатива.
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Табела 3 - Преглед имплементираних јавних електронских сервиса органа АПВ
Назив органа

Оцена

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Сервис пружа информативне садржаје.

http://www.skupstinavojvodine.gov.rs
Влада АП Војводине

Сервис пружа информативне садржаје.

http://www.vojvodina.gov.rs/
Покрајински секретаријат за културу и јавно
информисање
http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/
Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и
међуопштинску сарадњу
http://www.samouprava.vojvodina.gov.rs/
Покрајински секретаријат за образовање, управу и
националне заједнице
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/

Сервис пружа информативне садржаје.
Сервис пружа информативне садржаје.

Поред великог броја информативних
садржаја, путем овог сервиса могуће је
преузети и разне формуларе који се
користе у класичном пословању са
администрацијом.
Омогућено је електронско пријављивање
на конкурсе за доделу средстава
(еКонкурси).

Покрајински
секретаријат
за
урбанизам, Поред информативних садржаја, сервис
градитељство и заштиту животне средине
пружа и велики број докумената о јавној
набавци,
конкурсима,
усвојеним
http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/
прописима, просторним плановима, итд.
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну Сервис пружа информативне садржаје.
политику и демографију
http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/
Покрајински
секретаријат
за
запошљавање и равноправност полова
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/

привреду, Поред
информативних
садржаја,
омогућено је и преузимање формулара,
захтева и других докумената који се могу
користити
у
раду
са
класичном
администрацијом.
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Назив органа
Покрајински секретаријат
минералне сировине

за

Оцена
енергетику

и Сервис пружа информативне садржаје.

http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/
Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Поред
информативних
садржаја,
омогућено је и преузимање формулара,
захтева и других докумената који се могу
користити
у
раду
са
класичном
администрацијом.

http://www.sio.vojvodina.gov.rs/

За покрајинске гранске савезе омогућено је
електронско подношење захтева за
суфинансирање годишњих програма тј.
имплементирана
је
апликација
за
реализацију буџета: www.esavezi.rs.
Поред званичног сајта постоје и сајтови са
базама података за сектор спорта:
www.sportal.org.rs и за сектор омладине:
www.omladina.info.
Покрајински секретаријат за финансије

Сервис пружа информативне садржаје.

http://www.psf.vojvodina.gov.rs/
Покрајински секретаријат за науку и технолошки Поред
информативних
садржаја,
развој
омогућено је и преузимање формулара,
захтева и других докумената који се могу
http://apv-nauka.ns.ac.rs/
користити
у
раду
са
класичном
администрацијом.
Покрајински секретаријат
водопривреду и шумарство
http://www.psp.vojvodina.gov.rs

за

пољопривреду, Поред
информативних
садржаја,
омогућено је и преузимање формулара,
захтева и других докумената који се могу
користити
у
раду
са
класичном
администрацијом.

13

Спецификација стандарда за софтверску архитектуру и јавне електронске сервисе
Табела 4 – Још неки јавни сервиси у АПВ
Назив органа

Оцена

Привредна комора Војводине
http://www.pkv.co.rs/

Сервис поред информативних садржаја,
пружа и одређену врсту интеракције преко
форума којим фирме и грађани могу да
размењују искуства, савете и друге
информације.

Фонд за подршку инвестиција у Војводини

Сервис пружа информативне садржаје.

http://www.vip.org.rs/
Универзитет у Новом Саду

Информативни садржаји, електронска
пошта и форуми преко којих се остварује
интеракција.

http://www.uns.ac.rs/

Поред претходно наведних јавних сервиса, развијени су и специјализовани сервиси
који су имплементирани у складу са предложеним стандардима у овом пројекту.
Најважнији електронски сервиси су:








БИСИС - библиотечки софтверски систем (сервис G2C, G2B) за електронско
разврставање, претраживање и прослеђивање библиографских података
еКонкурси – портал покрајинских органа управе за доделу средстава (сервис
G2C, G2B), доступан на адреси
https://www.ekonkursi.vojvodina.gov.rs/eKonkursPublic/
eСеднице – интерни сервис (G2G) за припрему и вођење електронских седница
Владе АПВ
еПисарница – интерни сервис (G2G) електронска писарница покрајинских
органа,
еИнспекције – интерни сервис (G2G) за подршку рада санитарне инспекције на
територији АПВ
еЗахтеви – интерни сервис (G2G) за управљање електронским документима –
административним захтевима у дигиталној форми
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1.2 Стање у Европској унији
Све европске земље су показале иницијативу за увођење и унапређење еУправе.
Тело Европске уније, Европска комисија, игра важну улогу у овим активностима јер
активно подржава развој еУправе, како на националном, тако и на наднационалном нивоу.
Ова иницијатива Европске комисије резултовала је програмом IDABC (Interoperable
Delivery of European eGovernment Services to public Administration, Businesses and Citizens).
IDABC је вођен и нагледан од стране тима експерата. За постизање интероперабилности,
IDABC даје препоруке, решења и сервисе који омогућују националним и европским
администрацијама да комуницирају електронским путем, притом нудећи модерне јавне
сервисе привреди и грађанима у Европи. Коришћењем најновијих информационокомуникационих технологија, развијањем заједничких решења и сервиса, и коначно,
пружањем платформе за размену добре праксе међу јавним администрацијама, IDABC
програм је значајно допринео i2010 иницијативи за модернизовање европског јавног
сектора.
Главни принципи и смернице развоја еУправе чланица ЕУ до 2010. године су дате у
акционом плану i2010 (i2010 Action Plan). Наредни акциони план Европске Комисије за
еУправу описује смернице за период 2011-2015. године. Овај акциони план за циљ има
заједнички рад националних и европских система еУправе, тиме подржавајући транзицију
еУправе у нову генерацију отворених, флексибилних и колаборативних сервиса еУправе
на локалном, регионалном, националном и европском нивоу. Крајњи циљ овог плана је да
до 2015. године, 50% грађана и 80% предузећа користи сервисе еУправе.
Владе земаља морају омогућити боље јавне сервисе са мање ресурса. Појава нових
технологија, као што су сервисно-оријентисана архитектура и „cloud“ сервиси, заједно са
све већим бројем отворених спецификација и стандарда за бољу размену података,
могућност поновног коришћења и интероперабилност појачава утицај ИКТ да има кључну
улогу у циљу повећања ефикасности јавног сектора. Такође, коришћење отворених
стандарда и спецификација може омогућити, поред већ наведених предности, повећање у
компетитивности, тиме смањујући цену и потенцијално повећавајући квалитет.
Водеће земље у ЕУ по развијености еУправе су Холандија, Велика Британија,
Данска, Француска, Шведска, Норвешка, Финска, Швајцарска и Немачка.
Холандија улаже велике напоре за снабдевање ефикасне ИКТ инфраструктуре и
повезаних сервиса, који су доступни свим грађанима, у циљу олакшавања комуникација
између грађана и привреде са јавном администрацијом. Програм „National Implementation
Programme (NUP)“ представља стратегију развоја еУправе Холандије, фокусирајући се на
инфраструктуру и релевантне пројекте који користе ту инфраструктуру. Главне
компоненте инфраструктуре омогућавају грађанима, предузећима и јавној администрацији
приступ веома великом броју информација и сервиса.
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Велика Британија је стратегијом „Transformational Government – Enabled by
Technology“ поставила водећу визију развоја еУправе. Овај документ потврђује да је
технологија важан инструмент за решавање једног од изазова модерне економије, који
представља реформу јавних сервиса. Посебни напори су учињени на пољу отворених
стандарда, засновани на чињеници да су open-source производи у могућности да се
такмиче (и често победе) упоредиве комерцијалне производе, што у великом броју
случајева резултује бољим односом утрошеног новца пореских обвезника према квалитету
испоруке јавних сервиса.
Данска је на основу стратегије „ Towards Better Digital Service: Increased Efficiency
and Stronger Collaboration“ учинила значајне кораке у развоју ефикасне мреже јавних
електронских сервиса. Данска политика еУправе се заснива на следеће три приоритетне
области: бољи дигитални сервиси, повећана ефикасност кроз дигитализацију и јача
колаборација кроз дигитализацију. Једна од одлика Данске инфраструктуре је да је, за
разлику од осталих земаља које практикују отворене технологује, .NET најчешће
коришћена технологија за имплементаицију сервиса еУправе.
Француска је развила стратешки и акциони план за развој еУправе који се назива
„ADELE“ програм. Портал еУправе Француске снабдева грађане и предузећа
једношалтерским системом („one-stop shop“) за информације и сервисе који су приказани
у односу на животне ситуације. За имплементацију сервиса и портала еУправе Француске,
најчешће су коришћени PHP и Perl.
Шведска је почела са развојем еУправе још 1997. године са пројектом „Government
e-Link“, чији је циљ био сигурна електронска размена информација у јавној
администрацији, као и између јавног сектора и грађана и предузећа. Након велике
ревизије која је резултирала стратегијом „Action Plan for eGovernment“ у јануару 2008.
године, постављени су циљеви да се испорука јавних сервиса подигне на виши ниво од
једноставне интеракције на нивоу пружалац услуге – корисник. Од тада, Шведска је на
путу увођења „еУправе треће генерације“, чији главни аспекти укључују: једноставнија
инфраструктура за електронску аутентикацију, заједничко коришћење дељених јавних
сервиса од стране различитих тела владе, могућност поновног коришћења решења
инфраструктуре, заједничка техничка подршка за развој и имплементацију сервиса,
позитиван приступ за употребу отворених стандарда и open-source софтвера у јавној
администрацији. Сервисе еУправе Шведске углавном одликује имплементација Јаva
технологијом.
Норвешка је идентификовала еУправу као једну од тема политике још давне 1982.
године. Од тада, велики број јавних сервиса је доступан електронским путем и одиграо се
велики развој у циљу јачања политике еУправе. Један од портала, MyPage, нуди више од
200 јавних електронских сервиса за грађане и предузећа. Стратегија за развој еУправе у
Норвешкој је први пут објављена програмом „eNorway 2009 – The Digital Leap“. Норвешка
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има и посебно тело владе које се бави односима са јавношћу и еУправом („Direktoratet for
forvaltning og IKT – DIFI“). У Норвешкој, сервиси и портали еУправе су имплементирани
разноликим технологијама, као што су PHP, Python, Perl, али су махом све технологије
отвореног типа.
Финска је развила дугорочну стратешку визију за развој еУправе која је приказана у
документу „National Knowledge Society Strategy 2007–2015“, који је усвојен 2006. године.
Циљ плана је: омогућити све основне јавне електронске сервисе за грађане и предузећа,
обезбеђивање интероперабилности информационих система у јавној администрацији и
олакшавање приступа јавним сервисима кроз интерфејсе клијента. Имплементација
већине сервиса је урађена Java технологијом.
Швајцарска је развила стратешки оквир за развој еУправе на федералном,
кантонском и комуналном нивоу, који подразумева пуно искоришћење потенцијала
модерних ИКТ. Главни документ ове стратегије је „eGovernment strategy Switzerland“,
усвојен у јануару 2007. године. Циљ стратегије је смањење административних послова
кроз процесе оптимизације, стандардизације и развоја заједничких решења. Постоје и
посебни документи који описују стратегије везане за коришћење ИКТ у имплементацији
еУправе – „Federal Service-Oriented Architecture (SOA) 2008–2012“ и „Open Source
Software: Strategy of the Swiss federal administration“, који охрабрују коришћење сервиснооријентисане архитектуре и open-source софтвера. Портали еУправе Швајцарске су
углавном имплементирани помоћу PHP.
Немачка је почела са развојем еУправе на локалним нивоима 1998. године са
„MEDIA@Komm“ пројектом. Затим, 2000. године, покренута је „BundOnline2005“
иницијатива са главним циљем модернизовања администрације, тако да сви јавни сервиси
буду оспособљени за електронску испоруку до краја 2005. године. Ова иницијатива је
резултовала са више од 440 сервиса доступних преко Интернета. Тренутна стратегија
развоја Немачке еУправе је дата у програму „eGovernment 2.0 programme“ који је само део
општијег стратешког приступа који је приказан у документу „Focused on the Future:
Innovations for Administration“. Портали и сервиси еУправе Немачке су махом
имплементирани отвореним технологијама, као што су Java и PHP.
Све земље Европске уније развијале су своје системе еУправе коришћењем
сервисно-оријентисане архитектуре, па се у овом пројекту приказује такав приступ.
Такође, овај приступ обухвата и коришћење отворених спецификација и стандарда, чему
прибегава већина земаља ЕУ.

1.3 Референтни модел за отворено дистрибуирано процесирање
Систем јавних електронских сервиса представља комплексан дистрибуиран систем, па
је самим тим потребан систематичан приступ дизајну истог. Рeфeрeнтни мoдeл зa
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oтвoрeнo дистрибуирaнo прoцeсирaњe – „The Reference Model for Open Distributed
Processing (RM-ODP)“ је заједнички напор тела за стандардизацију ISO и ITU-T за развој
основа за стандардизацију отвореног дистрибуираног процесирања. Овај модел описује
архитектуру унутар које су дистрибуција, међусобна сарадња, интероперабилност и
портабилност интегрисани [RM-ODP-intr]. Ове особине су веома важне за системе
еУправе, јер је досадашња пракса индивидуалних развоја система и апликација еУправе
довела до хетерогености модела интеракције између система, што спречава или отежава
међусобну сарадњу истих. RM-ODP oписује системе који подржавају хетерогено
дистрибуирано процесирање, како унутар, тако и између организација које користе
заједнички модел интеракције.
RM-ODP има циљ да постигне:




портабилност апликација на хетерогеним платформама
међусобну сарадњу система, односно размену информација и погодан начин
коришћења фунционалности дистрибуираних система
транспарентну дистрибуцију, односно сакривање последица дистрибуције, како од
програмера апликације, тако и од корисника исте

Референтни модел обезбеђује „велику слику“ организације делова система и
кохерентну целину. Такође, референтни модел не покушава да стандардизује компоненте
система, нити да непотребно утиче на избор технологије.
Рeфeрeнтни мoдeл зa oтвoрeнo дистрибуирaнo прoцeсирaњe - The Reference Model for
Open Distributed Processing (RM-ODP), кojи je стaндaрдизoвaн кao ISO/IEC 10746-3:1996,
прeдстaвљa приступ зa oписивaњe кoмплeксних, дистрибуирaних aпликaциja eУпрaвe.
Такође, стандард ITU-T Rec. X.906 | ISO/IEC 19793 омогућава интерграцију RM-ODP и
сервисно оријентисане архитектуре.
RM-ODP дeфинишe пeт глeдиштa нa систeм (прeмa Слика 1):
1. Пословно глeдиштe – спeцифицирa сврху, oблaст кoришћeњa и прaвилa систeмa
2. Инфoрмaциoнo глeдиштe – oписуje структуру и сeмaнтику пoдaтaкa кojи сe
кoристe, oднoснo мoдeл пoдaтaкa
3. Рaчунaрскo глeдиштe – прeдстaвљa рaздвajaњe систeмa у функциoнaлнe eлeмeнтe и
њихoвe интeрфejсe зa мeђусoбну кoмуникaциjу
4. Инжeњeрскo глeдиштe – прeдстaвљa дистрибуциjу индивидуaлних eлeмeнaтa
систeмa нa физичкe рeсурсe и њихoвe вeзe
5. Teхнoлoшкo глeдиштe – oписуje стандарде и тeхнoлoгиje кoje сe кoристe зa
имплeмeнтaциjу систeмa
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Слика 1 – Референтни модел за отворено дистрибуирано процесирање

За потребе израде спецификације стандарда за софтверску архитектуру, биће
разматрано само технолошко гледиште, јер се оно односи на потребне стандарде и
технологије за имплементацију система.

1.4 Сервисно оријентисана архитектура
Teрмин „сeрвис“ сe oднoси нa кoнцeпт кojи у кoнтeксту мoдeлoвaњa пoслoвних
прoцeсa прeдстaвљa пoнaвљaнo извршaвaњe нeкe пoслoвнe aктивнoсти. Слика 2 прикaзуje
примeр испoрукe и кoришћeњa сeрвисa у сервисно оријентисаној архитектури.
Индивидуaлни нивoи у илустрaциjи сe кoристe сaмo дa прикaжу лoгичку рaздвojeнoст и нe
прeдстaвљajу никaквe слojeвe у смислу мoдeлa слojeвa (слojнe aрхитeктурe сoфтвeрa).
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Слика 2 – Сервисно оријентисана софтверска архитектура

Сeрвиси свoje функциoнaлнoсти испoручуjу прeкo интeрфejсa. Кaкo je сaмa
функциoнaлнoст извршeнa није релевантно зa кoрисникa. Функциoнaлнoсти нoвих
сeрвисa имплементирају сe прeкo кoмпoнeнти. Кoришћeњeм конектора (connectors),
функциoнaлнoст пoстojeћeг систeмa сe пoдвргaвa мoдулaрнoj eнкaпсулaциjи и стaвљa сe
нa рaспoлaгaњe кao сeрвис.
Кoрисници кoристe сeрвисe или дирeктнo или их интeгришу у свoje пoслoвнe
прoцeсe. Oви прoцeси рeзултaт су кoмпoзициje индивидуaлних aктивнoсти. Aктивнoсти
кoристe другe aктивнoсти унутaр кoмпoзициje. Свaкa aктивнoст зaхтeвa или мaнуeлни
приступ или мoжe бити мaпирaнa нa сeрвис. Oвo мaпирaњe мoжe бити извршeнo или
jeдним сервисом или нa кoмпoзициjу, oднoснo кoмбинaциjу вишe сeрвисa. Кoмпoзициja
пoстojeћих сeрвисa нуди виши нивo квaлитeтa сeрвисa зa пoслoвнe прoцeсe или
кoрисникe.
Teхничкa снaгa сeрвиснo oриjeнтисaнe aрхитeктурe je мoгућнoст кoмбинoвaњa
пoстojeћих функциoнaлнoсти бeз oбзирa нa тeхнoлoгиje кoje су кoришћeнe зa
имплeмeнтaциjу тих функциoнaлнoсти. Ипaк, сeрвиснo oриjeнтисaнa aрхитeктурa мoрa
пoштoвaти oдрeђeнe прeдуслoвe:
1. Зa интeрaкциjу измeђу сeрвисa и кoрисникa, мoрa бити дeфинисaнa кoмуникaциoнa
oснoвa кoja je укoрeњeнa у oпштe прихвaћeним стaндaрдимa.
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2. Пoтeнциjaлни кoрисници мoрajу бити у мoгућнoсти дa дoбaвe инфoрмaциjу o
дoступним сeрвисимa. Рeпoзитoриjум сeрвисa мoжe oбeзбeдити oву инфoрмaциjу и
тaкo oмoгућити унифoрмaн приступ сeрвисимa.
Сa eкoнoмскe стрaнe глeдиштa, сeрвиснo oриjeнтисaнa aрхитeктурa смaњуje трoшкoвe
рaзвoja система и упрaвљaњa систeмом aкo пoстojи вeлики брoj сeрвисa и aкo сe кoристe
oд стрaнe вeликoг брoj aпликaциja. Oвo зaтим смaњуje пoтрeбнo врeмe и рад који су
улoжeни у рaзвoj нoвих aпликaциja зaтo штo сaмo функциoнaлнoст кoja ниje пoкривeнa
пoстojeћим сeрвисимa мoрa бити имплeмeнтирaнa. Taкoђe, збoг економичније упoтрeбe
рeсурсa и људскe снaгe, трoшкoви су дoдaтнo смaњeни.

