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Инфраструктуру у електронској управи

Државни центар за управљање и чување података („ради обезбеђења
непрекидног функционисања услуга електронске управе, складиштења и
чувања података из регистара, надлежни орган успоставља и управља
Државним центром за управљање и чување података“),

Јединствена информационо-комуникациона мрежа електронске управе
(„орган је дужан да послове електронске управе обавља преко ЈИКМЕУ“),

Сервисна магистрала органа („орган податке у електронском облику из
својих регистара размењује преко СМО“),

Закон о еУправи дефинише



Мрежа еУправе сада

Канцеларија за ИТ и еУправу успешно је током лета 2018. године, успоставила Јединствени информациони
систем ЛПА.



Мрежа еУправе сада

Мрежа

• 3.000 мрежних уређаја
• Примарних оптичких 

линкова  200км
• Редундантних оптичких 

линкова 365 км

Интернет сервиси

• e-Mail (11.000 налога, 50.000 порука
дневно)

• Регистрација домена (650 .gov.rs, 
250 sud.rs, 40 jt.rs, 80 .упр.срб)

• Web Hosting (100 интернет
презентација)

• Колаборациони сервиси
• Преко 3.500 Active Directory 

корисника
• Преко 4.000 mailbox-va на Microsoft 

Exchange окружењу.
• Преко 20 државних органа користи 

колаборационе сервисе.
• Централна администрација и 

примена безбедоносних правила 
за преко 100 сервера и 3.000 
радних станица.



Државни дата центар - Београд



Државни дата центар - Београд

Државни дата центар поседује више од 50 Rack 
ормара и више од 1.500 виртуелних сервера.

Државним органи могу да смештају своју опрему
у ДЦ (Telehousing) или да користе виртуелне
серверске ресурсе у Државном клауду (IaaS).

Матичне књиге
Држављанства

Бирачки списак
ЦРОСО

Централни регистар становништва
Јединствени информациони систем

просвете
еИнспектор

Локална пореска администрација
Управа за спречавање прања новца



Државни дата центар - Kрагујевац

Влада Србије је изградњу Државног дата центра у 

Крагујевцу утврдила као пројекат од значаја за 

Републику Србију.

Циљеви:

• Унапређење система електронског пословања

• Коришћење најсавременијих ИКТ капацитета у

пружању услуга

• Смањење ризика од губитка података

• Развој дигиталне трансформације у Србији



Државни дата центар - Kрагујевац

• У оквиру 400м не смеју да се налазе хемијска

индустрија, истраживачке лабораторије, депоније,

бране

• У оквиру 800м не смеју да се налазе аутопут, пруга,

војна база

• У оквиру 1600м не смеју да се налазе аеродром,

фабрика наменске/војне индустрије, фабрика

муниције, нуклеарна електрана

• 100 година да није плављено

• 100 година повољна статистика земљотреса

• Друга тектонска плоча у односу на Београд

• Редудантна ТК и ЕЕ инфраструктура

Неексплодирана убојна средства из другог светског 
рата



Државни дата центар - Kрагујевац

• Изграђена су 2 објекта површине око 14 хиљада квадратних

метара;

• Први објекат 8.185 м2, 640 рек ормана;

• ДДЦ у Крагујевцу, има капацитет 1080 рек ормана и 5 пута је већи

од Државног дата центра у Београду;

• Пружање услуга државним органима и комерцијлним 

корисницима;

• Испуњава највиши стандард поузданости од 99,995% - Тиер 4;

• Сви системи у ДДЦ су дуплирани;

• Без напајања са оба енергетска вода систем може да ради 96 сати, 

без досипања горива у резервоаре;

• Максимална енергетска ефикасност – топлота коју ослобађа 

опреме користи се за грејање административног простора;

• Запослено 10 младих стручњака из Крагујевца





Servisi koje 
nudimo –
Kolokacija  

Kao siguran, visoko dostupan i vendorski neutralan 
Data Centar mi nudimo kolokacione servise vodećim 

kompanijama iz različitih domena:

- Internet Servis Provajderi
- Multinaconalne IT kompanije

- IT Sistem Integratori
- Finansijske institucije

- Kontent i video provajderi



Servisi koje nudimo-
Infrastructures as a Services (IaaS)

• Infrastructures as a Services predviđa“Managed 
Server” na predefinisanim Operativnim sistemima 
prema korisničkim zahtevima, uključujući zahtevanu 
mrežnu konektivnost i uključenu mrežnu zaštitu 
prema najvišim industrijskim standardima. 

• Svi servisi su visoko dostupni sa unapred definisanim 
vremenskim prozorima za održavanje, usaglašenim 
sa korisnicima. 

• Ovaj tip servisa je primarno namenjen malim i   
srednjim kompanijama, kao i start-up ovima.



