
 

ИЗВЕШТАЈ О  

ДИГИТАЛНОЈ УКЉУЧЕНОСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

ЗА ПЕРИОД  

ОД 2018. ДО 2021. ГОДИНЕ 

Влада Републике Србије 



 







 ................................................................................................................................. 4 

 ..................................................................................................................................................... 8 

1.1 КЉУЧНИ НАЛАЗИ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2021. ГОДИНЕ ................... 9 

 .................................... 18 

  ....................................................................................................... 18 

 18 

 22 

 23 

 27 

  ......................................................................................... 28 

 28 

 31 

 32 

 37 

 38 

 ................................................................................................ 39 

  44 

  46 

  49 

  51 

  54 

  ....................................... 55 

  ..................................................................................................................... 55 

 55 

 59 

 61 

 63 

 67 

 68 

 74 

  .......................................................................................................................... 75 

 75 

  78 

  79 

  82 

 ................................................................................................... 83 

 84 



 86 

 89 

 91 

 ........................................................................................................ 92 

 94 

 96 

 100 

 103 

 ................................................................ 103 

 103 

 107 

 111 

 114 

 ...................................................................................................................... 115 

 ................................................... 117 

 ........................................................................................................ 120 

 ......................................................................................................................................... 123 

 



 
1 ИТУ Студија о процени политика дигиталне приступачности у Републици Србији (публикована 2021. године) 

2 Смернице за унапређивање улоге ИКТ у образовању, Национални просветни савет, 2013. 

3 ИТУ Студија о процени политика дигиталне приступачности у Републици Србији (публикована 2021. године) 

4 На пример, на иницијативу Поверенице за заштиту равноправности у време ванредног стања обезбеђена је електрична енергија за неколико угрожених ромских насеља који је 

нису имали у периоду пре и за време ванредног стања. 



 
5 Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 2021, Републичког завода за статистику; http://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202116016.pdf 

6 Трећи национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва (усвојен 27. децембра 2018. године) 

7 Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 2021, Републичког завода за статистику;   



● 

● 

● 

● 

● 

 
8 КОВИД-19 Процена социо-економског утицаја, UN и UNDP, 2020.https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/library/crisis_prevention_and_recovery/КОВИД-19-socio-

economic-impact-assessment-.html  

9 European skills agenda, званична интернет презентација ЕК: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223 (приступљено: 08.10.2021.)  

10 Међународни дигитални индекс економије и друштва 2020 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi  

https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/library/crisis_prevention_and_recovery/covid-19-socio-economic-impact-assessment-.html
https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/library/crisis_prevention_and_recovery/covid-19-socio-economic-impact-assessment-.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi


 
11 Међународни дигитални индекс економије и друштва 2020 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi 

12 "Службени гласник РС", број 68 од 21. септембра 2010. 

13https://pristupinternetu.mtt.gov.rs/portal/apps/opsdashboard/index.html#/c6ef2937e9384f21a09ec6b767bda86b приступљено 24.10.2021. 

14 http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=640954 (приступљено 27.10.2021.) 

15 Извор: допис Радио-телевизије Србије 

16 ИТУ Студија о процени политика дигиталне приступачности у Републици Србији (публикована 2021. године) 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://pristupinternetu.mtt.gov.rs/portal/apps/opsdashboard/index.html#/c6ef2937e9384f21a09ec6b767bda86b
http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=640954


 
17 Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године http://www.pravno-informacioni-

sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2020/44/1/reg  

18 Информатички алат који омогућава прибављање података о грађанима по службеној дужности у складу са Законом о општем управном поступку. 

19 Републички завод за статистику, Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 2020.; Републички завод за статистику, Употреба 

информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 2019.; Републички завод за статистику, Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици 

Србији, 2018. 

20 ИТУ Студија о процени политика дигиталне приступачности у Републици Србији (публикована 2021. године) 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2020/44/1/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2020/44/1/reg


 
21 https://euprava.gov.rs/ приступљено 24.10.2021. 

22 "Службени гласник РС", бр. 17/2019 

23 https://rsjp.gov.rs/cir/vesti-cir/usvojen-program-za-pojednostavljenje-administrativnih-postupaka-i-regulative-e-papir/ приступљено 21.11.2021. 