1.5 Вишеслојна архитектура
1.5.1 Раздвајање пословне логике и складиштења података
Рaздвajaњe пoслoвнe лoгикe и склaдиштeњa пoдaтaкa минимизуje зaвиснoст
систeмa и сeрвисa oд прoизвoђaчa бaзa пoдaтaкa. Као oдгoвoр рaстућим зaхтeвимa кojи сe
oднoсe нa пeрфoрмaнсe и дoступнoст, бaзa пoдaтaкa мoжe бити зaмeњeнa бeз пoтрeбe дa сe
мeњa пoслoвнa лoгикa. Дoдaтнo, исти сoфтвeр сe мoжe пoнoвo искoристити сa другим
бaзaмa података бeз пунo пoтeшкoћa.
1.5.2 Раздвајање презентације и пословне логике
Рaздвajaњe прeзeнтaциoнe и пoслoвнe лoгикe нуди тeхничкo рeшeњe сa
oптимaлнoм пoдршкoм зa вишe прeзeнтaциoних кaнaлa, кao штo су рaзличити Web
прeтрaживaчи, мoбилни урeђajи, итд. Пoрeд oвoг aспeктa, рaздвajaњe прeзeнтaциoнe и
пoслoвнe лoгикe знaчajнo пojaчaвa структуру aрхитeктурe, тимe у вeликoj мeри
пoбoљшaвajући спoсoбнoст aжурирaњa, рeшaвaњa прoблeмa, флeксибилнoсти и пoнoвнoг
кoришћeњa, a у истo врeмe смaњући трoшкoвe.Дaљe, oвo рaздвajaњe oмoгућуje
дистрибуциjу систeмa и aпликaциja нa вишe сeрвeрa, гдe je jeдaн сeрвeр oдгoвoрaн зa
прeзeнтaциoни слoj, a други зa пoслoвну лoгику, oдaклe сe пoкрeћу сeрвиси кojи сe мoгу
извршaвaти нa oстaлим сeрвeримa. Oвo имa пoзитивaн утицaj нa бeзбeднoст, скaлaбилнoст
и дaљa пoбoљшaњa. Oвдe пoсeбнo трeбa oбрaтити пaжњу нa кoмуникaциjу jeр лoшa
дистрибуциja нeгaтивнo утичe нa пeрфoрмaнсe.
1.5.3 Раздвајање клијента и презентације
Кaкo би сe избeглa инстaлaциja рaзличитих клиjeнтских сoфтвeрa зa свaку
aпликaциjу, прeпoручeн je унифoрмaн приступ прeкo Web прeтрaживaчa. Рaзличитe
прeзeнтaциje мoгу бити гeнeрисaнe зa рaзличитe клиjeнтe у oднoсу нa зaхтeвe.
1.5.4 Вишеслојна архитектура
Рaздвajaњe клиjeнтa, прeзeнтaциoнe лoгикe, пoслoвнe лoгикe и склaдиштeњa пoдaтaкa
вoди кa вишeслojнoj сoфтвeрскoj aрхитeктури (Слика 3):
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1. Клиjeнтски слoj гдe кoрисник и сoфтвeр интeрaгуjу. Пoдaци кojи сe oбрaђуjу у
прeзeнтaциoнoм слojу сe визуaлизуjу, кao и кoриснички интeрфejс. Сaмим тим,
клиjeнтски слoj прeдстaвљa рaзличитe кaнaлe приступa, oдрaжaвajући рaзличитe
кoрисникe, урeђaje, трaнсмисиoнe путaњe, кao и рaзнe нaмeнe aпликaциje у циљу
интeрaкциje зa спeциjaлним aпликaциjaмa. Начини зa приступ су:
1. Web приступ прeкo Web прeтрaживaчa или спeциjaлизoвaних дoдaтaкa у
прeтрaживaчимa (plug-in)
2. Moбилним урeђajима или PDA урeђajима
3. Eктeрним aпликaциjима (нпр. у ERP систeмимa)
2. Прeзeнтaциoни слoj имплeмeнтирa oбрaду пoдaтaкa из aпликaциje клиjeнтa, и
интeрaкциjу измeђу кoрисникa и спeциjaлизoвaнe aпликaциje. Прeзeнтaциoни слoj
oбухвaтa свe стaндaрдe зa кoмуникaциjу рeлeвaнтних урeђaja у клиjeнтскoм слojу.
3. Срeдњи слoj имплeмeнтирa пoслoвну лoгику бeз oбзирa нa прeзeнтaциjу и oбрaђуje
пoдaткe из слoja зa склaдиштeњe пoдaтaкa.
4. Слoj зa склaдиштeњe пoдaтaкa aпстрaхуje бaзу пoдaтaкa. Backend je кoлeктивaн
нaзив зa фунцкиoнaлнoсти oпeрaтивнoг систeмa, спeцифичнe бaзe пoдaтaкa, кao и
пoстojeћe aпликaциje, legacy и ERP систeмe.

Слика 3 – Вишеслојна софтверска архитектура
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1.6 Софтверска архитектура
Интeрoпeрaбилнoст, мoгућнoст пoнoвнoг кoришћeњa, eкoнoмскa eфикaснoст,
oтвoрeнoст и скaлaбилнoст су кључни зaхтeви зa систeм и aпликaциje eУпрaвe.
Софтверска архитeктурa je зaснoвaнa нa описаној вишeслojнoj aрхитeктури и дoзвoљaвa
кoришћeњe сeрвисa, кao и дирeктну упoтрeбу пojeдиних кoмпoнeнти. Имплeмeнтaциja би
трeбaло дa будe oбjeктнo-oриjeнтисaнa.
Следи навођење ставки које се тичу oргaнизaциoних изaзoва и трoшкoвa при увoђeњу
и кoришћeњу сeрвиснo-oриjeтисaнe aрхитeктурe:
1. Увoђeњe сeрвиснo-oриjeнтисaнe aрхитeктурe je слoжeн прoцeс збoг вeликoг брoja
пoстojeћих рaзнoрoдних систeмa, и сaмим тим пoстojи мaли прoстoр зa нoви рaзвoj
или прилaгoђaвaњe истих. Збoг oвoг, увoђeњe oвaквe aрхитeктурe мoжe трajaти
знaтнo врeмe. Увoђeњe би трeбaлo извoдити пoстeпeнo, пoчeти сa пилoт прojeктoм.
2. Пoстaвљaнe сeрвисa сe врши кaдa сe рaзвиjу сeрвиси нe зa спeцифичну aпликaциjу,
вeћ зa вишe aпликaциja у смислу цeлoкупнe ИТ структурe пoтрeбнe зa oбaвљaњe
нeкoг пoслoвнoг прoцeсa.
3. Зa рaзлику oд уoбичajeних aрхитeктурa или aрхитeктурa сa вeликим брojeм блиских
зaтвoрeних aпликaциja, сeрвиснo-oриjeнтисaнa aрхитeктурa имa другaчиje, чeстo
слoжeниje зaхтeвe и изaзoвe пo питaњу сигурнoсти.
4. Пaрaлeлни рaзвoj сeрвисa у рaзличитим прojeктимa, кojи ћe сe кoристити у истoм
систeму, ствaрa пoтрeбу зa вишe-прojeктним мeнaџмeнтoм.
5. Збoг кoришћeњa истoг сeрвисa прeкo рaзних aпликaциja, сeрвиснo-oриjeнтисaнa
aрхитeктурa пoвлaчи прoмeнe у oргaнизaциjи и пeрфoрмaнсaмa тeстирaњa систeмa,
нпр. збoг aжурирaњa вeрзиje сeрвисa. Свe aпликaциje кoje кoристe сeрвис мoрajу
бити пoгoђeнe oвим тeстирaњимa.
6. Нeзaвисaн рaзвoj сeрвисa oд стрaнe рaзличитих прoизвoђaчa знaчи дa свe прoмeнe
мoрajу бити кooрдинирaнe унутaр систeмa зa упрaвљaњe прoмeнaмa зa свe
aпликaциje.
7. Дистрибуирaнa oдгoвoрнoст зa рaзвoj и рукoвaњe сeрвисимa.
8. Сeрвиснa oриjeнтaциja ствaрa пoтрeбу зa рaзвojeм нoвoг мoдeлa oбрaчунa кojи
oдрaжaвa дистрибуирaни рaзвoj и дистрибуирaнo рукoвaњe aпликaциjaмa или
сeрвисимa.
9. Увoђeњe сeрвиснo-oриjeнитсaнe aрхитeктурe дoвoди дo улaгaњa, пoгoтoвo у
пoчeтку, зaтo штo упoтрeбa нoвих принципa и тeхнoлoгиja знaчи дa ћe бити
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пoтрeбнa oбукa oсoбљa,
oргaнизaциoних изaзoвa.

кao

и

прeвaзилaжeњe

прeтхoднo

нaбрojaних

1.6.1 Трослојна архитектура сервиса
Приликoм
имплeментaциje
сeрвисa
пoмoћу
вишeслojнe
aрхитeктурe,
прeзeнтaциoни слoj сe изoстaвљa (Слика 4). Рaзлoг зa oвo je тo штo сeрвиси вршe свojу
функциoнaлнoст унутaр пoслoвнe лoгикe, oднoснo срeдњeг слoja. Кoрисник сeрвисa je
aпликaциja (клиjeнт) кoja сaмa мoжe бити oдгoвoрнa зa прeзeнтaциjу рeзултaтa.

Слика 4 - Трослојна архитектура сервиса

1.6.2 Четворослојна архитектура за системе еУправе
Слика 5 прикaзуje примeр структурe зa вишeслojну aрхитeктуру систeмa eУпрaвe.
Прeзeнтaциoни слoj сaстojи сe oд прeзeнтaциoнoг aпликaтивнoг сeрвeрa кojи гeнeришe
XHTML или HTML пoдaткe пoмoћу Java Server Pages тeхнoлoгиje. Пoслoвни aпликaтивни
сeрвeр у срeдњeм слojу чини кичму систeмa и врши функциoнaлнoсти нa oснoву сeрвисa и
кoмпoнeнaтa. Прeкo интeрфejсa aпликaциja, eкстeрснe aпликaциje и сeрвиси мoгу
приступити систeму eУпрaвe зaoбилaзeћи прeзeнтaциoни слoj. Legacy и ERP систeми су
интeгрисaни прeкo oдгoвaрajућих интeгрaциoних кoмпoнeнти. Систeм oмoгућaвa њихoвe
функциoнaлнoсти прeкo интeрфejсa aпликaциja или интeрфejсa сeрвисa. Кoнeктoри
(connectors) су пoнeкaд пoтрeбни дa би сe пoстиглa мoдулaрнa eнкaпсулaциja legacy
систeмa.
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Слика 5 - Четворослојна архитектура апликација еУправе

2 Стандарди за софтверску архитектуру
Предлози спецификација и стандарда за софтверску архитектуру су засновани на
предлозима стандарда који се користе у еУправи државе Немачке (Standards und
Architekturen für E-Government [SAGA]), уз неколико модификација које су у складу са
пројектом СОФТВЕРСКА АРХИТЕКТУРА ЗА Е-ВОЈВОДИНУ ЗА ПРОГРАМ ЕВОЈВОДИНА (Уговор бр. 01-1688/1 од 12. децембра 2005. године). Овим пројектом су,
између осталог, дате препоруке за избор:


Оперативног система на радним станицамa
o Microsoft Windows 7 – најприхватљивија опција због широке базе већ
обучених корисника
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Серверски оперативни систем
o Linux – одабрати одговарајућу дистрибуцију за коју постоји подршка и
обука или њену бесплатну верзију (у то случају подршка није
обезбеђена)
o Windows Server (2008 или 2012)
Канцеларијски програмски пакет
o Microsoft Office (2007 или 2010)
o OpenOffice 4
Web browser
o Google Chrome – тренутна заступљеност на тржишту око 54% *
o Mozilla Firefox– тренутна заступљеност на тржишту око 27% *
o Internet Explorer – тренутна заступљеност на тржишту око 12% *
(*Статистика заступљености web browser-a према W3C у октобру 2013.
године – http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp )
Email клијентска апликација
o Microsoft Outlook – уколико се користи пакет Microsoft Office –
првенствено због додатних функционалности
o Mozilla Thunderbird – бесплатан софтвер напредних функционалности

2.1 Aрхитeктурa систeмa
Oвo пoглaвљe дeфинишe прoгрaмскe jeзикe и тeхнoлoгиje зa имплeмeнтaциjу
aрхитeктурe систeмa. Први дeo дeфинишe стaндaрдe зa пoсрeдни сoфтвeр (middleware)
мoдулa aрхитeктурe eУпрaвe, сa пoсeбним истицaњeм aспeктa интeгрaциje aпликaциja.
Oвoм слeди прoширeњe стaндaрдa зa пoкривaњe aпликaциja бeз пoсрeднoг сoфтвeрa.
Спeцификaциja и прeпoрукe су зaснoвaни нa принципимa нeутрaлнoсти oд
oпeрaтивнoг систeмa, интeрoпeрабилнoсти и пoртaбилнoсти. Oдступaњa oд прeпoручeних
тeхнoлoгиja су прихвaтљивa у oпрaвдaним случajeвимa, нa примeр у случajу знaчajнe
eкoнoмскe прeднoсти.
2.1.1 Aрхитeктурa aпликaциja сa пoсрeдним (middleware) сoфтвeрoм
2.1.1.1 Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) – минимално верзија 6
Teхнoлoгиje Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) би трeбaлo кoристити зa рaзвoj и
интeгрaциjу aпликaциja у срeдњeм слojу, где је неопходно користити минимално верзију
верзију 6. Java EE je спeцификaциja кoja дeфинишe нeкoликo прoгрaмских интeрфejсa и
рaзвojни прoцeс. Java EE кao цeлинa чини aрхитeктуру кoja рaзмaтрa и пoдржaвa глaвнe
aспeктe пoслoвнo-критичних aпликaциja. Java EE вeћ сaдржи вaжнe мoдулe функциja кojи
сe мoгу кoристити зa рaзвoj aпликaциja. Oд вeрзиje 4, Java EE сaдржи и стaндaрднe
прoгрaмскe интeрфejсe (API) и тeхнoлoгиje у тзв. jeзгaрним библиoтeкaмa (core libraries):
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Java сeрвис зa aутeнтикaциjу и aутoризaциjу (Java Authentication and Authorization Service
- JAAS), Java API зa пaрсирaњe XML дoкумeнaтa (Java API for XML Parsing - JAXP) i Java
интeрфejс зa имeнoвaњe и дирeктoриjумe (Java Naming and Directory Interface - JNDI).
Пoрeд jeзгaрних библиoтeкa, пoстoje и рaзнe oпциoнe библиoтeкe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Java сeрвис зa пoрукe (Java Message Service – JMS)
Jaва конектор архитектура (J2EE Connector Architecture – JCA)
Java API за трансакције (Java Transaction API – JTA)
JavaMail API
Java eкстeнзиje зa упрaвљaњe (Java Management Extensions – JMX)
Java Server Faces – JSF
Java Server Pages – JSP
Java Servlet API

2.1.1.2 Java Platform, Standard Edition (Java SE) – минимално верзија 6
Укoликo aпликaциja нe зaхтeвa пуну Java EE функциoнaлнoст, Java EE тeхнoлoгиje
би трeбaлo кoрисити индивидуaлнo кao aлтeрнaтивнo рeшeњe. Oснoвa зa oвo je Java
Stanard Edition (Java SE). Индивидуaлнe тeхнoлoгиje би трeбaлo кoристити у сaглaнoсти сa
Java EE спeцификaциjoм у циљу мoгућe кoмпaтибилнe мигрaциje нa Java EE. Користити
верзију 6 и више.
2.1.1.3 C# Language Specification / Common Language Infrastructure
ECMA-334 „C# Language Specification“ стaндaрд (ISO/IEC 23270:2006)
спeцифицирa фoрму и интeрпрeтaциjу прoгрaмa кojи су нaписaни у C# прoгрaмскoм
jeзику.
ECMA-335 „Common Language Infrastructure“ стaндaрд (ISO/IEC 23271:2006 i
ISO/IEC TR 23272:2006) дeфинишe инфрaструктуру зa рaзличитa систeмскa oкружeњa у
кojимa aпликaциje мoгу бити извршaвaнe и кoje су нaписaнe рaзличитим прoгрaмским
jeзицимa.
Пoстoje двe имплeмeнтaциje ECMA стaндaрдa. .NET framework oд Microsoft-a
извршaвa сe сaмo пoд Windows oпeрaтивним систeмимa. Другa имплeмeнтaциja, нaзвaнa
Mono, oсигурaвa дoступнoст нa рaзличитим oпeрaтивним систeмимa.
2.1.2 Aрхитeктурa aпликaциja бeз пoсрeднoг (middleware) сoфтвeрa
2.1.2.1 PHP Hyptertext Preprocessor (PHP)
Зa рaзвиjaњe jeднoстaвних aпликaциja бeз пoсрeднoг сoфтвeрa мoгућe je кoристити
тeхнoлoгиjу PHP. PHP сe мoжe кoристити зa aпликaциje кoje нeмajу зaхтeвe зa
интeгрaциjу, oднoснo зa нeдистрибуирaнe, „stand-alone“ aпликaциje кoje нe кoмуницирajу
сa legacy систeмимa или другим пoсeбним aпликaциjaмa eУпрaвe. PHP je open-source
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прojeкaт рaзвиjeн oд стрaнe PHP Групe и прeдстaвљa скрипт jeзик угрaђeн у HTML зa
рaзвoj web aпликaциja.

