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Истраживање

• Методологија - истраживање вршено путем 
анкете/упитника (допис, контакт особе, 
упитник).

• Истраживање се периодично спроводи: 2009, 
2011 и 2015 године.

• Питања-кратка, одговори – чекирање једне или 
више понуђених опције уз могућност коментара.

• Опсег: 45 локалних самоуправа са подручја 
Војводине
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Циљ
• Прикупити релевантне информације о тренутном 

стању ИКТ опреме и сервиса

• Преглед примењених софтверских решења

• Области анкете:

– Ресурси

– Хардвер

– Софтвер

– Коришћење интернета

– сервиси
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одзив

• 2009 – 33 од 45 (73%)

• 2011 – 44 од 45 (98%)

• 2015 – 36 од 45 (80%)
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1 – Ресурси и организација ИКТ сектора у 
локалној самоуправи

• Просечан број (стално) запослених у органима 
локалне самоуправе на територији АПВ на 
1000 становника :

� 2011 -2,69

� 2015- 3,23

• У укупном броју запослених, запослени на ИКТ 
пословима чине :

� 2011 - 1,77% запослених, а максимално 4,72% 
запослених 

� 2015 - 1,89% запослених, а максимално 4,96% 
запослених.
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Број рачунара

� 2009 – 2541 у 33 локсам. (просек 77)

� 2011 - 4041 у 44 локсам. (просек 92)

� 2015 – 4677 у 36 локсам. (просек 130)
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Локална рачунарска мрежа у 
органима локалне самоуправе
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Општински услужни центри

• У овом сегменту упитника утврђивано је да ли на 
територији лок. самоуправе :

– постоје услужни центри за грађане, 

– њихов просторни размештај, 

– извори финансирања, 

– њихова кадровска и техничка опремљеност, као и 

– статистика коришћења услужног центра.

• У овом сегменту није дошло до већих промена 
(процентуални резултати се разликују за 1% у односу на 
2011.)
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• Овде се примећује да су локалне самоуправе 
најчешће из сопствених извора финансирале 
услужне центре, а затим следе разне донације и 
директна помоћ покрајинских фондова.
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Приступ Интернету

• Као и у претходној анкети, све лок. самоуправе 
су потврдиле да имају перманентну конекцију на 
Интернет. 

• Код питања технологије повезивања на Интернет 
приметан је пад ослањања на бежичне методе 
приступа. 

• Неке лок. самоуправе (Суботица) имају и 
оптички линк. 

• Приметно је да и даље постоје лок. самоуправе 
код којих различити органи користе услуге 
различитих провајдера.
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Доступност органа локалне самоуправе на 
Интернету
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Одржавање рачунарско-комуникационе 
инфраструктуре и софтвера, развој софвера

• У овом сегменту анализиран је начин одржавања 
хардвера и софтвера, као и квалитет одржавања 
и развоја софтвера.
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2 – Системски софтвер

Оперативни системи – радне станице

• Приметно је да велики број лок. самоуправа има 
још увек сразмерно велики број радних станица 
које користе оперативне системе за које је 
званична подршка произвођача прекинута због 
краја животног циклуса (Windows XP). 

• Ово треба сагледати као посебан проблем у 
наредном периоду (могући су и безбедносни 
проблеми, пошто је прекинут и званични циклус 
поправки сигурносних проблема), као и провести 
додатну анализу да ли су радне станице 
довољних перформанси да се на њима инсталира 
напреднији ОС.
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3 – Апликације

• У овом сегменту анкете прикупљени су подаци о 
апликацијама које локалне самоуправе користе 
за обављање својих редовних делатности.

• Посебно је анализирана употреба база података, 
софтвера за канцеларијско пословање, веб 
сервера.
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Приметно је да све лок. 
самоуправе користе 
софтвер за: 

• финансијске послове,

• еПисарницу

али је врло низак ниво 
употребе система за : 

• управљање 
документима,

• управљање ИКТ 
конфигурацијама, 

• ГИС система.
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4 – Софтвер за приступ Интернету 
и одржавање Интернет садржаја

• И даље постоји одређени број локалних 
самоуправа код којих запослени сами бирају и 
апликације за приступ електронској пошти и 
веб садржајима. 

• Иако, само по себи ово не мора представљати 
проблем, потребно је додатно анализирати да 
ли и колико овакав приступ отежава 
одржавање радних станица, као и у коликој 
мери то представља евентуални безбедносни 
недостатак.



24



25

5 – Онлине сервиси за грађане и 
пословне кориснике 

• Европска комисија је дефинисала јавне on-line
сервисе које би органи еУправе требали 
понудити – сервиси за грађане и сервиси за 
пословне кориснике. 

• Уведен је и принцип евалуације стања 
појединих сервиса – стање сервиса се оцењује 
оценама од 0 до 4 (за неке сервисе је 
предвиђена максимална оцена 3). Значење 
оцена је :
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• Оцена 0 – Административно тело одговорно за сервис нема 
званичан, јавно доступан wеб сајт или на њему не постоји 
никаква информација о посматраном сервису.

• Оцена 1 – На званичном сајту органа управе одговорног за 
сервис постоје информације о поступку и неопходној 
документацији, што омогућава кориснику да се информише и 
припреми за прописану процедуру.