24 Почео са радом Регистар административних поступака – ePapir (rsjp.gov.rs) 

25 "Службени гласник РС", бр. 42/2021 

26 „Службени гласник РС“, број 96/2019-5 

https://euprava.gov.rs/
https://rsjp.gov.rs/cir/vesti-cir/usvojen-program-za-pojednostavljenje-administrativnih-postupaka-i-regulative-e-papir/
https://epapir.rsjp.gov.rs/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%be-%d1%81%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/


 
27 Праћење начина учешћа и процеса учења ученика из осетљивих група током остваривања образовно-васпитног рада учењем на даљину, интегрални извештај на основу 

истраживачких налаза, МПНТР, Институт за психологију, UNICEF, 2020. 

28 „Службени гласник РС", бр. 88/2017-3, 27/2018-3 (др. закон), 27/2018-22 (др. закон), 10/2019-5, 6/2020-20 

29 http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/od-1-septembra-10-000-digitalnih-ucionica-sirom-srbije/ 

30 http://www.beograd.rs/lat/beoinfo/1786243-vesic-pocinje-podela-tableta-za-ucenike-sutra-otvaranje-leve-trake-u-bulevaru-patrijarha-pavla/ 



 
31 https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-o-medicinsko-tehnickim-pomagalima-koja-se-obezbedjuju-iz-sredstava-obaveznog-zdravstvenog-osiguranja-2020.html  

32 „Службени гласник РС“, број 103/2021-4 

33 "Службени гласник РС", број 18 од 15. марта 2019.године 

34 Индекс родне равноправности у Републици Србији 2021 „Дигитализација, будућност рада и родна равноправност“, Марија Бабовић, Маријана Петровић, 2021. 

http://www.covid19.rs/
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-o-medicinsko-tehnickim-pomagalima-koja-se-obezbedjuju-iz-sredstava-obaveznog-zdravstvenog-osiguranja-2020.html


 
35 "Службени гласник РС", број 44 од 27. марта 2020. 

36 "Службени гласник РС", број 37 од 14. априла 2021. 

37 "Службени гласник РС", број 14 од 17. фебруара 2021. 

38 https://www.srbija.gov.rs/vest/575977/za-razvoj-digitalne-ekonomije-i-inovacionog-poslovanja-1776-miliona-evra.php (приступљено 28.10.2021.) 

39 „Службени гласник РСˮ, број 95/16 

40 „Службени гласник РСˮ, број 51/10 

https://www.srbija.gov.rs/vest/575977/za-razvoj-digitalne-ekonomije-i-inovacionog-poslovanja-1776-miliona-evra.php


 
41 „Службени гласник РС“, бр. 21/2020-72 

42 Гиг економија у Србији: ко су дигитални радници и раднице из Србије и зашто раде на глобалним платформама, сажетак студије, Бранка Анђелковић, Јелена Шапић, Милица 

Скочајић, 2019. https://publicpolicy.rs/publikacije/b7772ff6bcdb10f723f1b94dfceff2757bdb19b6.pdf  

43 "Службени гласник РС", број 21 од 6. марта 2020. 

https://publicpolicy.rs/publikacije/b7772ff6bcdb10f723f1b94dfceff2757bdb19b6.pdf


 
44 Сви статистички подаци за Републику Србију у овом поглављу преузети су из истраживања Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 

домаћинства/појединци, предузећа, 2021. година, веб-сајт Републичког завода за статистику, уколико није другачије назначено 

https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202116016.pdf 

45 Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, домаћинства/појединци, предузећа, 2021. година, Републички завод за статистику, 2021. 

https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202116016.pdf


 
46 ИТУ студија о процени политика дигиталне приступачности у Републици Србији, 2021. 

47 Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године, Јелена Ожеговић, 2019. 

48 EUROSTAT 2021: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_ci_in_h/default/table?lang=en (приступљено 22.11.2021.) 



 
49 Publications Office of the European Union, Broadband Coverage in Europe 2019,  Mapping progress towards the coverage objectives of the Digital Agenda: final report 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/077cc151-f0b3-11ea-991b-01aa75ed71a1 (приступљено 22.11.2021.) 

50 Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године, Јелена Ожеговић, 2019. 

51 Теленор пустио у рад прву 5Г базну станицу, веб-сајт Теленора https://www.telenor.rs/sr/o-telenoru/novosti/novosti-i-saopstenja/telenor-pustio-u-rad-prvu-5g-baznu-stanicu/ 

приступљено 22.11.2021. 

52 „Службени гласник РС“, бр. 68/2010-38 

53 https://pristupinternetu.mtt.gov.rs/portal/apps/opsdashboard/index.html#/c6ef2937e9384f21a09ec6b767bda86b приступљено 24.10.2021. 