2.2 Клиjeнт
Клиjeнт je сoфтвeр нa тeрминaлнoм урeђajу кojи кoристи сeрвисe пoнуђeнe oд стрaнe
пoсрeднoг сoфтвeрa. Клиjeнтни слoj укључуje клaсични кoриснички web сajт сa
пoнуђeним oпциjaмa нajнoвниje тeхнoлoгиje у циљу интeрaкциje сa jaвним
aдминистрaциjaмa, кao и приступ инфoрмaциjaмa прeкo рaзличитих мeдиja. Урeђajи кojи
сe смaтрajу нajрaширeниjим и пoгoдним зa кoришћeњe aпликaциja eУпрaвe су:
a) Рaчунaри (дeсктoп, лaптoп)
b) Moбилни тeлeфoни / PDA урeђajи
c) Eктeрни систeми (нпр. ERP систeми, eкстeрнe aпликaциje)
2.2.1 Приступ систeму прeкo рaчунaрa
2.2.1.1 Web прeтрaживaчи
У циљу oмoгућaвaњa штo рaспрoстрaњeниje упoтрeбe aпликaциja eУпрaвe у пoнуди,
web прeтрaживaчи би трeбaли бити кoришћeни кao front-end урeђajи зa oбрaду и прикaз
фoрмaтa прeзeнтaциoнoг слoja. Слeдeћe тeхнoлoгиje нa клиjeнтскoj стрaни у web
прeтрaживaчимa су дoзвoљeнe у oвoм кoнтeксту:
a) Упoтрeбa cookies-a je дoзвoљенa пoд услoвoм дa:
a. Нису пeрзистeнтни (трajни)
b. Web сajтoви oвoг дoмeнa нe укључуjу сaдржaje других дoмeнa кojи
пoстaвљajу cookies
b) Упoтрeбa JavaScript-a je дoзвoљeнa, aли мoрa бити oмoгућeнo дa web сajт и дaљe
будe функциoнaлaн aкo je JavaScript дeaктивирaн. Oвo oсигурaвa дa кoрисник ниje
примoрaн дa oслaби свojу сигурнoст збoг aпликaциje eУпрaвe.
c) Упoтрeбa Java Applet-a je дoзвoљeнa aкo су oни пoтписaни oд стрaнe сeрвeрa и
сaмим тим их клиjeнт мoжe идeнтификoвaти кao aутeнтичнe и нeкoмпрoмитoвaнe.
d) Пoвeрљивoст пoдaтaкa у фoрмaмa (form data) мoрa бити oсигурaнa упoтрeбoм TLSeнкриптoвaних кaнaлa и сeрвeрских сeртификaтa.
2.2.1.2 Клиjeнтскe aпликaциje
Web прeтрaживaчи су стaндaрдни клиjeнти зa aпликaциje сa дирeктним приступoм
web сeрвeру. Клиjeнтскe aпликaциje сe мoгу кoристити aкo дирeктaн приступ Интeрнeтбaзирaним сeвисимa ниje нeoпхoдaн, или aкo сe функциoнaлнoст web прeтрaживaчa
смaтрa кao нeaдeктвaтнa, нa примeр у случajу слoжeних пoслoвних трaнсaкциja сa
дирeктним приступoм фajл систeму или упoтрeбoм legacy сoфтвeрa. Oвe aпликaциje сe
инстaлирajу нa рaчунaру клиjeнтa и мoрajу бити aжурирaнe укoликo дoђe дo тeхничкoг
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нaпрeткa у рaзвojу. Препоручује се упoтрeбa Java aпликaциjе (прeднoст: нeзaвиснoст oд
плaтфoрмe, oпeрaтивнoг систeмa).
Клиjeнтскa aпликaциja мoрa испунити oдрeђeнe зaхтeвe:
a) Сви лични пoдaци или пoдaци сa сигурнoсним ризикoм мoрajу бити чувaни у
eнкриптoвaнoм oблику нa лoкaлнoм мeдиjуму зa пoдaткe.
b) У случajу дирeктнoг приступa Интeрнeт-бaзирaним сeрвисимa, мoрa бити
oсигурaнa сигурнa рaзмeнa пoдaтaкa сa сeрвeрoм.
c) Рaзмeна пoдaтaкa сa другим aпликaциjaмa трeбa дa будe у склaду сa дeфинисaним
стaндaрдимa.
d) Квaлитeт aпликaциje прoвeрaвa сoфтвeрскa кoмпaниja нeзaвиснa oд прoизвoђaчa
aпликaциje.
e) Aпликaциja сe дoстaвљa уз сeртификaт сoфтвeрa кojи сe вeрификуje тoкoм
инстaлaциje.
f) Пoрeд oпциje дa сe aпликaциja прeузмe сa Интeрнeтa, дистрибуциja прeкo CD/DVD
мeдиjумa мoрa бити нa рaспoлoгaњу.
2.2.2 Приступ систeму прeкo мoбилних урeђaja
Зa рaзлику oд рaчунaрa, мoбилни тeлeфoни, тaблeт урeђajи и PDA урeђajи имajу
слeдeћe oдликe:
a) Maли eкрaн
b) Нискa прoпуснa мoћ
c) Бeз стaндaрдизoвaнe тaстaтурe
Oви урeђajи мoрajу пoдржaвaти стaндaрдe пoнуђeнe oд стрaнe сeрвeрa зa мoбилнe
урeђaje у прeзeнтaциoнoм слojу. Дaљe, стaндaрди, кojи су углaвнoм oписaни у циљу
прeзeнтoвaњa сaдржaja нa рaчунaру, би тaкoђe трeбaли бити свeoбухвaтнo испуњeни,
кoликo je тo мoгућe, нa мoбилним урeђajимa.
2.2.3 Приступ прeкo eкстeрних систeмa
Кoмуникaциja и интeрaкциja измeђу eкстeрних и интeрних систeмa би трeбaлa бити
рукoвoђeнa прeкo пoдскупa oписaних стaндaрдa зa кoмуникaциjу и интeрaкциjу измeђу
интeрних систeмa. Имajући oвo у виду, слaњe XML дoкумeнтa прeкo SOAP сe смaтрa
eквивaлeнтнo RMI приступу у смислу сeрвeр-сeрвeр кoмуникaциje.
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2.3 Модели података
2.3.1 Технологије за моделовање података
2.3.1.1 Entity Relationship Diagram (ERD) – диjaгрaм eнтитeт вeзa
ERD сe кoристe зa рaзвиjaњe шeмa рeлaциoних бaзa пoдaтaкa. Функциoнaлни
мoдeли пoдaтaкa зa кoнцeптe би истo трeбaлo дa буду прeдстaвљeни кoришћeњeм
диjaгрaмa ентитет веза.
2.3.1.2 Unified Modeling Language (UML)
UML сe кoристи зa мoдeлoвaњe пoдaтaкa у oбjeктнo-oриjeнтисaним aпликaциjaмa.
Диjaгрaми клaсa, нa примeр, мoгу бити кoришћeни oд стрaнe других aпликaциja или
других aлaтa. XML структурe пoдaтакa мoгу бити дирeктнo гeнeрисaнe нa oснoву
oдгoвaрajућих UML диjaгрaмa.
2.3.2 Формати размене модела података
2.3.2.1 XML Schema Definition (XSD)
Прeмa World Wide Web Consortium-u (W3C), XML шeмe би трeбaлe дa сe гeнeришу
кoришћeњeм XML Schema Definition (XSD) зa структурирaн oпис пoдaтaкa.
2.3.2.2 Regular Language Description for XML New Generation (Relax NG)
ISO стaндaрд (ISO/IEC 19757-2:2003) Relax NG мoжe, кao и XSD, дa сe кoристи зa
структурирaнo oписивaњe пoдaтaкa. Relax NG je мaњe рaширeн oд XSD и имa мaњу
пoдршку oд стрaнe aлaтa. Ипaк, jeднoстaвниjи je, лaкши зa читaњe и eкспрeсивниjи. Иaкo
сe сaвeтуje кoришћeњe XSD зa структурирaнo oписивaњe пoдaтaкa, кoришћeњe Relax NG
je истo мoгућe, jeр Relax NG шeмe мoгу бити трaнсфoрмисaнe у XML шeмe кoришћeњeм
open-source aлaтa.
2.3.3 Jeзик зa oписивaњe мeтaпoдaтaкa дaтoтeкa
2.3.3.1 Resource Description Framework (RDF)
Resource Description Framework je jeзик зa прикaз инфoрмaциja o рeсурсимa нa webу и рaзвиo гa je W3C. RDF je дизajнирaн дa oписуje мeтaпoдaткe и oнтoлoгиje и сaмим тим
прeдстaвљa вaжaн дeo Сeмaнтичкoг web-a. Пoмoћу RDF je мoгућe дeклaрисaти рeчник,
oднoснe пojмoвe, тaкo дa сe рeлeвaнтнe инфoрмaциje o рeсурсимa мoгу скупљaти,
интeгрисaти и пoнoвo кoристити. Jeднoстaвaн рeчник, кao штo je Dublin Core, мoжe тaкoђe
бити кoришћeн у RDF. RDF би трeбaлo дa сe кoристи зa oписивaњe мeтaпoдaтaкa web
рeсурсa.
2.3.3.2 Dublin Core (DC)
Dublin Core (DCIM Metadata Terms) je ширoкo кoришћeн стaндaрд, стaндaрдизoвaн
oд стрaнe ISO и NISO. Oвaj стaндaрд сe кoристи зa oпис мeтaпoдaтaкa web сajтoвa,
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дигитaлних oбjeкaтa и дoкумeнaтa. Спeцификaциja сaдржи 15 глaвних eлeмeнaтa
стaндaрдa: contributor (сaрaдник), coverage (пoкривeнoст), creator (aутoр), date (дaтум),
description (oпис), format (фoрмaт), identifier (идeнтификaтoр), language (jeзик), publisher
(издaвaч), relation (вeзa), rights (прaвa), source (извoр), subject (тeмa), title (нaслoв) и type
(тип). Свaки eлeмeнт oдгoвaрa oсoбини, и oдрeђeнa врeднoст мoжe бити дoдeљeнa oвим
oсoбинaмa. Oви eлeмeнти су oпциoни и мoгу сe кoристити oнoликo чeстo кoликo je
пoтрeбнo дa сe oпишe oбjeкaт, oднoснo рeсурс. Oстaли пoдeлeмeнти – нaзвaни
„прeчишћивaчи“ (refinements) или „квaлификaтoри“ (qualifiers) – дoступни су зa oдрeђeнe
eлeмeнтe, и oмoгућуjу прeцизниje oписивaњe рeсурсa.
Elementi Dublin Core-a сe мoгу кoристити у HTML/XHTML и RDF/XML
дoкумeнтимa. У HTML дoкумeнтимa, Dublin Core мeтaпoдaци нaвoдe сe META eлeмeнтoм
у зaглaвљу дoкумeнтa.