Корисници
Државни 

корисници

Државна управа и локална самоуправа

Скупштина РС

Huawei
IBM

SOX

Orion Telekom

Банке 

AIGO

Comtrade

РТС

Телеком Србија

Комерцијални 
корисници

„Data Cloud 
Technology“

Успоставила Влада РС  



Корисници

Корпорација Оракл отворила је регионални центар у Владином Дата центру у Крагујевцу

Корпорација Oracle отвара регионални центар у Државном дата 
центру у Крагујевцу
10. мај 2022.
Данас је у Крагујевцу потписан комерцијални уговор са корпорацијом Oracle, чиме овај
глобални ИТ гигант отвара први регионални центар у Jугоисточној Европи у Дата центру у
Крагујевцу. Оснивањем регионалног чворишта ове корпорације, стварају се услови да
корпорација Oracle, из Крагујевца, пружа своје услуге у овом делу Европе и шире.
Церемонији потписивања уговора присуствовали су председница Владе Републике Србије
Ана Брнабић, заменик шефа мисије амбасаде Сједињених Америчких Држава Џон Гинкл,
директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу др Михаило
Јовановић и градоначелник Крагујевца Никола Дашић.
Уговор је испред корпорације Oracle потписао Кенет Јохансен (Kenneth Johansen),
потпредседник за клауд технологије и регионални директор за Северну и Источну Европу,
док је испред Државног дата центра у Крагујевцу уговор потписао Данило Савић, директор
Data Cloud Tehnology.





Духовна надоградња

Развој еУправе



Festina lente?
ЖИВОТНИ ЦИКЛУС УСЛУГА

Промене пословних 

процеса

Животни циклус 

производа

Време извршавања 

процеса



Закон о општем управном 

поступку

Закон о електронској управи
Закон о електронском документу, 

електронској идентификацији и услугама

од поверења у електронском пословању

Закон о информационој 

безбедности

Уредба о канцеларијском пословању 

органа државне управе

Закон о заштити 

података о 

личности

МДУЛС МТТТ МДУЛС

МТТТ МИНПРАВДЕ МДУЛС

Закони



ТСА еID
Потпис у 
клауду

еПечат

Централни 
регистар 

становништва

Notification 
engine

е Достава е Плаћање
Корисници 

јавних 
средстава

Писарница

СЕРВИСНА МАГИСТРАЛА ОРГАНА

• е Беба
• еВртић
• Плаћање такси и накнада онлајб
• Половна возила
• еИзвод
• Заказивање термина (за личну 

карту, пасош)
• Аутошколе
• Издавање регистрационе 

налепнице
• Дигитални зелени сертификат
• Исказивање интересовања за 

вакцинисање против COVID 19

• ЛПА
• ЈИСП
• Моја средња школа
• еИнспектор
• еТуриста
• еДозволе

ПОРТАЛ
ОСТАЛИ ИНФОРМАЦИОНИ 

СИСТЕМИ Канцеларије

ИЗВЕШТАЈНИ СИСТЕМ DWH

• СОЦИЈАЛНА КАРТА
• еЗДРАВЉЕ
• СИСТЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ 

ФАКТУРА
• ...

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

ИС еУправе



Сервисна магистрала органа



euprava.gov.rs

Портал еУправа Портал за електронску 
идентификацију

Потпис у клауду

Грађани

Портал еУправа
Републике Србије

Привреда Држава

euprava.gov.rs eid.gov.rs cloud.eid.gov.rs



Портал еУправа

Животни догађаји на Порталу еУправа



Квалификоване услуге 
од поверења

euprava.gov.rs

Канцеларија за ИТ и еУправу је основни и високи ниво шема

електронске идентификације уписала у одговарајући регистар који

води надлежни орган у Републици Србији и тиме започела пружање

услуга електронске идентификације ради утврђивања идентитета

странке у комуникацији са органима јавне власти.

Такође, Канцеларија је пружалац следећих квалификованих услуга

од поверења:

Управљање квалификованим средством за креирање електронских

потписа на даљину (cloud signing),

Издавање квалификованих електронских временских жигова,

Квалификована услуга електронске доставе.



Регистрација грађана на eID.gov.rs је могућа:

корисничким именом и лозинком – уз позивање сервиса 
МУП-а који провера ЈМБГ и број личне карте или пасоша

квалификованим електронским сертификатом

одласком на шалтер и добијањем иницијалних параметара 
за мобилну апликацију ConsentID.

На шалтерима 717 пошта, 160 општина, 145 локалних пореских администрација, 
27 шалтера Моби банке и 36 шалтера Sberbank грађанима пружамо подршку да се 

региструју и 
добију параметре за мобилну апликацију.

Корисник може 
самостално да заврши 
регистрацију преко 
интернета.