54 Потврђен Уговор о зајму са ЕБРД за широкопојасни интернет, веб-сајт Владе Републике Србије, https://www.srbija.gov.rs/vest/531151/potvrdjen-ugovor-o-zajmu-sa-ebrd-za-

sirokopojasni-internet.php (приступљено 24.11.2021.) 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/077cc151-f0b3-11ea-991b-01aa75ed71a1
https://www.telenor.rs/sr/o-telenoru/novosti/novosti-i-saopstenja/telenor-pustio-u-rad-prvu-5g-baznu-stanicu/
https://pristupinternetu.mtt.gov.rs/portal/apps/opsdashboard/index.html#/c6ef2937e9384f21a09ec6b767bda86b
https://www.srbija.gov.rs/vest/531151/potvrdjen-ugovor-o-zajmu-sa-ebrd-za-sirokopojasni-internet.php
https://www.srbija.gov.rs/vest/531151/potvrdjen-ugovor-o-zajmu-sa-ebrd-za-sirokopojasni-internet.php


 
55 Стратегија развоја мрежа нове генерације до 2023. године, „Службени гласник РС“, бр. 33/2018-3 



 

 
56 ИТУ студија о процени политика дигиталне приступачности у Републици Србији, 2021. 

57 „Службени гласник РС“, бр. 33/2018-3 

58Competitiveness in South East Europe Policy Outlook, OECD, 2021. 

59 https://pametnoibezbedno.gov.rs/projekat/6/ приступљено 24.11.2021. 

Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе, веб-сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја https://www.mpn.gov.rs/razvoj-ikt-

infrastrukture-u-ustanovama-obrazovanja-nauke-i-kulture/ приступљено 24.11.2021. 

https://pametnoibezbedno.gov.rs/projekat/6/
https://www.mpn.gov.rs/razvoj-ikt-infrastrukture-u-ustanovama-obrazovanja-nauke-i-kulture/
https://www.mpn.gov.rs/razvoj-ikt-infrastrukture-u-ustanovama-obrazovanja-nauke-i-kulture/


 

 

 

 

 
60 https://pametnoibezbedno.gov.rs/projekat/6/ (приступљено 24.11.2021.) 

61 Мерна јединица за брзину преноса података 

62 Competitiveness in South East Europe Policy Outlook, OECD, 2021.  

63 https://www.ekspres.net/zivot/lepa-vest-besplatan-internet-za-skole-u-srbiji-23-9-2021 (приступљено 24.11.2021.) 

64 http://www.eduroam.amres.ac.rs/rs/mesta-pristupa.html приступљено 25.11. 2021. 

65 http://www.beograd.rs/lat/beoinfo/1786243-vesic-pocinje-podela-tableta-za-ucenike-sutra-otvaranje-leve-trake-u-bulevaru-patrijarha-pavla/  

https://pametnoibezbedno.gov.rs/projekat/6/
https://www.ekspres.net/zivot/lepa-vest-besplatan-internet-za-skole-u-srbiji-23-9-2021
http://www.eduroam.amres.ac.rs/rs/mesta-pristupa.html
http://www.beograd.rs/lat/beoinfo/1786243-vesic-pocinje-podela-tableta-za-ucenike-sutra-otvaranje-leve-trake-u-bulevaru-patrijarha-pavla/


 

 
66 Закон о електронским комуникацијама (Службени гласник РС, број 95/2018) 

67 „Службени гласник РС“, бр. 24/2012-15 

68 РАТЕЛ ”План рада за 2021. годину” https://www.ratel.rs/uploads/documents/empire_plugin/Plan%20rada%20Agencije%20za%202021.%20godinu%20.pdf  

69 Ибид. 

https://www.ratel.rs/uploads/documents/empire_plugin/Plan%20rada%20Agencije%20za%202021.%20godinu%20.pdf


 
70 РАТЕЛ, Решење о условима под којима се дозвољава пружање електронских комуникационих услуга на фиксној локацији путем јавне мобилне мреже, 

коришћењем CLL технологије, 07.06.2021. године https://www.ratel.rs/uploads/documents/empire_plugin/blob/60bf702ff2493_Resenje.pdf  

71 РАТЕЛ ”План рада за 2021. годину” https://www.ratel.rs/uploads/documents/empire_plugin/Plan%20rada%20Agencije%20za%202021.%20godinu%20.pdf 

72 Универзални сервис, веб-сајт Теленора https://www.telenor.rs/sr/privatni/usluge/ostale-usluge/pozivi-i-poruke/univerzalni-servis# (приступљено 27.11.2021.) 