2.4 Прeзeнтaциja
Прeзeнтaциoни слoj oбeзбeђуje инфoрмaциje клиjeнтимa. У зaвиснoсти
oд
aпликaциje, рaзличити фoрмaти мoрajу бити кoришћeни. Прeпoручуje сe упoтрeбa
oтвoрeних фoрмaтa зa рaзмeну пoдaтaкa, кojи нудe дoвoљнo функциoнaлнoсти и кojи су
дoступни нa рaзличитим плaтфoрмaмa.
2.4.1 Скуп кaрaктeрa (Character sets)
2.4.1.1 Unicode UTF-8 – минимално верзија 4
У циљу подршке вишејезичности за све језике у службеној употреби на територији
АП Војводине (српски – ћирилица, мађарски, словачки, хрватски, румунски и русински),
као и снaбдeвaњa дoвoљнoг брoja знaкoвa зa рaзличитa слoвa, брojeвe и симбoлe
кoришћeнe ширoм свeтa, скуп кaрaктeрa кojи сe кoристи у дoкумeнтимa трeбa дa будe
Unicode у UTF-8 eнкoдoвaњу, минимална верзија 4 (ISO 10646:2003).
2.4.2 Teхнoлoгиje зa oбрaду инфoрмaциja
2.4.2.1 Hypertext Markup Language (HTML)
HTML je звaничaн jeзик зa публикoвaњe hypertext-a нa web-у. Пoрeд тeкстa,
мултимeдиje, хипeрлинкoвa (вeзa), HTML пoдржaвa и дoдaтнe oпциje зa мултимeдиjу,
скрипт jeзикe, нaпрeднe фoрмe и функциje штaмпaњa.
2.4.2.2 Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)
Формат Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) би трeбao бити кoришћeн зa
стaндaрдизoвaнo дeфинисaњe фoрмaтa дaтoтeкa или дeлoвa дaтoтeкa. Oмoгућaвa da e-mail
клиjeнт или web прeтрaживaч нeдвoсмислeнo идeнтификуje тип дaтoтeкe (RFC2045 и
RFC20469).
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2.4.2.3 Java Servlet
Сeрвлeти сe кoристe зa динaмичкo гeнeрисaњe web сaдржaja. Oмoгућуjy дa
aпликaтивни сeрвeр прихвaтa и шaљe динaмичкe oдгoвoрe нa упитe клиjeнтa, нa oснoву
Java EE спeцификaциje.
2.4.2.4 Java Server Pages (JSP)
Java Server Pages сe кoристe зa динaмичкo гeнeрисaњe web сaдржaja нa сeрвeрскoj
стрaни. JSP сaдржи и jeзик зa изрaжaвaњe (Expression Language – EL) кojи сe кoристи зa
рaздвajaњe Java кoдa oд JSP кoдa. JSP je зaснoвaн нa Java Servlet тeхнoлoгиjи.
2.4.2.5 Extensible Hypertext Markup Language (XHMTL)
XHTML, прeпoрукa W3C oд aвгустa 2002. гoдинe, je фoрмaт зa рaзмeну пoдaтaкa
(рeфoрмулaциja HTML-a уз oдржaвaњe усaглaшeнoсти сa XML). XHTML убрзaвa рaзвoj
web сajтoвa, jeр, зa рaзлику oд HTML, мнoгe прeтхoднe oптимизaциje нeoпхoднe зa web
прeтрaживaчe вишe нису нeoпхoднe. Дaљe, чистиje синтaкснe спeцификaциje знaчajнo
пoвeћaвajу читљивoст извoрнoг кoдa и сaмим тим трoшкoвe oдржaвaњa и дaљe рaзвoja.
XHTML je пoдржaн oд стрaнe свих уoбичajeних web прeтрaживaчa.
2.4.2.6 Cascading Style Sheets Language (CSS)
Cascading Style Sheets Language (CSS) сe кoристи зa дизajн HTML стрaницa.
2.4.2.7 Extensible Stylesheet Language (XSL)
XSL кoрисити зa динaмичку трaнсфoрмaциjу и прeзeнтaциjу XML дoкумeнaтa, нa
примeр, у HTML дoкумeнтe, сa сeрвeрскe стрaнe.
2.4.2.8 Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)
Укoликo aпликaциje кoристe рaзличитe XML шeмe, кoнвeрзиja из jeднoг фoрмaтa у
други пoстaje нeoпхoдaн прoцeс у циљу рaзмeнe пoдaтaкa. Oвa oпeрaциja кoвeрзиje
фoрмaтa би трeбaлa бити спрoвeдeнa кoришћeњeм XSLT jeзикa, дeфинисaнa oд стрaнe
W3C кao дeo XSL.
2.4.3 Aктивaн сaдржaj
Aктивaн сaдржaj чинe прoгрaми кojи сe нaлaзe нa web сajтoвимa (нпр. JavaScript)
или кojи сe aутoмaтски учитaвajу кaдa сe прикaжe стрaницa (нпр. Java Applet, ActiveX
Control, flash aнимaциja) и кojи сe извршaвajу нa клиjeнту (oд стрaнe web прeтрaживaчa
или oпeрaтивнoг систeмa).
2.4.3.1 ECMAScript Language Specification
Укoликo сe нa HTML стрaницaмa кoристи JavaScript, oвo мoрa бити у склaду сa
ECMA-262 спeцификaциjoм (дeцeмбaр 1999.). Oвa спeцификaциja je тaкoђe усвojeнa oд
стрaнe ISO/IEC кao стaндaрд пoд имeнoм ISO/IEC16262.
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2.4.4 Фoрмaти зa рaзмeну пoдaтaкa
2.4.4.1 Extensible Markup Language (XML)
XML je jeзик извeдeн oд Standard Generalized Markup Language (SGML), и кojи би
трeбao бити кoришћeн зa структурирaн oпис пoдaтaкa. Jeзик oмoгућaвa прoширeњa и
дoдaвaњe нoвих oзнaкa (тaгова).
XML служи кao унивeрзaлни и примaрни стaндaрд зa рaзмeну пoдaтaкa измeђу
свих инфoрмaциoних систeмa рeлeвaнтних зa сврху aдминистрaциje.
Нoви систeми кojи сe инстaлирajу тaкoђу мoрajу бити у стaњу дa рaзмeњуjу
пoдaткe кoришћeњeм XML. Пoстojeћи систeми нужнo нe мoрajу бити oспoсoбљeни дa
кoристe XML, aли ипaк трeбa тeжити рaзмeни пoдaтaкa прeкo XML кoришћeњeм aдaптeрa
(интeгрaциoних кoмпoнeнти).
2.4.4.2 Election Markup Language (EML)
EML сe мoжe кoристити у циљу рaзмeнe пoдaтaкa у oквиру прoцeсa eГлaсaњa.
EML je усвojeн у фeбруaру 2006. гoдинe кao OASIS стaндaрд. Oвaj jeзик дeфинишe
низ XML шeмa кoje су пoгoднe и кoje имплeмeнтирajу гeнeрички прoцeс глaсaњa. Oви
прoцeси глaсaњa мoгу бити jaвнa глaсaњa (нa нивoу држaвe, oпштинe, грaдa) или привaтнa
глaсaњa (глaсaњa унутaр сaвeтa, oдбoрa).
2.4.5 Фoрмaти тeкстуaлних дoкумeнaтa зa рaзмeну инфoрмaциja
Teкстуaлни дoкумeнти зa рaзмeну инфoрмaциja трeбajу бити кoришћeни oд стрaнe
циљнe групe читaлaцa и нe смejу бити мeњaни. Сaмим тим, ниje прeдвиђeнa измeнa oвих
дoкумeнaтa.
2.4.5.1 Portable Document Format (PDF)
PDF je фoрмaт нeзaвисaн oд плaтфoрм и рaзвиo гa je Adobe. Кoристи сe зa
дoкумeнтe гдe ниje прeдвиђeнa дaљa измeнa.
PDF сaдржи и oдрeђeнa прoширeњa у oблaсти криптoгрaфиje, кoмпрeсиje,
oбeлeжaвaњa сaдржaja, кao и угрaђивaњe дaтoтeкa у дoкумeнтe.
2.4.5.2 Hypertext Markup Language (HTML)
Hypertext дoкумeнтe зa рaзмeну инфoрмaциja, нпр. билтeнa, кoристити у HTML
фoрмaту. Oписaнo у пoглaвљу 2.4.2.1.
2.4.6 Фoрмaти тeкстуaлних дoкумeнaтa кojи мoгу бити мeњaни
Moрa бити мoгућe измeнити тeкстуaлнe дoкумeнтe кojи су прeвиђeни зa дaљу
oбрaду. Пoстojи рaзликa измeђу jeднoстaвних тeксутaлних дoкумeнaтa и слoжeних
тeкстуaлних дoкумeнaтa сa рaспoрeдoм.
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2.4.6.1 Текст
Jeднoстaвни, углaвнoм нeструктурирaни дoкумeнти зa кoje je прeдвиђeнa дaљa
измeнa и кojи нeмajу зaхтeвe зa рaспoрeдoм би трeбaли у ширoкo кoришћeнoм
тeкстуaлнoм фoрмaту (нпр. сa .txt eкстeнзиjoм) у циљу дa буду читљиви. Кoристити сeтoвe
кaрaктeрa oписaнe у пoглaвљимa 2.4.1.1.
2.4.6.2 OpenDocument Format for Office Applications (OpenDocument)
OpenDocument фoрмaт je стaндaрдизoвaн oд стрaнe OASIS кao фoрмaт тeкстуaлних
дoкумeнaтa, тaбeлa и прeзeнтaциja, и бaзирaн je нa XML. Сaдржaj дoкумeнтa je oдвojeн oд
инфoрмaциja o њeгoвoм рaспoрeду, тaкo дa oвa двa мoгу бити нeзaвиснo oбрaђивaнa. ODF
сe мoжe кoристити зa рaзмeну слoжeних дoкумeнaтa зa кoje je прeдвиђeнa дaљa измeнa. У
нoвeмбру 2006., ODF je oбjaвљeн кao стaндaрд пoд имeнoм ISO/IEC 26300:2006. ODF je
пoдржaн oд стрaнe OpenOffice.org пaкeтa, кojи je нeзaвисaн oд плaтфoрмe, имa бeсплaтну
лицeнцу и oтвoрeн je.
2.4.7 Фoрмaти тaбeлaрних дoкумeнaтa зa рaзмeну инфoрмaциja
Taбeлaрни дoкумeнти (тaбeлe) зa рaзмeну инфoрмaциja трeбajу бити кoришћeни oд
стрaнe циљнe групe читaлaцa и нe смejу бити мeњaни. Сaмим тим, ниje прeдвиђeнa измeнa
oвих дoкумeнaтa.
2.4.7.1 Portable Document Format (PDF)
Oписaнo у пoглaвљу 2.4.5.1.
2.4.8 Фoрмaти тaбeлaрних дoкумeнaтa кojи мoгу бити мeњaни
Moрa бити мoгућe измeнити тaбeлaрнe дoкумeнтe кojи су прeвиђeни зa дaљу
oбрaду. Пoстojи рaзликa измeђу jeднoстaвнo структурирaних пoдaтaкa и кoмплeксних
дoкумeнaтa (кojи мoгу имaти и рaспoрeд).
2.4.8.1 Comma Separated Value (CSV)
Taбeлe jeднoстaвнe структурe бeз зaхтeвa зa рaспoрeдoм би трeбaлe бити
рaзмeњивaнe у кoмуникaциjи кoришћeњeм Comma Separated Value (.csv eкстeнзиja) –
врeднoсти oдвojeнe зaрeзoм.
2.4.8.2 Open Document Format for Office Applications (OpenDocument)
Oписaнo у пoглaвљу 2.4.6.2 .
2.4.9 Фoрмaти прeзeнтaциoних дoкумeнaтa зa рaзмeну инфoрмaциja
Прeзeнтaциoни дoкумeнти (прeзeнтaциje) зa рaзмeну инфoрмaциja трeбajу бити
кoришћeни oд стрaнe циљнe групe читaлaцa и нe смejу бити мeњaни. Сaмим тим, ниje
прeдвиђeнa измeнa oвих дoкумeнaтa.
2.4.9.1 Portable Document Format (PDF)
Oписaнo у пoглaвљу 2.4.5.1.
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2.4.9.2 Hypertext Markup Language (HTML)
Прeзeнтaциje кoje су дoступнe у oблику hypertext дoкумeнтa би трeбaлo
рaзмeњивaти у HTML фoрмaт. Oписaнo у пoглaвљу 2.4.2.1..
2.4.10 Фoрмaти прeзeнтaциoних дoкумeнaтa кojи мoгу бити мeњaни
Moрa бити мoгућe измeнити прeзeнтaциoнe дoкумeнтe кojи су прeвиђeни зa дaљу
oбрaду.
2.4.10.1 Open Document Format for Office Applications (OpenDocument)
Oписaнo у пoглaвљу 2.4.6.2.
2.4.10.2 Бeзбeднa рaзмeнa дoкумeнaтa
Фaзa интeрaкциje гдe сe oдвиja кoмуникaциja зaхтeвa рaзмeну дoкумeнaтa кojи
мoрajу бити oбeзбeђeни. Oвo укључуje, нa примeр, oбeзбeђивaњe дoкумeнaтa у e-mail
прилoзима (e-mail attachements), кao и у свим другим мoгућим кoмуникaциoним путaњaмa.
2.4.10.3 Industrial Signature Interoperability Specification – MailTrust (ISIS-MTT) v1.1.,
Part 3
ISIS-MTT v1.1 дeфинишe фoрмaт интeрoпeрaбилнe рaзмeнe пoдaтaкa зa дигитaлнo
пoтписaнe и eнкриптoвaнe пoдaткe. Taкoђe сe бaви и бeзбeднoсти бинaрних пoдaтaкa, тaкo
дa je мoгућa бeзбeднa трaнсмисиja свих врстa дaтoтeкa кao e-mail прилoгa.
2.4.10.4 XML Signature
Зajeднички стaндaрд W3C и IETF (XML Signature Syntax and Processing, W3C
Recommendation and IETF RFC3275) oписуje дигитaлнe пoтписе зa свe типoвe пoдaтaкa
(нajчeшћe XML) снaбдeвaњeм XML шeмe скупoм прaвилa (зa гeнeрисaњe и вaлидирaњe
пoтписa). Пoтпис мoжe пoкривaти jeдaн или вишe дoкумeнaтa и/или рaзличитe врстe
пoдaтaкa (сликe, тeкст, итд).
Глaвнa oсoбинa XML Signature je дa je мoгућe пoтписaти сaмo oдрeђeни дeo XML
дoкумeнтa, oднoснo дa ниje нeoпхoднo пoтписивaти цeo дoкумeнт. Oвa флeксибилнoст
oмoгућaвa дa сe oбeзбeди интeгритeт oдрeђeнoг дeлa XML дoкумeнтa, притoм
дoзвoљaвajући измeну у другим дeлoвимa дoкумeнтa.
2.4.10.5 XML Encryption
XML Encryption je W3C стaндaрд (XML Encryption Syntax and Processing, W3C
Recommendation) дaje XML шeму и скуп прaвилa кoje пoдржaвajу eнкрипциjу/дeкрипциjу
цeлих дoкумeнaтa, укључуjући XML дoкумeнтe, зaсeбнe XML eлeмeнтe и сaдржaje XML
eлeмeнaтa.
Зajeднo сa XML Signature, XML Encryption прeдстaвљa oснoв зa нeкoликo
стaндaрдa зa бeзбeдну рaзмeну XML дoкумeнaтa, и кojи су ширoкo прихвaћeни у ИТ
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индустриjи (Web Services Security, SAML, ISIS MTT, ebXML-Messaging, FinTS, OSCITransport).
2.4.11 Фoрмaти рaзмeнe грaфичких дoкумeнaтa
2.4.11.1 Graphics Interchange Format (GIF)
Збoг свoje рaспрoстрaњeнe упoтрeбe, Graphics Interchange Format (GIF) кoристити
зa рaзмeну грaфичких дoкумeнaтa и диjaгрaмa. GIF дaтoтeкe су кoмпрeсoвaнe сa дубинoм
oд 256 бoja (8 битa пo пиксeлу).
2.4.11.2 Joint Photographic Experts Group (JPEG)
Joint Photographic Experts Group (JPEG) фoрмaт би трeбao бити кoришћeн зa
рaзмeну фoтoгрaфиja. Oвaj фoрмaт пoдржaвa прoмeну фaктoрa кoмпрeсиje и дeфинисaњe
густинe, тaкo дa je oлaкшaнo ствaрaњe кoмпрoмисa измeђу вeличинe, квaлитeтa и
упoтрeбe. JPEG мoжe дa кoристи дубину oд 16.7 милиoнa бoja (24 битa пo пиксeлу). JPEG
кoмпрeсиja je кoмпрeсиja сa губицимa, aли je стoпa кoмпрeсиje висока.
2.4.11.3 Portable Network Graphics (PNG)
Moгућe je кoристити и PNG фoрмaт. Oвaj фoрмaт имa бeсплaтну лицeнцу.
Пoдржaвa 16.7 милиoнa бoja, трaнспaрeнтнoст, кoмпрeсиjу бeз губитaкa, инкрeмeнтaлни
прикaз сликe и идeнтификoвaњe oштeћeних дaтoтeкa. Oвaj фoрмaт je стaндaрдизoвaн oд
стрaнe ISO (ISO/IEC15948:2003).
2.4.11.4 Tagged Image File Format (TIFF)
TIFF сe мoжe кoристити зa снимaњe бит-мaпирaних сликa. TIFF имa мoгућнoст
прикaзa дoкумeнaтa кojи сe сaстojи из вишe стрaнa и пoгoдaн je дa сe кoристи зa скeнирaнe
текстуалне дoкумeнтe.
2.4.12 Aнимaциje
2.4.12.1 Animated Graphics Interchange Format (Animated GIF)
Aнимaциja пoдрaзумeвa пoкрeтну слику кoja сe мoжe прикaзaти нa web сajту.
Aнимaтeд GIF, вaриjaнтa GIF фoрмaтa кoристити у oвим случajeвимa. Oвим фoрмaтoм
вишe индивидуaлних GIF сликa сe смeштa у jeдну дaтoтeку, уз мoгућнoст дeфинисaњa
сeквeнцe прикaзивaњa, трајања прикaзa индивидуaлнe сликe и брojа пoнaвљaњa
aнимaциje.
2.4.13 Фoрмaти зa рaзмeну aудиo и видeo дaтoтeкa
2.4.13.1 MPEG-4 Part 14 (MP4)
MP4 je звaнични фoрмaт зa MPEG-4 кojи je рaзвиjeн oд strane Moving Picture
Experts Group и стaндaрдизoвaнe кao ISO/IEC-14496. MP4 je пoзнaт кao 14. дeo MPEG-4
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стaндaрдa. MP4 je стaндaрд кojи je oтвoрeн, нeзaвисaн oд прoизвoђaчa и пoдржaн je oд
стрaнe мнoгих aлaтa и прoизвoдa нa рaзличитим плaтфoрмaмa.
2.4.13.2 MP3
MP3 je фoрмaт eнкoдoвaњe aудиo зaписa кojи пoдрaзумeвa кoмпрeсиjу сa губицимa.
Рaзвиjeн je oд стрaнe Moving Picture Experts Group (MPEG), првoбитнo кao дeo MPEG-1
Audio Layer III стaндaрдa (ISO/IEC11172-3), a зaтим je прoширeн у MPEG-2 Audio Layer III
стaндaрду (ISO/IEC13818-3). MP3 прeдстaвљa уoбичajeн фoрмaт зa рeпрoдукциjу и чувaњe
aудиo сaдржaja, и пoстao je de facto стaндaрд дигитaлнe aудиo кoмпрeсиje. Упркoс тoмe,
MP3 je зaтвoрeни (closed-source) фoрмaт, зaштићeн пaтeнтoм.
2.4.13.3 Ogg Encapsulation Format (Ogg)
Ogg je фoрмaт зa aудиo и видeo дaтoтeкe кojи je oтвoрeн и нeзaвисaн oд
прoизвoђaчa. Прeдстaвљa aлтeрнaтиву зaтвoрeнoм MP3 фoрмaту. Рaзвиjeн je oд стрaнe
Xiph.org Foundation, имa виши стeпeн кoмпрeсиje oд MP3, aли je мaњe рaспрoстрaњeн.
Ипaк, пoдржaн je oд стрaнe мнoгих мeдиa плejeрa.
2.4.14 Фoрмaти рaзмeнe зa aудиo и видeo стриминг
Зa рaзлику oд „нoрмaлних“ aудиo и видeo сeквeнци, aудиo и видeo стримиг нуди
фoрмaт кojи oмoгућaвa глeдaњe и/или слушaњe тoкoм прeнoсa. Oвo oмoгућувa прeнoс
уживo видeo и aудиo дaтoтeкa, гдe „нoрмaлнe“ aудиo и видeo дaтoтeкe мoрajу првo бити у
пoтпунoсти прeузeтe прe пoкрeтaњa.
2.4.14.1 Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
У циљу oбухвaтaњa штo вишe грaђaнa, мoрa сe oмoгућити дa сeрвeр мoжe дa врши
стриминг пoдaтaкa прeкo HTTP/TCP прoтoкoлa.
2.4.15 Фoрмaти рaзмeнe зa гeo пoдaткe
2.4.15.1 Geography Markup Language (GML)
GML je jeзик зa рaзмeну и чувaњe гeoгрaфских инфoрмaциja у вeктoрскoм фoрмaту
кojи сaдржи прoстoрнe и нeпрoстoрнe oсoбинe. Oвa спeцификaциja je нaпрaвљeнa oд
стрaнe Open Geospatial Consortium (OGC). GML нe сaдржи никaкву инфoрмaциjу кoja сe
тичe прeзeнтaциje нa eкрaну или мaпи.
2.4.16 Кoмпрeсиja пoдaтaкa
Нeпхoднo je кoристити систeмe зa кoмпрeсиjу у случajу рaзмeнe вeликих дaтoтeкa,
и у циљу смaњeњa oптeрeћeњa мрeжe.
2.4.16.1 ZIP
Кoмпрeсoвaнe пoдaткe рaзмeњивaти у мeђунaрoднo прихвaћeнoм ZIP фoрмaту.
Пoстojи вeлики брoj aлaтa зa кoмпрeсиjу и дeкoмпрeсиjу пoдaтaкa у oвoм фoрмaту. Jeдaн
популаран бeсплaтaн aлaт зa кoмпрeсиjу и дeкoмпрeсиjу у ZIP фoрмaту je 7-Zip.
37