Корисник добија параметре и уноси их у 
апликацију ConsentID.
Након генерисања параметара , подешава 
свој приватни ПИН са којим штити 
апликацију.

Мобилна апликација



Пријава путем мобилне апликације (мобилни телефон или таблет)

eid.gov.rs



eid.gov.rs
Национални портал 

за електронску 
идентификацију

SSO
Single sign on

Портал еУправа
euprava.gov.rs

Портал еЗдравље
e-zdravlje.gov.rs

есДневник
moj.esdnevnik.rs

Moja прва плата
mpp.gov.rs

Локалне пореске
администрације lpa.gov.rs



Корисник пријављен шемом идентификације високог нивоа поузданости самостално генерише 
електронски потпис у клауду. На Порталу еУправа омогућена је и услуга електронског потписивања PDF и 
XML докумената.

Потпис у клауду



еПечат

• На картицама
• Преко ХСМ уређаја

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу (у даљем 
тексту: ITE CA) изградила је инфраструктуру јавних криптографских 
кључева (Public Key Infrastructure - PKI) и у улози сертификационог тела 
уписана је у Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења за 
услугу издавања квалификованих сертификата за електронски печат (у 
даљем тексту: еПечат). – ЈОШ МАЛО

Осим услуге издавања еПечата, ITE CA омогућава услуге управљања 
квалификованим средством за креирање електронског потписа на 
даљину, а такође је уписана у Регистар пружалаца услуге електронске 
идентификације и шема електронске идентификације.

Осим што омогућавају креирање квалификованих електронских печата, 
техничке карактеристике и систем издавања квалификованих 
електронских сертификата ITE CA (у даљем тексту: ITE CA QES), обезбеђују 
испуњеност свих услова за шему електронске идентификације високог 
нивоа поузданости, у складу са прописима. 



Квалификована електронска достава



Услуга намењена за државе Републику Албанију и Северну Македонију. Након добијања идентификационог

броја Отвореног Балкана, грађанин се може пријавити за слободан приступ тржишту рада.

Слободан приступ тржишту рада подразумева регулисан боравак на територији РС у трајању од 2 године и

запошљавање без радне дозволе.

Слободан приступ тржишту рада



еУслуге

еБеба

345999

еВртић

246367
еЗУП

101.556.034 

38087

еУпис у основне школе

Ковид
сертификати

Домаћи 3040946
ЕУ 720513

Налепнице за паркинг
за инвалиде

862

Број заказаних термина
за пасош и личну карту

2.378.309                                                                                                            

МУП таксе
4.882.210 

еГрађана
1.353.762



Развој вештачке интелигенције



Националнa платформa за развој вештачке 
интелигенције

2019

донета Стратегијa развоја вештачке интелигенције, 
на иницијативу председнице Владе РС Ане Брнабић.

Република Србија једна од само 26
земаља у целом свету која је имала ову
стратегију.

децембар 2021.

Пуштена у рад Национална платформа 
за развој вештачке интелигенције.



Националнa платформa за развој вештачке интелигенције

Прва Националнa платформa за развој вештачке интелигенције смештенa је на
најсигурнијем и најбезбеднијем месту – у Државном дата центру у Крагујевцу.



Даљи развој вештачке интелигенције у Републици Србији

Фокусирањем на развој вештачке интелигенције дајемо још један снажан имплус даљем
развоју и ИТ сектора и иновацијама, технолошком препороду и лидерству Србије у овом делу
Европе.

У ери четврте индустријске револуције Република Србија ће тежити да искористи своју шансу
да постане регионални технолошки и научни лидер, јер смо створили инфраструктуру за даљи
развој вештачке интелигенције.

Развој вештачке интелигенције је још један резултат концепта дигитализације.

Захваљујући председнику Александру Вучићу и председници Владе Ани Брнабић развој ИТ
сектора, иновације и улагање у образовање и знање Србије су један од највиших приоритета.



Центар за четврту индустријску револуцију

Ц4ИР Србија су основали Влада Републике Србије и Светски
економски форум у фебруару 2022. Ово је први такав центар
у региону и трећи у Европи (после Осла и Москве).

Центар је почео са радом у марту 2022. године, под окриљем
Канцеларије за ИТ и еУправу, са два приоритета:
биотехнологија и примена вештачке интелигенције у
здравству.

Центар је покренут са идејом да се омогући брже
коришћење научних сазнања у привреди и да се Србија
глобално позиционира као извозник знања и иновација.

c4ir.rs



Ložionica пројекат

Креативно-иновативни мултифункционални центар, нова зграда еУправе и место
за приватно-јавни дијалог



,,Знаш ли шта је најлепше у животу? Жеља пријатељу’’
Меша Селимовић

Тим је најбитнији!



Хвала на пажњи!