73 VIP Mobile основан 2007. године као оператор мобилне телефоније у Србији, као део Telekom Austria Grupe променио је назив и извршио ребрендирање у А1 Србија током 

2021. године https://a1.rs/podrska/faq-single-view?id=83 приступљено 27.11.2021. 

https://www.ratel.rs/uploads/documents/empire_plugin/blob/60bf702ff2493_Resenje.pdf
https://www.ratel.rs/uploads/documents/empire_plugin/Plan%20rada%20Agencije%20za%202021.%20godinu%20.pdf
https://www.telenor.rs/sr/privatni/usluge/ostale-usluge/pozivi-i-poruke/univerzalni-servis
https://a1.rs/podrska/faq-single-view?id=83


 
74 Извештај о дигиталном укључивању у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године, Јелена Ожеговић, 2019.. 

75 Тарифе за особе са инвалидитетом, веб-сајт Телекома Србија https://mts.rs/Privatni/Korisnicka-zona/Cesta-pitanja/Mobilna/Postpejd/a90931-Tarife-za-osobe-sa-invaliditetom.html  

(приступљено 27.11. 2021.) 

76 Тарифни пакети, веб-сајт Теленора https://www.telenor.rs/sr/privatni/ponuda/tarifni-paketi/  (приступљено 27.11.2021.) 

77 Одлука о посебним условима коришћења услуга фиксне телефоније за социјално угрожене кориснике и лица са инвалидитетом, веб-сајт Орион телекома, 

https://oriontelekom.rs/wp-content/uploads/2016/10/Odluka_o_povlascenim_uslovima_koriscenja_fiksne_telefonije_za_ugrozene_kategorije_korisnika022014.pdf (приступљено 

27.11.2021.). 

https://mts.rs/Privatni/Korisnicka-zona/Cesta-pitanja/Mobilna/Postpejd/a90931-Tarife-za-osobe-sa-invaliditetom.html
https://www.telenor.rs/sr/privatni/ponuda/tarifni-paketi/
https://oriontelekom.rs/wp-content/uploads/2016/10/Odluka_o_povlascenim_uslovima_koriscenja_fiksne_telefonije_za_ugrozene_kategorije_korisnika022014.pdf


• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
78 Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 

старим особама, „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 22/2015 https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2015/22/4/reg 

(приступљено 27.11.2021.) 

79 Преглед тржишта телекомуникација у Републици Србији у 2019. години, веб-сајт РАТЕЛ-а, 

https://www.ratel.rs/uploads/documents/empire_plugin/Pregled%20trzista%202019_web_final.pdf (приступљено 27.11. 2021.) 

80 Извештај о дигиталном укључивању у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године, Јелена Ожеговић, 2019. 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2015/22/4/reg
https://www.ratel.rs/uploads/documents/empire_plugin/Pregled%20trzista%202019_web_final.pdf


• 

 
81 „Службени гласник РС“, бр. 83/2014-36, 6/2016-39 (др. закон) 

82 „Службени гласник РС“, бр. 83/2014-53, 103/2015-156, 108/2016-3, 161/2020-3 

83 „Службени гласник РС“, бр. 83/2014-22, 58/2015-3, 12/2016-13 

84 „Службени гласник РС“, бр. 38/2015-26 

85 „Службени гласник РС“, бр. 83/2014 i 6/2016 https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2014/83/5/reg (приступљено 29.11. 2021.) 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2014/83/5/reg


 
86 „Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 103/2015 i 108/2016 https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2014/83/6/reg (приступљено 29.11. 

2021.) 

87 Извештај о приступачности програма особа са инвалидитетом, РЕМ (2019.) 

http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji%20o%20nadzoru/Izve%C5%A1taj%20o%20pristupacnosti%20programa%20osobama%20sa%20invaliditetom%202019.pdf (приступљено 

02.12.2021.) 