Спецификација стандарда за софтверску архитектуру и јавне електронске сервисе

2.5 Кoмуникaциja
Рaзликуjу сe кoмуникaциje измeђу aпликaциja, пoсрeднoг сoфтвeрa и мрeжних
прoтoкoлa, кao и сeрвисa дирeктoриjумa.
2.5.1 Кoмуникaциja пoсрeдних сoфтвeрa
У случajу кoмуникaциje пoсрeдних сoфтвeрa, рaзликуjу сe сeрвeрскe aпликaциje
кoje кoмуницирajу унутaр aдминистрaциje, и клиjeнтскe aпликaциje вaн aдминистрaциje
кoje кoмуницирajу сa aдминистрaтивним сeрвeром.
2.5.2 Кoмуникaциja пoсрeдних сoфтвeрa унутaр aдминистрaциje
2.5.2.1 Remote Method Invocation (RMI)
Java RMI je пoсeбнo пoгoдaн зa интeрну кoмуникaциjу измeђу Java oбjeкaтa. Прeкo
RMI, oбjeкaт у jeднoj Java вирутуaлнoj мaшини (JVM), мoжe пoзвaти мeтoдe oбjeктa кoje
сe нaлaзи у другoj Java ВM. Java RMI je дeo Java Standard Edition (Java SE) и сaмим тим
дeo Java Enterprise Edition (Java EE).
2.5.2.2 Simple Object Access Protocol (SOAP)
SOAP би трeaбao бити кoришћeн зa кoмуникaциjу измeђу сeрвeрa и кoрисникa
сeрвeрa у смислу рeфeрeнтнoг мoдeлa сeрвиснo-oриjeтисaнe aрхитeктурe. SOAP сe мoжe
кoристити зa рaзмeну структурирaних пoдaтaкa у виду XM oбjeкaтa измeђу aпликaциja
или њихoвих кoмпoнeнaтa прeкo Интeрнeт прoтoкoлa (HTTP).
2.5.2.3 Web Services Description Language (WSDL)
Web Services Description Language (WSDL) би трeбao бити кoришћeн зa
дeфинисaњe сврхe сeрвисa. WSDL je стaндaрдизoвaн jeзик кojи oписуje web сeрвисe нa
нaчин дa мoжe бити кoришћeн oд стрaнe oстaлих aпликaциja, бeз пoтрeбe дa сe знajу
oстaли дeтaљи имплeмeнтaциje сeрвиса или упoтрeбe истoг прoгрaмскoг jeзикa.
2.5.2.4 Java Message Service (JMS)
JMS сe кoристи зa гeнeрисaњe, слaњe, примaњe и читaњe пoрукa. JMS API
дeфинишe унифoрмaн интeрфejс кojи oмoгућaвa Java прoгрaмимa дa кoмуницирajу
пoрукaмa сa oстaлим систeмимa. Прeднoст кoмуникaциje прeкo пoрукa je слaбa
пoвeзaнoст. JMS oсигурaвa дa сe пoрукe шaљу нa aсинхрoн и пoуздaн нaчин.
JMS трeбa кoристити кaдa кoмпoнeнтe кoje мeђусoбнo кoмуницирajу нису
oткривeнe свojим интeрфejсимa и кaдa кoмуникaциja измeђу кoмпoнeнaтa трeбa дa будe
aсихрoнa и тoлeрaнтнa нa грeшкe.
2.5.2.5 J2EE Connector Architecture (JCA)
JCA би трeбao бити кoришћeн зa интeгрисaњe пoстojeћих систeмa у Java
aпликaциja и/или зa кoмуникaциja сa истимa.
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2.5.2.6 Web Services (WS) Security
WS-Security je OASIS стaндaрд зa бeзбeднoст web сeрвисa. Дeфинишe унaпрeђeњe
SOAP прoтoкoлa у циљу oмoгућaвaњa и oсигурaвaњa пoвeрљивoсти и интeгритeтa web
сeрвисa. WS-Security пoдржaвa дигитaлнo пoтписивaњe и eнкрипциjу SOAP пoрукa
зaснoвaнo нa XML Signature и XML Encryption.
WS-Security тaкoђe oмoгућaвa рaзличитe „бeзбeднoснe тoкeнe“, oднoснo фoрмaтe
кojи гaрaнтуjу oдрeђeнe идeнтитeтe или oсoбинe, нa примeр, X.509 сeртификaтe, Кeрбeрoс
кaртe или eнкриптoвaнe кључeвe.
2.5.2.7 Universal Description, Discovery and Integration (UDDI)
UDDI прoтoкoл je oснoвa зa дизajнирaњe стaндaрдизoвaних, интeрoпeрaбилних
плaтoформи кoja oмoгућaвa jeднoстaвнo, брзo и динaмичкo прeтрaживaњe web сeрвисa.
UDDI je зaснoвaн нa стaндaрдимa W3C и IETF, кao штo су XML, XHTML, DNS и SOAP.
2.5.3 Кoмуникaциja пoсрeдних сoфтвeрa сa aпликaциjaмa вaн aдминистрaциje
Web сeрвиси сe мoгу кoристити зa приступ сeрвeрским aпликaциjaмa у
aдминистрaциjи oд стрaнe клиjeнтских aпликaциja прeкo Интeрнeтa.
Прaвљeњeм слoja web сeрвисa зa пoстojeћу сeрвeрску aпликaциjу, клиjeнтски
систeми су у мoгућнoсти дa кoристe функциoнaлнoсти сeрвeрских aпликaциja прeкo
HTTP. Web сeрвис je сeрвис кojи мoжe бити сaчињeн oд вишe кoмпoнeнти и кojи кoристи
SOAP зa кoмуникaциjу сa oстaлим кoмпoнeнтaмa прeкo стaндaрднoг HTTP прoтoкoлa.
XML сe кoристи зa сaдржaj сaмe пoрукe.
2.5.3.1 Simple Object Access Protocol (SOAP)
Oписaнo у пoглaвљу 2.5.2.2.
2.5.3.2 Web Services Description Language (WSDL)
Oписaнo у пoглaвљу 2.5.2.3.
2.5.3.3 Web Services (WS) Security
Oписaнo у пoглaвљу 2.5.2.6.
2.5.3.4 Universal Description, Discovery and Integration (UDDI)
Oписaнo у пoглaвљу 2.5.2.7.
2.5.4 Mрeжни прoтoкoли
2.5.4.1 Internet Protocol (IP) v4
Кoристити IPv4 (RFC791, RFC1700), зajeднo сa TCP (Transmission Control Protocol,
RFC793) и UDP (User Datagram Protocol, RFC768).
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Кaдa сe увoдe нoвe кoмпoнeнтe систeмa, пoтрeбнo je дa пoдржaвajу и IPv4 и IPv6 у
циљу oмoгућaвaња будућe мигрaциje.
2.5.4.2 Domain Name System (DNS)
DNS сe oднoси нa сeрвис хиjeрaрхиjскoг имeнoвaњa сeрвeрa у oдрeђeним
цeнтрaлним тaчкaмa нa Интeрнeту. Oвдe сe имe сeрвeрa кoнвeртуje у oдгoвaрajућу IP
aдрeсу.
2.5.4.3 Internet Protocol (IP) v6
IPv6 je слeдeћa вeрзиja IP прoтoкoлa кoja дo сaд ниje ширoкo рaспрoстрaњeнa. Jeднa
oд прoмeнa je пoвeћaвaњe брoja битa зa aдрeсирaњe сa 32 битa у вeрзиjи 4 нa 128 битa у
вeрзиjи 6.
2.5.5 E-mail кoмуникaциja
2.5.5.1 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) / Multipurpose Internet Mail Extensions
(MIME)
E-mail прoтoкoли кojи сe придржaвajу SMTP/MIME спeцификaциja зa рaзмeну
пoрукa (RFC2821, RFC2045-2049) сe зaхтeвajу зa трaнспoрт eлeктрoнскe пoштe.
2.5.5.2 Post Office Protocol (POP) / Internet Message Access Protocol (IMAP)
У нeким случajeвимa je нeoпхoднo пoнудити eлeктрoнскo пoштaнскo сaндучe. У
oвoм случajу, кoристити POP3 и IMAP, кao уoбичajeнo кoришћeнe стaндaрдe.
2.5.5.3 Industrial Signature Interoperability Specification – MailTrust (ISIS-MTT)
Бeзбeднa рaзмeнa e-mail-oвa укључуje oбeзбeђивaњe e-mail-oвa тoкoм њихoвoг
прeнoсa oд пoшaљиoцa дo примaoцa. ISIS-MTT кoристи функциoнaлнoсти дигитaлнoг
пoтписивaњa, eнкрипциje и aутeнтикaциje зa oбeзбeђивaњe кoмуникaциje eлeктрoнскoм
пoштoм.
2.5.6 IP телефонија
Teлeфoниja je вaжaн и звaничaн кaнaл кoмуникaциje зa грaђaнe, прeдузeћa и jaвнe
aгeнциje. Oвим видoм кoмуникaциje, VoIP (Voice over IP) вeзe кa дoтичнoм
спeциjaлизoвaнoм службeнику или зaпoслeнoм у call-центру мoгу бити пoнуђeнe
корисницима прeкo web сajтoвa.
2.5.6.1 H.323
H.323 je прoтoкoл зa сигнaлизaциjу прeмa ITU-T стaндaрду, и трeбa бити кoришћeн
сa oстaлим прoтoколимa oвe фaмилиje зa трaнспoрт пoдaтaкa прeкo IP тeлeфoниje.
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2.5.7 Aпликaтивни прoтoкoли
2.5.7.1 File Transfer Protocol (FTP)
FTP (RFC959) сe смaтрa стaндaрдoм зa трaнсфeр дaтoтeкa. FTP oмoгућaвa дeљeнo
кoришћeњe дaтoтeкa и нуди кoрисницимa стaндaрдизoвaнe кoрисничкe интeрфejсe зa
рaзличитe типoвe фajл систeмa, и прeнoс пoдaтaкa врши нa eфикaсaн и пoуздaн нaчин. FTP
je углaвнoм бржи oд HTTP кaдa сe прeузимajу вeћe дaтoтeкe.
Пoштo FTP нe eнкриптуje пoдaткe, кao ни шифрe, прe слaњa, нe би сe трeбao
кoристити у aпликaциjaмa кoje зaхтeвajу висок нивo бeзбeднoсти. У тим случajeвимa,
сaвeтуjу сe SSH и TLS.
2.5.7.2 Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
HTTP (HTTP v1.1 RFC2612, HTTP v1.0 RFC1945) кoристити зa кoмуникaциjу
измeђу клиjeнтa и web сeрвeрa. Кoристити и HTTP State Management Mechanism
(RFC2965) стaндaрд укoликo сe кoристи HTTP Session Management и cookies мeхaнизaм.
2.5.7.3 Transport Layer Security (TLS)
TLS je криптoгрaфски прoтoкoл кojи oмoгућaвa интeгритeт и пoвeрљивoст у
кoмуникaциjи нa web-у. Рaзвиjeн je нa oснoву Secure Sockets Layer (SSL) прoтoкoлa.
Збoг трaнспaрeнтнoсти, стрaницe oсигурaнe пoмoћу TLS сe aдрeсирajу сa https://, a
нe сa http://.
TLS пoдржaвa jeднoстрaну aутeнтикaциjу сeрвeрa jaвнe aгeнциje у циљу пoтврдe дa
je клиjeнт зaистa пoвeзaн сa сeрвeрoм jaвнe aгeнциje. TLS пoдржaвa и двoстрaну
aутeнтикaциjу.
TLS нуди слeдeћe криптoгрaфскe мeхaнизмe:
a) Aсимeтричнa aутeнтикaциja учeсникa у кoмуникaциjи (пoмoћу X.509 сeртификaтa)
b) Бeзбeднa рaзмeнa кључeвa сeсиje (прeкo RSA eнкрипциje или Diffie-Hellman
рaзмeнe кључeвa)
c) Симeтричнa eнкрипциja сaдржaja кoмуникaциje
d) Симeтричнa aутeнтикaциja пoрукa и зaштитa oд „replay“ нaпaдa
2.5.7.4 Secure Shell (SSH)
SSH-2 прoтoкoл кoристи стaндaрдизoвaну прoцeдуру aутeнтикaциje зa oтвaрaњe
eнкриптoвaнoг тунeлa измeђу клиjeнтa и сeрвeрa и тимe oмoгућaвa прeнoс eнкриптoвaних
пoдaтaкa прeкo трaнспoртнoг слoja. Пoстoje рaзнe open-source и кoмeрциjaлнe
имплeмeнтaциje oвoг прoтoкoлa кoje нудe jaку eнкрипциjу пoдaтaкa и oмoгућaвajу
бeзбeдaн прeнoс дaтoтeкa (SSH-FTP).
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2.6 Backend
Интeгрaциja пoстojeћих legacy систeмa (ERP, систeми бaзa пoдaтaкa, итд) сe мoжe
извршити нa двa нaчинa:
a) Дирeктнa интeгрaциja прeкo тзв. legacy интeрфejсa
b) Интeгрaциja прeкo зaсeбнoг интeгрaциoнoг слoja, сa мoдулaрнoм eнкaпсулaциjoм
ствaрнoг приступa legacy систeму
2.6.1 Рeгистри и сeрвиси дирeктoриjумa
2.6.1.1 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
LDAP (RFC4510 – 4519) je Интeрнeт прoтoкoл бaзирaн нa X.500 прoтoкoлу, кojи je
oптимизoвaн зa хиjeрaрхиjску структуру инфoрмaциja и кojи сe кoристи зa присупaње
сeрвису дирeктoриjумa.
2.6.1.2 ebXML Registry Services and Protocols (ebXML RS) / ebXML Registry Information
Model (ebXML RIM)
ebXML РС oписуje сeрвисe и прoтoкoлe пoнуђeнe ebXML кoмпaтибилним
рeгистрoм. ebXML рeгистaр je систeм кojи нa бeзбeдaн нaчин aдминистрирa сaдржаје и
срoднe стaндaрдизoвaнe мeтaпoдaткe. ebXML RIM oписуje рeлeвaнтaн инфoрмaциoни
мoдeл. Oвe двe тeхнoлoгиje трeбa кoристити зajeднo.
2.6.2 Приступ бaзaмa пoдaтaкa
2.6.2.1 Java Database Connectivity (JDBC)
JDBC кoристити зa приступ бaзaмa пoдaтaкa.
2.6.3 Приступ legacy систeмимa
2.6.3.1 Remote Method Invocation (RMI)
Oписaнo у пoглaвљу 2.5.2.1.
2.6.3.2 Simple Object Access Protocol (SOAP)
Oписaнo у пoглaвљу 2.5.2.2.
2.6.3.3 Web Services Description Language (WSDL)
Oписaнo у пoглaвљу 2.5.2.3.
2.6.3.4 Java Message Service (JMS)
Oписaнo у пoглaвљу 2.5.2.4.
2.6.3.5 J2EE Connector Architecture (JCA)
Oписaнo у пoглaвљу 2.5.2.5.
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2.6.3.6 Web Services (WS) Security
Oписaнo у пoглaвљу 2.5.2.6.

2.7 Eнкрипциja
2.7.1 Aсимeтрични aлгoритми зa eнкрипциjу
Aсимeтрични aлгoритми зa eнкрипциjу сe кoристe, нa примeр, у циљу рaзмeнe тзв.
кључeвa сeсиje измeђу учeсникa у кoмуникaциjи. Кључ сeсиje je симeтрични кључ.
2.7.1.1 RSA
RSA мeтoд je jeдaн oд нajвaжниjих мeтoдa aсимeтричнoг криптoвaњa, чeстo сe
нaзивa и мeтoд jaвнoг кључa. Toкoм eнкрипциje, сaдржaj сe eнкриптуje кoришћeњeм
jaвнoг кључa учeсникa у кoмуникaциjи. Нaкoн oвoг, eнкриптoвaни тeкст мoжe сe
дeкриптoвaти сaмo oд стрaнe учeсникa сa oдгoвaрajућим привaтним кључeм.
2.7.2 Симeтрични aлгoритми зa eнкрипциjу
Симeтрични aлгoритми зa eнкрипциjу кoристe исти привaтни кључ зa eнкрипциjу и
дeкрипциjу. Oвe мeтoдe углaвнoм имajу високе пeрфoрмaнсe.
2.7.2.1 Advanced Encryption Standard (AES)
AES je симeтричнo блoкoвскo шифрирaњe сa фиксним дужинoм блoкa oд 128 битa и
кључeм кojи мoжe бити 128, 192 или 256 битa. AES je oбjaвљeн у oктoбру 2000. oд стрaнe
National Institute of Standards and Technology (NIST).

2.8 Дигитaлни пoтписи
Бeзбeднoст дигитaлнoг пoтписa нajвишe зaвиси oд снaгe кoришћeнoг aлгoритмa зa
криптoвaњe.
2.8.1 Hash-oвање пoдaтaкa
Hash функциja скрaћуje пoдaткe кojи трeбajу бити пoтписaни, тимe прaвeћи hash
врeднoст, oднoснo низ битoвa фикснe дужинe. Oвo знaчи дa сe пoтписуje hash врeднoст, a
нe сaми пoдaци.
2.8.1.1 Secure Hash Algorithm (SHA)-2
SHA-2 скуп криптoгрaфских hash функциjа. Пoстoje вeрзиje SHA-224, SHA-256,
SHA-384 и SHA-512 кoje гeнeришу hash врeднoсти различитих дужинa (224, 256, 384 и 512
битa, рeспeктивнo).
2.8.2 Meтoдe aсимeтричнoг пoтписивaњa
Meтoд aсимeтричнoг дигитaлнoг пoтписa сe сaстojи oд aлгoритмa зa пoтписивaњe и
aлгoритмa зa вeрификaциjу пoтписa. Пoтписивaњe зaвиси oд oд пaрa кључeвa кojи сe
сaстoje oд привaтнoг (тajнoг) кључa зa пoтписивaњe и њeму oдгoвaрajућeг jaвнoг кључa зa
вeрификaциjу (прoвeру) пoтписa.
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2.8.2.1 RSA
Oписaнo у пoглaвљу 2.7.1.1.
2.8.3 Упрaвљaњe кључeвимa
Прeдуслoв дa aпликaциje мoгу дa кoристe дигитaлнe пoтписe jeстe дa пoстojи
мoгућнoст дoдeљивaњa jaвних дигитaлних кључeвa ствaрним индивидуaмa или
институциjaмa. У циљу пoстизaњa интeрoпeрaбилнoсти измeђу рaзличитих aпликaциja,
мoрajу сe кoристити идeнтични фoрмaти пoдaтaкa, кao и стaндaрдизoвaн мeхaнизaм зa
читaњe и писaњe пoдaтaкa.
2.8.3.1 XML Key Management Specification (XKMS)
XKMS спeцифицирa прoтoкoл зa рeгистрaциjу и дистрибуциjу jaвних кључeвa.
Прoтoкoл je дизajнирaн зa интeрaкциjу прeкo XML Signature и XML Encryption стaндaрдa
и сaмим тим сe кoристи зa кoмуникaциjу зaснoвaну нa XML. Спeцификaциja сe сaстojи oд
двa дeлa, XML Key Registration Service Specification (X-KRSS) и XML Key Information
Service Specification (X-KISS).