• Оцена 2 – На званичном, јавно доступном сајту органа управе 
одговорног за посматрани сервис постоји могућност 
преузимања неопходних формулара, неопходних за 
покретање процеса дефинисаних датим сервисом.

• Оцена 3 – На званичном, јавно доступном сајту органа управе 
одговорног за посматрани сервис постоји могућност 
попуњавања електронског формулара којим се покреће 
извршење процеса дефинисаног датим сервисом.

• Оцена 4 – Трансакциони режим - на званичном, јавно 
доступном сајту органа управе одговорног за посматрани 
сервис постоји могућност да се процес који дефинише 
дати сервис обави у потпуности електронским путем, без 
потребе за додатним одласком у органе управе и без папира.



27

Сервис за грађане

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Просечна оцена
(у обзир узете све
лок. самоуправе)

Просечна оцена
(у обзир узете само
лок. Самоуправе у 

којима сервис постоји)

Просечна оцена сервиса 12. Сервиси 
здравствене заштите

11. Пријава промене места боравка

10. Упис и учешће у високом образовању

9. Матичне књиге (рођење, смрт, венчање),  захтеви 
и испорука

8. Јавне библиотеке 

7. Послови са полицијом (нпр. пријава крађе)

6. Послови везани за издавање
грађевинских дозвола

5. Регистрација аутомобила (нових и половних)

4. Лични документи
(путне исправе, личне карте,
возачке дозволе)
3. Доприноси за социјалну заштиту
студентска права

3. Доприноси за социјалну заштиту
медицински трошкови

3. Доприноси за социјалну заштиту
дечији додатак

3. Доприноси за социјалну заштиту
приходи за незапослене

2. Сервиси за запошљавање (пријава, објављивање 
слободних радних места, конкурси)

1. Порез на приход (декларација, пријављивање, 
обрада)
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Сервис за пословне кориснике

0 1 2 3 4 5

Просечна оцена 
(у обзир узете све
лок.самоуправе)

Просечна оцена 
(у обзир узете само
лок.самоуправе у 
којима је сервис 

реализован)

Просечне оцене сервиса за пословне кориснике

8. Јавне набавке

7. Дозволе које се односе на окружење и заштиту 
животне средине

6. Разне дозволе и декларације

5. Слање податка на статистичку обраду

4. Регистрација нове фирме

3. ПДВ (Порез на додатну вредност)

2. Порези и таксе које се односе на фирме

1. Доприноси за запослене
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Додатни сервиси

• У овом сегменту анализирани су додатни сервиси 
који су од интереса за грђане и/или пословне 
кориснике, а који не спадају у горе наведене 
препоручене сервисе :

– међуопштински сервиси,

– процес сертификације по ИСО стандарду,

– да ли на званичном порталу постоји могућност 
остваривања контакта са јединицом лок. самоуправе, те 
да ли је тај сервис напреднији (Систем 48 или сличан).

1. Међуопштински сервиси

• Само 4 лок. самоуправе (Нови Бечеј, Пландиште, 
Алибунар и Србобран) су потврдиле да имају 
реализоване међуопштинске сервисе

•
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2. Сертификат по ИСО стандард

• Сертификат за ИСО стандарду потврдило је 11 
лок. самоуправа – 30% од 36 лок. самоуправа 
које су попуниле анкету.

3. Електронски контакт са званичног веб сајта

• Укупно 25 од 36 лок. самоуправа (69%) које су 
попуниле анкету обезбеђује могућност 
електронског контакта са запосленима директно 
са званичног сајта.

4. Имплементиран Систем 48 сати, Зелена 

линија или сличан

• Укупно 35 од 36 лок. самоуправа (97%) које су 
попуниле анкету има имплементиран неки од 
сличних система.
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5. Увид у бирачки списак

• Укупно 24 од 36 лок. самоуправа (67%) које су 
попуниле анкету обезбеђује могућност увида у 
бирачки списак посредством званичне веб 
презентације лок. самоуправе.

6. Стратегија ИКТ

• Само 10 локалних самоуправа је потврдило да у 
стратегији развоја лок. самоуправе постоје 
ставке које се односе на развој ИКТ сектора. 
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Закључци из 2011 године:

Предлажу се следећи стратешки прави деловања:

• Унапређење надлежности за примену ИКТ и 
информационе безбедности у локалним 
самоуправама 

Предложено: 

1. формирање тела за сарадњуу области развоја 
софтвера

2. пројекат Стање информационе безбедности у 
локалним самоуправама



33

• Унапређење апликативног софтвера и развој 
информационих ресурса за наплату изворних 
прихода.

Предложено:

1. Пројекат електронског сервиса за подршку 
локалним пореским органима 

2. Електронски сервис за управљање имовином

3. Електронски сервис за управљање ИКТ 
ресурсима

4. Електронски сервис за подршкунадзорним и 
инспекцијским пословима
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• Унапређење јавних електронских сервиса 
локалне самоуправе за предузећа.

Предложено:

1. Порези и таксе

2. Разне дозволе и декларације

Унапређење јавних електронских сервиса локалне 
самоуправе за грађане.

Предложено:

1. Сервиси социјалне заштите

2. Сервиси запошљавања



35

• Унапређење знања и вештина запослених у 
локалној самоуправи за коришћење ИКТ

• Предложено:

• 1. Обука радника за коришћење ИКТ

• Развој свести о значају информационе 
безбедности