88 Извор: Допис РТС-а 

89 „Службени гласник РС“, бр. 33/2006-3, 13/2016-3 

90 „Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – аутентично тумачење http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2014/83/4/reg  

(приступљено 29.11. 2021.) 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2014/83/6/reg
http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji%20o%20nadzoru/Izve%C5%A1taj%20o%20pristupacnosti%20programa%20osobama%20sa%20invaliditetom%202019.pdf
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2014/83/4/reg


 
91 „Службени гласник РС“, бр. 44/2020-176 

92 https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-07/%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%98 %D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D.docx  

93 Вебсајт Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/usvojen-akcioni-plan-za-sprovodjenje-strategije-

unapredjenja-polozaja-osoba-sa-invaliditetom-u-rs-za-period-od-2020-do-2024-godine-u-periodu-od-2021-do-2022-godine 

94 Ибид.  

95 Извор: допис РЕМ-а од 8.10.2021. 



 
96 Препорука о већој доступности програмских садржаја особама са инвалидитетом 

http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Preporuka%20o%20vecoj%20dostupnosti%20programskih%20sadrzaja%20osobama%20sa%20invalidetom.pdf (приступљено 

29.11.2021.) 

97 Извештај РЕМ-а ”Програм приступачан особама са инвалидитетом 2019.” 

http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji%20o%20nadzoru/Izve%C5%A1taj%20o%20pristupacnosti%20programa%20osobama%20sa%20invaliditetom%202019.pdf (приступљено 

02.12.2021.) 

98 Извор: Допис Регулаторног тела за електронске медије од 08.10.2021. године 

https://rtv.rs/citajmi
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Preporuka%20o%20vecoj%20dostupnosti%20programskih%20sadrzaja%20osobama%20sa%20invalidetom.pdf
http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji%20o%20nadzoru/Izve%C5%A1taj%20o%20pristupacnosti%20programa%20osobama%20sa%20invaliditetom%202019.pdf


▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

 
99 Извор: Допис РТС-а од 28.10.2021. године 

100 Видеотека – Знаковни језик, веб-сајт РТС планета https://rtsplaneta.rs/video/list/category/133/ (приступљено 02.12.2021.) 

101 http://arhiva.ite.gov.rs/projekti-smernice-za-izradu-web-prezentacija.php (приступљено 03.12.2021.)   

102 "Службени гласник РС", бр. 104/2018-10 

103 Према подацима Канцеларије за ИТ и еУправу, „Усклађеност веб-презентација органа државне управе са Уредбом о ближим условима за израду и одржавање веб-

презентације органа, Oцењивање за 2020. годину“  

http://www.euprava.gov.rs/
https://rtsplaneta.rs/video/list/category/133/
http://arhiva.ite.gov.rs/projekti-smernice-za-izradu-web-prezentacija.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 
104 Поменути валидатор омогућава да се унапреди квалитет интернет страница тако што се извршава низ провера или тестова. Unicorn je W3C јединствени валидатор који 

прикупља резултате HTML и CSS валидатора, као и друге корисне сервисе. Валидација је процес тестирања одређеног садржаја према утврђеном сету правила.  

105 Према подацима Канцеларије за ИТ и еУправу, „Усклађеност веб-презентација органа државне управе са Уредбом о ближим условима за израду и одржавање веб-

презентације органа, Oцењивање за 2020. годину“ 



 
106 Ибид. 



• 

• 

• 

 
107 Ибид. 

108 ИТУ Студија о процени политика дигиталне приступачности у Републици Србији (публикована 2021. године) 

109 Према подацима Канцеларије за ИТ и еУправу, Усклађеност веб-презентација органа територијалне аутономије са Уредбом о ближим условима за израду и одржавање веб-

презентације органа, Oцењивање за 2020. годину 



• 

• 

• 

 
110 https://www.ite.gov.rs/tekst/sr/1999/lista-standarda-interoperabilnosti.php (приступљено 03.12.2021.) 

111 ИТУ студија о процени политика дигиталне приступачности у Републици Србији, 2021. 

112 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.limitless.limitlessuserapp  

113 https://dostupnibeograd.rs/index  

114 https://dostupnibeograd.rs/page?sid=4  

https://www.ite.gov.rs/tekst/sr/1999/lista-standarda-interoperabilnosti.php
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.limitless.limitlessuserapp
https://dostupnibeograd.rs/index
https://dostupnibeograd.rs/page?sid=4


 
115 Извештај о дигиталном укључивању у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године, Јелена Ожеговић, 2019. 

116 БеоГРАДСКИ превоз https://play.google.com/store/apps/details?id=com.busplus&hl=sr  

117 Приступачност Бор https://pristupacnostbor.com/ 

118 „Приступачност Бор“ – мобилна и веб-апликација за особе са инвалидитетом, РТВ Бор https://rtvbor.rs/pristupacnost-bor-mobilna-i-web-aplikacija-za-osobe-sa-invaliditetom/ 

приступљено 21.11.2021. 