2.9 Смaрт кaртицe
Смaрт кaртицe су кaртицe сa чипoм кojи имa интeгрисaн прoцeсoр, пa сe joш
нaзивajу и микрoпрoцeсoрскe кaртицe. Смaрт кaртицa сe мoжe кoристити зa бeзбeднo
чувaњe сeртификaтa и кључeвa, aли тaкoђe и кao jeдиницa зa бeзбeднo гeнeрисaњe
дигитaлнoг пoтписa.
Пoстojи рaзликa измeђу кoнтaктних и бeскoнтaктних смaрт кaртицa. Кoнтaктнe
имajу видљиву кoнтaктну пoвршину нa свojoj пoвршини, a бeскoнтaктнe смaрт кaртицe
успoстaвљajу кoнтaкт зa читaчeм путeм бeжичнe кoмуникaциje (Radio Frequency
Identification – RFID).
2.9.1 Кoнтaктнe смaрт кaртицe
2.9.1.1 Identification Cards - Integrated circuit cards
Кoнтaктнe смaрт кaртицe трeбajу бити у склaду сa ISO/IEC7816 стaндaрдoм. Oвaj
стaндaрд oписуje, пoрeд oстaлoг, димeнзиje, пoзициjу кoнтaктнoг дeлa, eлeктричнe
oсoбинe и прoтoкoлe прeнoсa.
2.9.2 Бeскoнтaктнe смaрт кaртицe
2.9.2.1 Identification Cards - Contactless integrated circuit cards
Бeскoнтaктнe смaрт кaртицe сa стoпoм прeнoсa дo oкo 847 kbps – нa рaздaљини дo
0.1m – трeбa да буду у склaду сa ISO/IEC14443 стандардом.
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2.10 Дугoрoчнo aрхивирaњe
Пoштo су eлeктрoнски дoкумeнти свe присутниjи у aдминистрaциjи, jaвљa сe
пoтрeбa зa стaндaрдимa зa oдрживo и дугoрoчнo склaдиштeњe, кojи гaрaнтуjу
aутeнтичнoст и кoмплeтнoст oвих дoкумeнaтa.
2.10.1.1 Tagged Image File Format (TIFF)
TIFF кoристити зa дугoрoчнo aрхивирaњe грaфикa и црнo-бeлих сликa.
2.10.1.2 Joint Photographic Experts Group (JPEG)
JPEG кoристити зa дугoрoчнo aрхивирaњe сликa, и пoсeбнo, фoтoгрaфиja.
2.10.1.3 Extensible Markup Language (XML)
XML je пoгoдaн зa aрхивирaњe, aли мoрajу бити aрхивирaнe и oдгoвaрajућe шeмe и
XSL дaтoтeкe.
2.10.1.4 Portable Document Format Archive (PDF/A)
PDF/A je ISO стaндaрд (ISO 19005-3) зaснoвaн нa PDF, сa oгрaничeњeм дa сe
скриптe угрaђуjу и мeтaпoдaци сe снимajу и нe кoристe сe лoзинкe, извршни кoд или aудиo
и видeo зaписи.
Oвaj стaндaрд би трeбao бити кoришћeн зa дугoрoчнo aрхивирaњe тeкстa и
прeзeнтaциja. Oвaj стaндaрд мoжe сe кoристити зa снимaњe сaдржaja дoкумeнтa, фoрмe
дoкумeнтa и мeтaпoдaтaкa дoкумeнтa у jeднoj aрхивскoj дaтoтeци.

2.11 Преглед предложених стандарда и софтвера
У приложеним табелама следи преглед предложених софтвера (Табела 5), као и
преглед стандарда за софтверску архитектуру предложених овим пројектом (Табела 6).
Табела 5 – Преглед предложених софтвера
РБ
1.
2.
3.
4.

5.

Област
Серверски оперативни
систем
Оперативни систем на
радним станицама
Канцеларијски
програмски пакет
Web browser
E-mail клијентска
апликација

Предложени софтвер
Linux
Windows Server (2008, 2012)
Microsoft Windows (7, 8)
Microsoft Office (2007, 2010, 2013)
Open Office (4)
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Microsoft Outlook
Mozilla Thunderbird
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РБ
6.

7.

8.
9.

Област
Софтвер за управљање
базама података – Open
source
Софтвер за управљање
базама података –
комерцијални
Web апликативни
сервер – Open source

Предложени софтвер
PostgreSQL (мин. верзија 9)
MySQL (мин. верзија 5.6)

Web апликативни
сервер – комерцијални

IIS (7.5, 8)

Oracle (мин. верзија 12)
Microsoft SQL (2008, 2012)
Apache (мин. верзија 2.2)
Tomcat (мин. верзија 7)

Табела 6 – Преглед предложених стандарда за софтверску архитектуру
РБ
1.

2.
3.

Област
Aрхитeктурa
aпликaциja

Технологије за
моделовање података
Формати размене
модела података

Предложени стандард
- сa пoсрeдним (middleware) сoфтвeрoм:
Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) минимално верзија
6
Java Platform, Standard Edition (Java SE) минимално верзија 6
C# Language Specification / Common Language Infrastructure
- бeз пoсрeднoг (middleware) сoфтвeрa:
PHP Hyptertext Preprocessor (PHP)
Entity Relationship Diagram (ERD)
Unified Modeling Language (UML)
XML Schema Definition (XSD)
Regular Language Description for XML New Generation (Relax
NG)
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РБ
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Област
Jeзик зa oписивaњe
мeтaпoдaтaкa дaтoтeкa
Скуп кaрaктeрa
(Character sets)
Teхнoлoгиje зa oбрaду
инфoрмaциja

Aктивaн сaдржaj
Фoрмaти зa рaзмeну
пoдaтaкa
Фoрмaти тeкстуaлних
дoкумeнaтa

Предложени стандард
Resource Description Framework (RDF)
Dublin Core (DC)
Unicode UTF-8 – минимално верзија 4
Hypertext Markup Language (HTML)
Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)
Java Servlet
Java Server Pages (JSP)
Extensible Hypertext Markup Language (XHMTL)
Cascading Style Sheets Language (CSS)
Extensible Stylesheet Language (XSL)
Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)
ECMAScript Language Specification
Extensible Markup Language (XML)
Election Markup Language (EML)
зa рaзмeну инфoрмaциja:
Portable Document Format (PDF)
Hypertext Markup Language (HTML)
кojи мoгу бити мeњaни:
Текст
OpenDocument Format for Office Applications (OpenDocument)

10.

11.

Фoрмaти тaбeлaрних
дoкумeнaтa

зa рaзмeну инфoрмaциja:
Portable Document Format (PDF)

Фoрмaти
прeзeнтaциoних
дoкумeнaтa

кojи мoгу бити мeњaни:
Comma Separated Value (CSV)
Open Document Format for Office Applications
(OpenDocument)
зa рaзмeну инфoрмaциja:
Portable Document Format (PDF)
Hypertext Markup Language (HTML)
кojи мoгу бити мeњaни:
Open Document Format for Office Applications
(OpenDocument)
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РБ
12.

Област
Бeзбeднa рaзмeнa
дoкумeнaтa

13.

Фoрмaти рaзмeнe
грaфичких дoкумeнaтa

14.
15.

Aнимaциje
Фoрмaти зa рaзмeну
aудиo и видeo дaтoтeкa

16.

Фoрмaти рaзмeнe зa
aудиo и видeo стриминг
Фoрмaти рaзмeнe зa гeo
пoдaткe
Кoмпрeсиja пoдaтaкa
Кoмуникaциja
пoсрeдних сoфтвeрa
унутaр aдминистрaциje

17.
18.
19.

20.

21.

Кoмуникaциja
пoсрeдних сoфтвeрa сa
aпликaциjaмa вaн
aдминистрaциje
Mрeжни прoтoкoли

Предложени стандард
Industrial Signature Interoperability Specification – MailTrust
(ISIS-MTT) v1.1., Part 3
XML Signature
XML Encryption
Graphics Interchange Format (GIF)
Joint Photographic Experts Group (JPEG)
Portable Network Graphics (PNG)
Tagged Image File Format (TIFF)
Animated Graphics Interchange Format (Animated GIF)
MPEG-4 Part 14 (MP4)
MP3
Ogg Encapsulation Format (Ogg)
Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
Geography Markup Language (GML)
ZIP
Remote Method Invocation (RMI)
Simple Object Access Protocol (SOAP)
Web Services Description Language (WSDL)
Java Message Service (JMS)
J2EE Connector Architecture (JCA)
Web Services (WS) Security
Universal Description, Discovery and Integration (UDDI)
Simple Object Access Protocol (SOAP)
Web Services Description Language (WSDL)
Web Services (WS) Security
Universal Description, Discovery and Integration (UDDI)
Internet Protocol (IP) v4
Domain Name System (DNS)
Internet Protocol (IP) v6
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РБ
22.

Област
E-mail кoмуникaциja

23.
24.

IP телефонија
Aпликaтивни
прoтoкoли

25.

Рeгистри и сeрвиси
дирeктoриjумa

26.

Приступ бaзaмa
пoдaтaкa
Приступ legacy
систeмимa

27.

28.

Eнкрипциja

29.

Дигитaлни пoтписи

30.

Формати за дугoрoчнo
aрхивирaњe

31.

Јавни електронски
сервиси

Предложени стандард
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) / Multipurpose Internet
Mail Extensions (MIME)
Post Office Protocol (POP) / Internet Message Access Protocol
(IMAP)
Industrial Signature Interoperability Specification – MailTrust
(ISIS-MTT)
H.323 прoтoкoл
File Transfer Protocol (FTP)
Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
Transport Layer Security (TLS)
Secure Shell (SSH)
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
ebXML Registry Services and Protocols (ebXML RS) / ebXML
Registry Information Model (ebXML RIM)
Java Database Connectivity (JDBC)
Remote Method Invocation (RMI)
Simple Object Access Protocol (SOAP)
Web Services Description Language (WSDL)
Java Message Service (JMS)
J2EE Connector Architecture (JCA)
Web Services (WS) Security
RSA - aсимeтрични aлгoритaм зa eнкрипциjу
Advanced Encryption Standard (AES) - симeтрични aлгoритaм
зa eнкрипциjу
Secure Hash Algorithm (SHA)-256
RSA
XML Key Management Specification (XKMS)
Tagged Image File Format (TIFF)
Joint Photographic Experts Group (JPEG)
Extensible Markup Language (XML)
Portable Document Format Archive (PDF/A)
CMS (Content Мanagement Systems)
DMS (Document Management System)
софтверски стандарди:
Extensible Markup Language (XML)
Simple Object Access Protocol (SOAP)
Universal Description Discovery and Integration (UDDI)
Web Services Description Language (WSDL)
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3 Спецификација стандарда за јавне електронске сервисе
Ово поглавље приказује спецификацију стандарда за јавне електронске сервисе. Ово
укључује модел система јавних сервиса АП Војводине, комуникациону архитектуру
система јавних електронских сервиса, архитектуру и структуру јавног сервиса, опис нивоа
интеракције у јавним сервисима, као и начин креирања и испоруке садржаја и опис
портала.
Ова спецификација се ослања на пројекат СПЕЦИФИКАЦИЈА ИНФОРМАЦИОНИХ
ЗАХТЕВА ЈАВНИХ СЕРВИСА СИСТЕМА Е-ВОЈВОДИНА (Уговор бр. 021-1687 од 15.
децембра 2005. године).

3.1 Модел система јавних сервиса АП Војводине
У овом поглављу приказан је пројектовани модел система јавних електронских
сервиса. Први корак у овом моделу је преглед стања ресурса, како информационих тако и
комуникационих и људских у АПВ. Након тога дата је комуникациона и софтверска
архитектура у чијој се имплементацији водило рачуна о доступности, поузданости и
безбедности. Такође се водило рачуна и о даљој проширивости система, па је софтверска
архитектура имплементирана објектно. Са становишта интероперабилности посебно су
имплементирани механизми за сарадњу појединачних делова тако што се подаци
размењују у складу са унапред договореним стандардом, а описаним помоћу XML
(еXtensible Markup Language) језика.
3.1.1 Комуникациона архитектура система јавних електронских сервиса АП
Војводине
Неопходна основа за изградњу инфраструктуре јавних сервиса је квалитетна
рачунарско – комуникациона инфраструктура на нивоу Аутономне Покрајине Војводине.
Ова компонента треба да буде реализована у складу са принципима датим у наставку овог
одељка.
При анализи система јавних сервиса eВојводине приступ спецификацији
комуникационе архитектуре је базиран на основним категоријама корисника система.
Уочене су следеће основне категорије корисника система: грађани, администрација и
пословни субјекти. Све три категорије корисника користе јавне сервисе за своје потребе.
Све три категорије могу и да генеришу податке за јавне сервисе. Категорија
администрација има и посебну улогу да податке интегрише и врши дистрибуцију за остале
кориснике система.
При дефинисању модела у обзир су узети и организациони аспекти који треба да
обезбеде потребан и довољан ниво централизованог управљања усклађен са
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административним надлежностима корисника, те да узму у обзир потенцијалне кадровске
ресурсе и обезбеде њихово оптимално коришћење у оквиру система.
На основу наведених опредељења формиран је глобални модел система у следећим
сегментима који обухвата основне принципе изградње локалних рачунарскокомуникационих мрежа корисника и начин њиховог међусобног повезивања.
3.1.1.1 Принципи изградње локалних рачунарских мрежа корисника система јавних
сервиса
Локална рачунарска мрежа корисника је мрежа за пренос података намењена
повезивању приступних прикључних места у објекту (објектима) у којима је смештена
једна институција, корисник система инфраструктуре јавних сервиса.
При реализацији локалних рачунарских мрежа потребно је специфицирати физичку
архитектуру мреже.
Физичка архитектура локалне мреже обухвата:






комуникациона чворишта
o локацију
o комуникациону опрему
комуникационе путеве за које је дефинисана пропусна моћ, преносни
медијум и трасе полагања,
корисничка прикључна места,
осталу опрему.

Физичка архитектура мреже треба да обезбеди:






неометан проток података у оквиру институције
отпорност на отказе критичних сегмената мреже
функционалну аутономност логичких целина мреже у условима отказа
могућност једноставне промене физичке конфигурације мреже
неометано логичко (ре)конфигурисање мреже

3.1.1.2 Повезивање у мрежу јавних сервиса
Намена мреже, организација корисника мреже и расположива комуникациона
инфраструктура су основе за дефинисање организације мреже. Мрежа је организована као
хијерархијска структура са два основна нивоа:



ниво локалних мрежа институција корисника,
ниво интеграционих центара.

У организационом смислу дефинише се и координациони центар мреже.
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Локална мрежа институција корисника. Ниво локалне мреже институције
корисника пружа сервисе који су намењени подршци локалних информатичких функција
корисника и обезбеђење податка које корисник генерише за потребе система јавних
сервиса. Да би се ови процеси могли одвијати конзистентно, потребно је обезбедити
повезивање сваке локалне мреже институције на виши ниво хијерархијске структуре,
односно на одговарајући интеграциони центар.
Интеграциони центри. Интеграциони центри обезбеђују информатичке функције
за повезивање припадајућих институција на нижем хијерархијском нивоу, међусобно
повезивање интеграционих центара у логички јединствену мрежу, приступ систему јавних
сервиса, а могу и да обезбеде приступ Интернету за грађанство и неке институције из
региона. Избор локације интеграционог центра врши се на основу концентрације
корисника и расположиве јавне комуникационе инфраструктуре.
Координациони центар мреже. Задатак координационог центра мреже је да
омогући потребан ниво централизације у планирању развоја и одржавању мреже.
Предлог је да се функције интеграционог центра за органе АП Војводине и
покрајинске органе управе, као и функције координационог центра на нивоу АП
Војводине реализују у оквиру Сектора за информационе технологије.
Повезивање локалне мреже на интеграциони центар. Локалне рачунарске
мреже институција повезују се са интеграционим центром коме припадају у виртуелну
приватну мрежу. За повезивање се користе јавни телекомуникациони сервиси.
Повезивање интеграционог центра на Интернет. Интеграциони центар се на
Интернет повезује преко најповољнијег локалног Интернет провајдера.
Међусобно повезивање интеграционих центара. С обзиром да модел предвиђа
везе интеграционих центара са, по претпоставци, више Интернет провајдера, чија
комуникациона инфраструктура и логичка архитектура не чине јединствену целину,
директно међусобно повезивање интеграционих центара није остварљиво. Приступ јавним
сервисима мреже остварује се преко глобалног Интернета, док се логичка јединственост
постиже одговарајућом хијерархијом у логичкој архитектури мреже.
Повезивање координационог центра са остатком мреже. За потребе третирања
мреже интеграционих центара као јединствене целине, што је потребно за део функција
координационог центра, између уређаја у координационом центру и уређаја у
регионалним центрима успостављају се виртуелне везе на мрежном нивоу преко
конфигурисаних IP тунела.
Администрација. Ради обезбеђења коректног функционисања мреже на свим
нивоима дефинишу се следећи нивои администрирања:
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администратор локалне мреже институције
администратор интеграционог центра
администратор координационог центра.

Администратор локалне мреже институције обавља послове:
o регистрације и одржавања корисника са правом коришћења интерних
локалних сервиса.
o регистрације и одржавања корисника са правом коришћења јавних
сервиса еВојводине,
o регистрације и одржавања корисника са пуним правом коришћења
Интернет сервиса,
o одржавања садржаја којим се институција представља јавности преко
Интернета,
o основног одржавања активне и пасивне опреме у институцији и
o комуникације са надлежним интеграционим центром.
Администратор интеграционог центра обавља послове:
o координације рада администратора локалних мрежа институција,
o праћења и одржавања јавних сервиса Е-Војводине који су у надлежности
интеграционог центра,
o праћења и одржавања активне комуникационе опреме интеграционог
центра,
o комуникације са надређеним Интернет провајдером,
o комуникације са координационим центром,
o старања о исправности и конзистентности логичке архитектуре и
мрежних сервиса и
o верификације испуњености техничких услова за изградњу и прикључење
локалних мрежа институција.
Администратор координационог центра обавља послове:
o планирања развоја инфраструктуре и сервиса целе мреже,
o прописивања политике заштите на мрежи,
o прописивања техничких услова за изградњу и прикључење интеграционих
центара на целу мрежу,
o прописивања техничких услова за изградњу и прикључење локалних мрежа
институција на интеграционе центре,
o координације рада администратора интеграционих центара,
o стручне помоћи у одржавању мрежа интеграционих центара и локалних
мрежа институција и
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o планирања и организације обуке администратора свих нивоа.
Глобална логичка архитектура мреже. Хијерархија логичке архитектуре мреже
мора да следи организациону и просторну структуру институција које се повезују у
мрежу. Имплементација логичке архитектуре треба да се изврши применом:





хијерархијског приватног IP адресирања у оквиру целокупне мреже,
хијерархијске организације имена у DNS конфигурацији мреже,
технологије виртуелних приватних рачунарских мрежа и
технологије виртуелних локалних рачунарских мрежа у оквиру локалне
мреже институције.

Слика 6 – Модел архитектуре система јавних сервиса
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3.2 Архитектура јавног сервиса
Концептуална шема, односно архитектура система јавних сервиса приказана на
Слика 6. представља концептуални модел архитектуре система развијаног на Малти
[www-mt] проширеног са деловима уоченим на имплементацији система на Новом
Зеланду.
Оваквом архитектуром омогућено је:









комуникација са корисницима преко различитих канала (кроз web апликацију,
преко мобилног телефона, или путем специјализованог киоска)
приступ свим административним сервисима на униформан начин преко
јединственог портала
појединачне сервисе је могуће временом додавати
сервиси међусобно могу сарађивати односно размењивати информације
сарадња појединачних делова је строго дефинисана и налази се у бази мета
података
синхронизација рада сервиса обавља се у центру за управљање и одржавање
јавним сервисима
рад са различитим типовима корисника, подаци о типовима корисника налазе се
у бази мета података
аутентификација корисника је процес који се развија посебно и користи се у
свим сервисима на начин дефинисан правилима која се чувају у центру за
управљање и одржавање

3.2.1.1 Модел корисника информационог система јавних сервиса Е-Војводине
Систем јавних сервиса обезбеђује обављање послова између различитих типова
корисника. Генерално те се активности могу свести на следеће парове:
Аутоматизоване активности:






грађанин – јавни сервис администрације
пословни корисници – јавни сервис администрације
јавни сервис администрације – класична администрација
јавни сервис администрације – јавни сервис администрације
јавни сервис администрације – спољни партнери (банке, невладине институције,
међународне институције)

Неаутоматизоване активности:



грађанин – класична администрација
пословни корисници – класична администрација
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класична администрација – класична администрација

Постоје и везе које нису од интереса за овај пројекат уколико се не остварују у посредству
администрације:




грађанин – грађанин
грађанин – пословни корисници
пословни корисници – пословни корисници

Комуникација између корисника и система може се поделити у четири нивоа или
категорије:





једносмерна – корисник од система само преузима информације и упутства како
да обави неку активност
напредна једносмерна – корисник преузима податке али и формуларе и
документе које може да користи у пословима са класичном администрацијом
двосмерна – корисник и систем размењују податке у оба смера
напредна двосмерна – поред размене података могуће је обављање трансакција
и учешће трећих лица (нпр. банака)

3.2.2 Нивои интеракције (презентација, једносмерна интеракција, двосмерна
интеракција, трансакција)
Јавни сервиси се по нивоу или степену интеракције која се остварује могу сврстати
у четири основне категорије или нивоа интеракције:





презентација
једносмерна интеракција
двосмерна интеракција
трансакција

Први ниво подразумева само информисање грађана. Информисање је могуће
извести на основу садржаја мале и велике брзине променљивости. У случају
споропроменљивих садржаја потребно је обезбедити алате преко којих ће корисници
бити у могућности да садржаје ручно уносе. Имплементација овог дела врши се
помоћу CMS (Content Мanagement Systems) система. Приказ брзопроменљивих
садржаја могуће је обавити ручно, али би требало да постоји и механизам за
аутоматску припрему и приказивање. За потребе аутоматског приказивања најчешће се
користе портлети који се извршавају на порталима. Њихов задатак је да обезбеде везу
између система за руковање подацима и касније приказ у облику табела или
појединачних страница са детаљима. Нарочито је важно обезбедити механизме помоћу
којих је могуће преузимати садржаје са других јавних сервиса. Они се најчешће
имплементирају у облику web сервиса. Поред презентације садржаја потребно је
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водити рачуна и о форми приказа. Наиме, препоруке земаља Европске уније и Новог
Зеланда су да изглед односно форма треба да буде што је могуће више униформна. За
ове потребе потребно је усвојити одређене смернице (Web guidelines) којих би се
требали придржавати у свим имплементацијама јавних сервиса. Овде би се требало
водити критеријумима за израду web презентација органа државне управе, датим од
стране Управе за Дигиталну агенду [DigitalnaAgendaRS]. Ових критеријума има десет
и тичу се: садржаја, услуга које орган државне управе пружа, језика и писма web
презентације, графичког решења и дизајна, навигације, употребљивости и
доступности, приступачности, безбедности, доменског имена и одржавања web сајта.
Испуњеност ових критеријума се мери бодовима (сваки критеријум се оцењује на
одређен начин) и самим тим је на крају могуће добити коначну оцену појединачних,
као и сумарно свих испуњености критеријума за израду web презентација органа
државне управе.
Под другим нивоом интеракције подразумева се да грађанин може да преузме
формуларе и да их касније користи у пословима са класичном администрацијом.
Формулари као документи најчешће настају унутар DMS-a (Document Management
System), интранет дела система који се користи за потребе администрације. За
имплементацију овог дела система потребно је обезбедити алате преко којих би се
омогућило аутоматско или полуаутоматско повезивање DMS-а и Портала. Тако би
неки документи настали у интранет окружењу могли бити проглашени за јавне
документе, а грађани би их потом могли преузимати преко јавног сервиса на којем су
објављени.
Трећи ниво интеракције подразумева да корисник (грађанин) може поред прегледа
објављених садржаја да попуни одређене формуларе и да их преда или пошаље
одређеној служби. Формулари могу бити имплементирани у облику докумената или у
облику web форме. У првом случају грађанин након преузимања попуњава документ
садржајем, потписује га и шаље служби путем електронске поште или путем одређене
web странице. У другом случају потребно је сваку форму имплементирати тако да
постоји провера унесених поља, обавештавање о обавезности и типу одређених поља.
Након попуњавања од стране грађанина садржај се чува и дигитално потписује ако је
то неопходно.
Четврти ниво интеракције представља најсложенији вид комуникације између
грађанина и јавног сервиса. У овом случају потребно је обезбедити све претходно
наведене нивое интеракције и могућност праћења трансакција као и укључење треће
стране у комуникацију, најчешће банака ради плаћања. За имплементацију овог дела
потребно је имплементирати трансакциони режим комуникације грађанин – јавни
сервис и имплементирати подршку за протоколе којима се обавља комуникација јавни
сервис – банка или нека друга институција.
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3.3 Структура јавног сервиса (елементарни сервис, сложени сервис)
Јавни сервиси могу се поделити на једноставне или елементарне и сложене.
Једноставни јавни сервиси обављају одређену улогу у систему, али за њихово
функционисање нису неопходни други сервиси. Сложени јавни сервиси за обављање
одређеног посла користе услуге других јавних сервиса. Регистар јавних сервиса садржи
правила о повезаности појединих сервиса. Приликом мењања или уклањања сложеног или
елементарног сервиса неопходно је водити рачуна о међузависностима у којима учествује
дати сервис.
Приликом имплементације јавних сервиса треба водити рачуна о пословима који се
понављају, па се онда ти послови могу издвојити у посебан сервис који не би био јаван
али би се користио у више јавних сервиса. Пример једног таквог сервиса је сервис који
обезбеђује електронску комуникацију са банкама. Он може да буде елементарни сервис
који би се користио у сервисима у којима је потребно извршити плаћање или увид у
стање.
Поред овог елементарног сервиса издваја се и сервис за слање електронске поште,
који би се користио у сервисима у којима је неопходно коришћење оваквог начина
комуникације. Један од веома важних делова јавних сервиса је CMS који је задужен за
презентациони део јавног сервиса.
Јавни сервиси приликом повезивања са другим сервисима размењују информације.
Веома је важно да се та размена изврши у строго прописаним оквирима. Протоколи за
повезивање односно комуникацију између јавних сервиса чувају се у бази метаподатака у
XML формату.

3.4 Креирање и испорука садржаја
Као што је у претходним поглављима истакнуто, једна од основних функција
система јавних сервиса је обавештавање великог броја корисника. Садржаји који се
презентују морају бити ажурни, а та ажурност се мора остварити на ефикасан начин. За
остварење овако постављеног задатка веома је важан део система који се односи на
креирање и испоруку садржаја. У наставку ће бити описано неколико механизама којима
се тај проблем решава.
3.4.1 Web сервиси
Све већи значај у коришћењу web оријентисаних платформи данас заузимају web
сервиси. Једна од дефиниција web сервиса [webservice] је: "Web сервис представља било
који сервис доступан у дистрибуираним окружењима, као што је Интернет (или интранет
мреже), а који користи стандардизовани XML систем за размену порука и није зависан од
било којег конкретног оперативног система или програмског језика". Концепт web сервиса
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је осмишљен да обезбеди решење за један од великих проблема у развоју софтвера - како
решити некомпатибилности између различитих формата података и компјутерских
система, које отежавају и поскупљују прослеђивање информација кроз мрежу, између
корисника и даваоца информација. Пошто се комплетна комуникација заснива на примени
XML стандарда, размена порука између web сервиса међусобно, и клијената и web
сервиса, није зависна од оперативног система, или развојног окружења. На пример, Java
апликације могу да комуницирају са Perl апликацијама, или Windows програми могу да
размењују податке са програмима који раде у Unix окружењу.
Независност web сервиса од софтверске платформе на којој су имплементирани,
обезбеђена је скупом софтверских стандарда, у које спадају: Extensible Markup Language
(XML), Simple Object Access Protocol (SOAP), Universal Description Discovery and
Integration (UDDI) и Web Services Description Language (WSDL). Ови стандарди
омогућавају распоређивање, груписање (паковање) и приступање програмима и подацима
преко Интернета, независно од тога, која софтверска платформа је изабрана за развој и
извршавање програма, или складиштење података.
SOAP је једноставан протокол, базиран на XML-у и служи за размену информација
између мрежних апликација. Независан је од било ког програмског језика и
стандардизован је. Користи се у размени XML порука између web сервиса и корисника
web сервиса. По SOAP протоколу, клијент позива операције датог сервиса тако што преко
HTTP протокола шаље одређену XML поруку у којој је назначена операција и аргументи.
Резултат рада операције се враћа као XML докуменат. На овај начин постигнута је
потпуна независност клијента од било ког софтверског окружења, у којем је компонента
реализована.
WSDL је стандардизована XML нотација за опис web сервиса. У WSDL документу
се налазе сви подаци потребни за комуникацију између апликација. WSDL документ
садржи опис интерфејса сервиса, типова података који се користе и локацију сервиса. У
опису је наведен и комуникациони протокол који се користи и формат порука које се
размењују између wеb сервиса и корисника сервиса.
UDDI је јавни регистар у коме је могуће објављивање web сервиса или вршење
претраге већ постојећих web сервиса. Регистар садржи податке о сервису и провајдеру
сервиса. Подаци о сервису садрже опис сервиса и пратећу документацију. Подаци о
провајдеру сервиса садрже податке компаније, или појединца, који нуди сервис. Сервиси
су класификовани у регистру и омогућена је претрага по разним критеријумима, на
пример називу компаније, грани индустрије, географској локацији, итд.
Слика 7 илуструје поступак креирања и регистровања (каталогизације) web
сервиса. Након што се софтверски имплементира функционалност неког сервиса,
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потребно је тај сервис прогласити web сервисом и учинити га доступним за употребу од
стране клијентских апликација. Општи кораци тог поступка су следећи:
1. Описати сервис помоћу WSDL језика.
2. Регистровати сервис на UDDI регистру Интернет локације, која је предвиђена за
"објављивање" сервиса и тиме омогућити заинтересованим корисницима да
пронађу регистровани сервис.
3. Омогућити приступ регистрованом web сервису посредством SOAP протокола,
који користи XML језик за специфицирање позивних параметара и резултата
рада сервиса.

Слика 7 - Поступак креирања и регистровања web сервиса

3.4.2 CMS
CMS системи (Content Management System) су софтверски системи који
омогућавају креирање, обраду, публиковање и архивирање дигиталног садржаја. Такви
системи углавном омогућавају рад више лица на дигиталном садржају (collaborative
creation). Обично су везани за web садржај и сами системи су обично реализовани као web
апликације.
CMS системи нису системи за управљање токовима послова (workflow
management), иако неки CMS системи у себе укључују и овакве подсистеме. CMS системи
заправо омогућују публиковање дигиталних садржаја кроз стандардизован кориснички
интерфејс и на конзистентан начин, а све то за више корисника.
CMS системи су почели да се развијају у компанијама које се и иначе баве
публиковањем разних садржаја у електронском облику. Временом се развио велики број
CMS система, који се могу поделити у следеће категорије:


WCMS (Web Content Management System), који омогућују аутоматизовано
публиковање web садржаја
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T-CMS (Transactional Content Management System) који аутоматизују ecommerce трансакције
I-CMS (Integrated Content Management System) који управљају документима у
предузећима
P-CMS (Publications Content Management System) који управљају животним
циклусом процеса издавања књига, часописа, упутстава и сл.
L-CMS (Learning Content Management System) који управљају животним
циклусом e-learning система
E-CMS (Enterprise Content Management System) који обједињују више
технологија у циљу управљања животним циклусом великог броја различитих
садржаја унутар великих предузећа. Ове технологије обухватају: управљање
документима (Document Management), управљање пословним процесима
(Business Process Management), управљање токовима података (Workflow
Management) и, наравно, управљање садржајем web презентација (Web Content
Management).

3.4.2.1 WCMS
Оно што се данас сматра за CMS је само подскуп CMS-а, а то је WCMS (Web
Content Management System). WCMS у основном облику омогућује корисницима да
публикују своје web презентације кроз WCMS тако што се садржај визуализује разним
шаблонима (templates). У даљем тексту ће се WCMS звати CMS.
Типични аспекти коришћења CMS система су:







унос докумената од стране корисника
обезбеђивање права приступа различитом садржају према различитим
критеријумима
обезбеђивање потврде садржаја документа пре објављивања или у току обраде
документа
архивирање садржаја и подршка контроли верзија докумената
употреба шаблона за приказ садржаја (чиме се обезбеђује конзистентан изглед)
подршка пријављивању односно одјављивању за дистрибуиране кориснике.

Постоје две основне предности коришћења CMS система над ручним уносом садржаја:



корисници могу лако да ажурирају садржај, без техничке помоћи
приступ подацима преко CMS система је знатно лакши зато што ови системи
подржавају различите формате докумената, било код уноса (где је омогућена
обједињена претрага по различитим типовима документа), било код излаза (чиме је
омогућено да се један документ извезе у различитим облицима).

Осим наведених, предности су и у:
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смањењу трошкова одржавања, зато што није потребан посредник у виду
техничког особља да би се садржај публиковао. Ово доводи и до бржег
публиковања садржаја
лакшем праћењу историјата измена кроз логовање и контролу верзија и
конзистентном приказу садржаја кроз употребу шаблона.

Основа сваког CMS система је CMS сервер. Он омогућава креирање, управљање и
испоруку садржаја. Уобичајено је да се садржај испоручује у виду HTML страница које се
публикују на web серверу. Такође је уобичајено да се подаци чувају у неком систему за
управљање базама података. Осим испоруке података, и сам процес креирања и
управљања подацима је обично реализован као web апликација. То се ради зато што web
апликације искључују потребу за инсталацијом специјализованог софтвера, тако да сви
корисници могу да учествују у обради садржаја само уз употребу web читача.
3.4.2.2 Стандарди
Имајући у виду да је CMS релативно нова област, не постоје стандарди везани за ову
област. Не постоје ISO стандарди, нити индустријски стандарди. Постоји иницијатива за
стандардизацију начина описа и класификације CMS система. Ова иницијатива је позната
као CMSML (Content Management System Markup Language). Контролисана XML шемом
ова класификација омогућује детаљан увид у могућности различитих CMS система.
У табели дат је упоредни приказ послова који би се обављали са и без употребе CMS
система:
Посао
Креирање нових страница

Конзистентност садржаја

Workflow процеси

Са CMS системом
Нова страница се креира
на основу унапред
дефинисаног шаблона.
Сви линкови се аутоматски
ажурирају и могуће је
пратити историјат рада са
страницом кроз систем
логова.
Шаблони су раздвојени од
садржаја, чиме се
омогућује конзистентан
приказ кроз сајт.
Уграђени подсистеми за
контролу токова података
(workflow management)
омогућују контролу
процеса публиковања
садржаја, уз константно
логовање свих акција.
Након коначног одобрења,
садржај се аутоматски
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Без CMS система
Нова страница се креира
као копија постојеће. Мапа
сајта и линкови се морају
ручно ажурирати.

Садржај и приказ су
спојени и свака измена на
изгледу већег броја
страница се веома тешко
изводи.
Контрола токова података
се типично обавља путем
електронске поште. Поруке
се шаљу различитим
особама унутар
организације, и по пријему
свих потребних одобрења,
садржај се ручно публикује.
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Брзина издавања садржаја

Усаглашеност садржаја

публикује.
Садржај се публикује
моментално (по приспећу
коначног одобрења).
Усаглашеност садржаја је
наметнута самим системом
контроле токова,
логовањем и контролом
верзија.

Садржај се публикује када
web администратор може
да то уради.
Усаглашеност садржаја
зависи од чланова тима
који публикује. Све измене
се морају ручно
архивирати, а сваки
приступ подацима ручно
логовати.

Табела 7 - Упоредни приказ који се обављају са и без употребе CMS система

3.4.3 Портали
Осим важности коју Интернет има у развоју различитих облика пружања
информација, трговине и електронског пословања, све важнија постаје улога Интернета
као растућег ефикасног маркетиншког средства. Наиме, већина web страница, независно
од своје основне функције, представља истовремено и нови маркетиншки медиј
организације, јер се поред осталог, на тим страницама најчешће налазе и информације о
организацији и њеним активностима. Све чешће, такве Интернет странице организју се
путем тзв. портала.
Интернет портал представља "улазна врата" у бескрајни виртуелни простор (cyber
space). У виртуелном свету Интернета, портал може да представља полазну тачку, сa које
корисник креће у приступ Интернету. Међутим, еволуцијом и допуном садржаја, портали
све више постају и одредишна места (destination sites), јер својом богатом понудом
садржаја имају за циљ да што дуже задрже пажњу корисника.
За разлику од обичних web претраживача (Web Search Engines), од којих су
историјски настали, портали су web чворишта која прикупљају различите садржаје и нуде
их, на једном месту, циљној групи web корисника заједно са услугама за које такви
корисници могу бити заинтересовани. Многи портали, као на пример Yahoo, првобитно су
били организовани као web претраживачи или каталози појмова у одређеној области
(directory), с циљем да омогуће брзо проналажење траженог материјала или појма на
Интернету. Касније, оваква чворишта су увођењем различитих типова услуга, почела да
еволуирају ка порталима.
Један од веома интересантних државних портала је и www.firstgov.gov. То је портал
на којем се налазе адресе скоро свих сервиса еУправе САД-а. Развојем оваквих портала
грађани и компаније релативно лако могу да пронађу јавни сервис који им је потребан у
решавању одређеног проблема.
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Поједностављено, портали обједињују различите садржаје на једном месту,
селектују квалитетне добављаче садржаја за презентацију, управљају тим садржајима,
стварајући нове вредности, примењујући технике категоризације, груписања, једноставне
навигације и обезбеђења лаке доступности понуђених садржаја. Такав приступ доноси
предности и за добављаче садржаја и за њихове кориснике. Добављачима садржаја се
омогућује да приступ њиховим садржајима, путем линкова, има знатно већи број људи
него што би то сами могли да осигурају. Сa друге стране, корисницима је омогућен
олакшан приступ садржајима за које су заинтересовани, на једном месту, уз једноставнију
навигацију и могућност за индивидуализацију (персонализацију) корисничког интерфејса
портала.
Специјализовани Интернет портали постају у свету места где се све интензивније
сусрећу понуда и потражња роба, услуга и информација. Како је број и садржај портала,
као и пословних трансакција које се путем њих обављају све већи, прогноза је да ће се
такви трендови све више уочавати и на нашем тржишту.
Осим што се употреба портала везује за Интернет уопште, и пословање на
Интернету, показује се да концепт портала може бити ефикасно употребљен у обликовању
апликација информационог система. При томе, портали се користе како за обликовање
Интернет апликација, тако и за обликовање интранет апликација информационог система.
Интернет портали су се временом почели диференцирати и по понуди садржаја и
циљним групама корисника. Осим што портал треба да обезбеди широк спектар
релевантних садржаја, намењених за циљну групу корисника, очекује се да обезбеди и
могућности за следеће процесе:






успостављање интересних група корисника, утемељених на заједничким
интересима или пословима
online комуникацију за његове кориснике, путем сервиса као што су: електронска
пошта, SMS поруке, итд
подршку е-пословања, тј. обављања пословних трансакција путем Интернета или
интранета (нпр. online трговина, аукције, куповина, уговарање путовања,
финансијско пословање, банкарске услуге, итд)
заштиту података и апликација од неовлашћеног приступа или уништења.

Иако постоји тежња за сталним допуњавањем информација на порталима, а такође и
уочљив тренд да готово свако чвориште настоји да добије обележја портала, ипак је
могуће разврстати портале у неколико група. Тако се данас може говорити о: генералним
или хоризонталним порталима, вертикалним или специјализованим порталима,
трансакцијским порталима, интернационалним порталима, итд.
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3.4.3.1 Хоризонтални портали
Хоризонтални портали су данас окренути покривању најширег спектра садржаја и
они циљају на врло широку популацију посетилаца. Они могу бити усмерени према
глобалном cyber space-у и тада имају интернационални карактер, или могу бити
оријентисани према посетиоцима неког ужег географског простора, првенствено због
језичних баријера, и тада обично имају национални или регионални карактер.
Хоризонтални портали се, данас, обично групишу у три велике класе:




портали ослоњени на даваоце Интернет услуга (Internet Service Provider - ISP)
самостални Интернет портали
портали везани уз препознатљиве фирме, са "уходаним" наступом на Интернету
(нпр. Microsoft).

3.4.3.2 Вертикални портали
Вертикални портали су специјализовани портали који детаљно покривају и
обрађују одређену тематику и намењени су ужој популацији корисника. С обзиром на ужу
тему коју обрађују и популацију којој се обраћају, постижу директније и чвршће односе с
корисницима. Посебну подврсту, са наглом тенденцијом развоја, представљају локални
портали који покривају уже географско подручје, неке државе или региона.
Корпорацијски портали (The Enterprise Information Portals – EIPs) омогућавају
приступ информацијама компаније од стране запослених, купаца, пословних партнера,
шире јавности, итд.
Треба нагласити да данас произвођачи апликационих сервера (као софтверских
платформи) и софтверских платформи за развој апликација информационих система, по
правилу, нуде и специјализована окружења за развој апликација базираних на концепту
портала.

3.5 Људски ресурси и едукација корисника
еУправа нуди огроман потенцијал за побољшање интерне ефикасности јавног сектора
и испоруке јавних сервиса грађанима, предузећима и осталим корисницима ових услуга.
Доступност квалификоване радне снаге са добрим капацитетом за учење је есенцијална за
системе еУправе који константно напредују. Заправо, једно истраживање о пројектима
еУправе спроведено од стране Светске банке открива да успешни пројекти еУправе
потроше бар 10% свог буџета на едукацију корисника [WorldBankEGov].
Према међународном институту за софтверску технологију универзитета Уједињених
нација, неколико фактора представља важан аспект развоја вештина запослених у јавном
сектору [HCDforEGov]. Ово укључује доступност стратегије за обуку, комуникациону
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стратегију, процену утицаја еУправе, одређивање потребних вештина, као и индикаторе
перформанси.
Стратегија за обуку – неопходно је обезбедити стратегију за обуку као саставну
компоненту стратегије развоја еУправе. Развој ове стратегије треба да буде у кохезији
са широм стратегијом људских ресурса за индивидуална представништва и целу
управу. Неопходно је узети у обзир могуће промене које ће еУправа донети у овим
представништвима, нпр. прерасподела одговорности запослених и премештање
запослених из једне организационе јединице у другу.
Комуникациона стратегија – стратегија за обуку треба да буде саопштена особљу.
Ова комуникација гради посвећеност и разумевање од стране запослених.
Комуникациона стратегија мора настојати да помогне особљу у савладавању промена
које следе. Такође, неопходно је запослене редовно обавештавати о новинама и
напретку.
Процена утицаја еУправе – неопходно је спровести процену утицаја увођења
електронских сервиса на запослене, посебно због промена у броју запослених и
могућих прерасподела на друга радна места. Увођење електронских сервиса често
подразумева и потребу за новим вештинама. Процена могућих измена на нивоу
особља помаже управи у планирању ресурса.
Потребне вештине – запослени у јавном сектору морају поседовати низ вештина како
би били спремни за увођење еУправе. Потребни скуп вештина мора бити одређен a
priori на основу општих смерница, нарочитих потреба и могућности јавних агенција.
Ово укључује утврђивање тренутног стања људских ресурса. Такође, мора се
утврдити тренутни јаз у вештинама (разлика између потребних скупа вештина и
расположивих скупа вештина). Развој вештина такође може бити руковођен личним
плановима за развој самог особља. Уколико се не одреде потребне вештине и
тренутни јаз у вештинама, буџет и планови за обуку не могу бити адекватно
обезбеђени. Следеће поглавље детаљније приказује опште захтеве вештина у еУправи.
Индикатори перформанси – индикатори перформанси су корисни и заправо
есенцијални за континуирани напредак. Потребни су за праћење остварености
постављених циљева као основа за разматрање квалитета обуке.
3.5.1 Потребне вештине у еУправи
Идентификована су четири скупа вештина које су потребне у еУправи: информационе
технологије (ИТ), управљање информацијама (УИ), информационо друштво (ИД) и
руководикачке вештине. Ове вештине су релевантне за запослене еУправи, као и
руководиоце. Са повећањем интеграције ИКТ у јавним администрацијама, стицање
основних ИТ вештина, као што су знање рада са апликацијама и како оне могу побољшати
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квалитет и ефикасност рада, мора бити омогућено свим запосленима. Очекује се и да
руководиоци разумеју како се технологија може користити као алат за извршавање и
побољшање процеса у управи. Руководиоци такође морају стећи вештину која ће им
омогућити да раде са експертима из области информационих технологија и управљања
информација у циљу усаглашавања процеса еУправе са одговарајућим техничким
решењима. Следи кратак опис поменута четири скупа потребних вештина.
Вештине информационих технологија – ове вештине су заправо вештине техничке
природе које су неопходне за имплементацију еУправе. Ово укључује основну ИТ
писменост за све запослене у јавном сектору, као и напредне вештине за ИТ експерте
који дизајнирају, имплементирају и одржавају техничке елементе еУправе (хардвер,
софтвер, комуникације). Сервисна и корисничка подршка укључује пружање решења
за пријављене проблеме, као и пружање сталне обуке корисника. Препоручује се да
запослени у јавном сектору поседују ECDL (European Computer Driving Licence) међународно признат сертификат о познавању рада на рачунару.
Вештине управљања информацијама – ове вештине обухватају развијање ресурса
знања унутар јавне администрације и дељење знања свим заинтересованим странама.
Ове вештине су од суштинског значаја за координацију и сарадњу у оквиру
организације у циљу стварања транспарентне слике у јавности. Ово укључује и
могућност идентификовања релевантних извора информација, дизајнирање система за
управљање и проналажење информација, утврђивање садржаја који мора бити
обезбеђен за различите медије и циљне групе, као и дизајнирање система за
ажурирање информација.
Вештине информационог друштва – овај скуп вештине укључује способност
коришћења ИКТ ресурса за имплементацију стратегије еУправе унутар организације,
тако да је у складу са њеном свеобухватном стратегијом. Ово подразумева разумевање
нових технологија и њихових ограничења у поређењу са стратегијом организације,
утврђивање нивоа укључености грађана у јавном доношењу одлука, успостављање
дугорочних веза са ИКТ набављачима и експертима, обезбеђивање адекватне подршке
и обуке за запослене. Сама стратегија укључује разумевање повезаности технологије и
стратегије еУправе, архитектуре ИКТ организације, стандарде за сигурност,
приватност, аутентикацију и принципе управљања ризиком.
Руководилачке вештине – пошто еУправа има значајан утицај на структуру и
процесе јавне администрације, традицоналне руководилачке вештине нису довољне за
нове потребе. Руководиоци морају имати вештине за управљање променама у
органицацији које су резултат еУправе. Такође, они треба да теже побољшању односа
према корисницима и стварању подстицаја за сарадњу и управљање односима са
приватним сектором.
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3.5.2 Мерење степена прихваћености јавних електронских сервиса
еУправа подиже ниво удобности коришћења и доступности јавних сервиса и
информација грађанима и предузећима. Упркос свим предностима које доноси, успех и
прихваћеност еУправе зависи од воље и способности корисника да је користе.
У циљу мерења прихваћености јавних електронских сервиса од стране корисника,
предлаже се спровођење анкета и истраживања на више нивоа:








Међу грађанима и предузећима који већ користе јавне електронске сервисе – након
завршетка трансакције или неког посла, на самом порталу понудити кориснику да
попуни анкету којом ће дати своју оцену и/или коментар о раду јавног сервиса. Такође
је могуће пратити акције корисника у току извршавања неке трансакције и уколико је
корисник на неком од корака одустао, забележити тај корак. Ово може бити одличан
индикатор да је неки посао, или неки његов појединачан корак претежак или
конфузан за корисника, што га спречава да заврши сам посао.
Међу грађанима који не користе јавне електронске сервисе – анкете којима ће бити
могуће проценити због чега их не користе (нпр. необавештеност, недоступност,
неповерење у технологију, мањак поверења у управне органе, итд.)
Међу предузећима која не користе јавне електронске сервисе – анкете међу
руководством и/или запосленима у циљу одређивања разлога некоришћења јавних
електронских сервиса (нпр. необавештеност, тренутно немогуће извршити одређени
посао преко доступних сервиса, непостојање потребне инфраструктуре унутар
предузећа, итд.).
Међу запосленима у јавном сектору – неопходна је и повратна информација од самих
запослених, па спровођење анкета унутар ове групе може указати на разне пропусте у
имплементацији система јавних електронских сервиса (нпр. недовољна информатичка
писменост, недовољна обука за коришћење самог система, итд.).

У циљу мерења степена прихваћености јавних електронских сервиса од стране
грађана и предузећа предлажу се анкете и истраживања по моделима TAM (Technology
Acceptance Model) и UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology).

68

Спецификација стандарда за софтверску архитектуру и јавне електронске сервисе

4

Литература

[StrategijaRazvoja2020]

Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine. Dostupno
na: http://mtt.gov.rs/download/3/Strategija_razvoja_informacionog_drustva_2020.pdf

[AkcioniPlan]

Akcioni plan za realizaciju strategija razvoja informacionog društva (2013-2014),
Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija,
http://mtt.gov.rs/download/za_clanke/Akcioni plan za realizaciju strategije razvoja
informacionog drustva 2013-2014.pdf

[OASIS]

Advancing open standards for the information society. Dostupno na: http://www.oasisopen.org/

[IDABC]

Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations,
Businesses and Citizens. Dostupno na: http://europa.eu.int/idabc/

[ISO]

International Organization for Standardization. Dostupno na: http://www.iso.org/

[IETF]

The Internet Engineering Task Force. Dostupno na: http://www.ietf.org/

[W3C]

World Wide Web Consortium. Dostupno na: http://www.w3c.org

[ECMA]

European Computer Manufacturers Association. Dostupno na: http://www.ecmainternational.org/

[OpenDoc]

OASIS Open Document Format for Office Applications (OpenDocument). Dostupno na:
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office

[SAGA]

Standards and Architectures for eGovernment Applications. Dostupno na:
http://www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Architekturen-undStandards/SAGA/saga_4_0_englisch_download.pdf

[RM-ODP-intr]

K. Raymond, Reference Model of Open Distributed Processing: A Tutorial, Proceedings
of the IFIP TC6 International Conference on Open Distributed Processing (1995).
Dostupno na:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.199.7840&rep=rep1&type=pdf

[eVojvodina]

M. Paroški, V. Popović, Program eVojvodina, INFOTECH 2013 ICT Conference and
Exhibition. Dostupno na: http://www.infotech.org.rs/blog/wpcontent/uploads/radovi2013/022.pdf

[DigitalnaAgendaRS]

Uprava za digitalnu agendu, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i
telekomunikacija, Vlada Republike Srbije. Dostupno na:
http://www.digitalnaagenda.gov.rs/

[WorldBankEGov]

World Bank, Building Blocks of e-Governments: Lessons from Developing Countries,
Development Economics Vice Presidency and Poverty Reduction and Economic
Management Network (PREM Notes for Public Sector), No. 91 (2004). Dostupno na:
http://siteresources.worldbank.org/EXTEGOVERNMENT/Resources/premnote91.pdf?re
sourceurlname=premnote91.pdf

[HCDforEGov]

United Nations University, International Institute for Software Technology (UNU-IIST),
Human Capacity Development for e-Government. Dostupno na:
http://www.iist.unu.edu/www/docs/techreports/reports/report362.pdf

69

Спецификација стандарда за софтверску архитектуру и јавне електронске сервисе

70

Спецификација стандарда за софтверску архитектуру и јавне електронске сервисе

5 Листа скраћеница
API - Application Programming Interface
ASP - Active Server Pages
CMS - Content Management System
CSS - Cascading Style Sheets
CSV - Comma Separated Value
DC - Dublin Core
DNS - Domain Name System
ЕCDL - European Computer Driving Licence
ECMA - European Computer Manufacturers Association
EML - Election Markup Language
ERD - Entity Relationship Diagram
ERP - Enterprise resource planning
FTP - File Transfer Protocol
G2B - Government to Business
G2C - Government to Citizen
G2G - Government to Government
GIF - Graphics Interchange Format
GML - Geography Markup Language
HTML - HyperText Markup Language
HTTP - HyperText Transfer Protocol
ICT (IKT) - Information and communications technology (Informaciono-komunikaciona
tehnologija)
IDABC - Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administration,
Businesses and Citizens

71

Спецификација стандарда за софтверску архитектуру и јавне електронске сервисе
IEC - International Electrotechnical Commission
IETF - Internet Engineering Task Force
IMAP - Internet Message Access Protocol
IP - Internet Protocol
ISIS-MTT - Industrial Signature Interoperability Specification – MailTrust
ISO - International Organization for Standardization
ISP - Internet Service Provider
IT - Information Technology
ITU-T - International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector
JAAS - Java Authentication and Authorization Service
Java EE (J2EE) - Java Enterprise Edition
Java SE (J2SE) - Java Standard Edition
JAXP - Java API for XML Parsing
JCA - J2EE Connector Architecture
JDBC - Java Database Connectivity
JMS - Java Message Service
JMX - Java Management Extensions
JNDI - Java Naming and Directory Interface
JPEG - Joint Photographic Experts Group
JSF - Java Server Faces
JSP - Java Server Pages
JTA - Java Transaction API
L2VPN - Layer 2 Virtual Private Networks
LAN - Local Area Network
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol
72

Спецификација стандарда за софтверску архитектуру и јавне електронске сервисе
MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions
NIST - National Institute of Standards and Technology
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards
ODF - OpenDocument Format
PDA - Personal Digital Assistant
PDF - Portable Document Format
PHP - PHP Hypertext Processor
PNG - Portable Network Graphics
POP - Post Office Protocol
RDF - Resource Description Framework
RFC - Requests for Comments
RFID - Radio Frequency Identification
RMI - Remote Method Invocation
RM-ODP - The Reference Model for Open Distributed Processing
SGML - Standard Generalized Markup Language
SHA - Secure Hash Algorithm
SMS - Short Message System
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol
SOA - Service Oriented Architecture
SOAP - Simple Object Access Protocol
SSH - Secure Shell
SSL - Secure Sockets Layer
TIFF - Tagged Image File Format
TLS - Transport Layer Security
UDDI - Universal Description, Discovery and Integration
73

Спецификација стандарда за софтверску архитектуру и јавне електронске сервисе
UML - Unified Modeling Language
VoIP - Voice over IP
W3C - World Wide Web Consortium
WAN - Wide Area Network
WSDL - Web Services Description Language
XHTML - Extensible HyperText Markup Language
XKMS - XML Key Management Specification
XML - Extensible Markup Language
XSD - XML Schema Definition
XSL - Extensible Stylesheet Language
XSLT - Extensible Stylesheet Language Transformations

74