119 Инфо за све https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infozasve 

120 Градска општина Врачар http://46.101.162.29/gradani/osobe-sa-invaliditetom/ 

121 https://vracar.rs/2020-4-28-pristupacne-informacije-u-vanrednom-stanju/ 

122 „Службени гласник РС“, бр. 38/2015-26 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.busplus&hl=sr
https://rtvbor.rs/pristupacnost-bor-mobilna-i-web-aplikacija-za-osobe-sa-invaliditetom/


• 

• 

• 

• 

• 

 
123 „Служени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/2017 

124 Преводилачки сервис за знаковни језик, веб-презентација Градске организације глувих Београда 

https://gogb.org.rs/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%98%d0%b5-

%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%86/ (приступљено 03.12.2021.)  

125 https://www.facebook.com/npczj.rs  

126 Српски знаковни језик, веб-презентација Градске организације глувих Беогрда http://gogb.org.rs/srpski-znakovni-jezik/recnik-szj/ (приступљено 03.12.2021.) 

https://gogb.org.rs/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%98%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%86/
https://gogb.org.rs/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%98%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%86/
https://gogb.org.rs/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%98%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%86/
https://www.facebook.com/npczj.rs
http://gogb.org.rs/srpski-znakovni-jezik/recnik-szj/


• 

• 

• 

• 

 
127 Портал еУправа https://euprava.gov.rs/%C5%BEivotna-oblast/17/%C5%BEivotna-situacija/182 приступљено 1.12.2021. 

128 https://www.digitalnasolidarnost.gov.rs/ приступљено 21.11.2021. 

129 https://euprava.gov.rs/usluge/6096 на лични захтев (доступно од октобра 2020. године); приступљено 21.11.2021. 

130 https://euprava.gov.rs/usluge/5886 доступно од јула 2020. године; приступљено 21.11.2021. 

131 https://www.e-zdravlje.gov.rs/landing/?v=20211124 услуга је доступна од 26. марта 2021. године (приступљено 24.11.2021.) 

132 Закон о електронској управи, Службени гласник бр. 27/2018-25 

https://euprava.gov.rs/%C5%BEivotna-oblast/17/%C5%BEivotna-situacija/182
https://www.digitalnasolidarnost.gov.rs/
https://euprava.gov.rs/usluge/6096
https://euprava.gov.rs/usluge/5886
https://www.e-zdravlje.gov.rs/landing/?v=20211124


 
133 ИТУ Студија о процени политика дигиталне приступачности у Републици Србији (публикована 2021. године) 

134 „Службени гласник РС“ бр. 104/2018-10 

135 ИТУ Студија о процени политика дигиталне приступачности у Републици Србији (публикована 2021. године) 

136 „Службени гласник РС“ бр. 85/2020-40 

137 ИТУ Студија о процени политика дигиталне приступачности у Републици Србији (публикована 2021. године) 

138 Ибид. 

139 Ибид. 



 
140 Ибид. 

141 Софтвер за комуникацију, веб-сајт Канцеларије за ИТ и еУправу https://www.ite.gov.rs/tekst/5714/softver-za-komunikaciju.php приступљено 21.11.2021. 

142 http://skipcentar.rs/sr_RS/vesti/jos-tri-opstine-u-srbiji-dobijaju-jedinstvena-upravna-mesta/ Јединствена управа места отворена су у Лазаревцу, Шапцу, Житишту, Смедеревској 

Паланци, Белој Паланци, Сомбору, Крушевцу, Власотинцу, Ужицу, Горњем Милановцу, Косјерићу, Параћину и Тополи (приступљено 21.11.2021.) 

143 http://skipcentar.rs/sr_RS/vesti/skip-centar-inovativne-tehnologije-u-sluzbi-gradjana/ приступљено 21.11.2021. 

144 http://skipcentar.rs/sr_RS/vesti/ministarka-marija-obradovic-i-ambasador-republike-koreje-u-srbiji-hjong-can-ce-najavili-su-da-ce-srbija-tokom-naredne-godine-dobiti-drugi-skipcentar/ 

приступљено 21.11.2021. 

145 „Службени гласник РС“, број 96/2019-5 

146 „Службени гласник РС“, бр. 57/2019-162 

147 „Службени гласник РС”, бр. 9/14, 42/14 и 54/18 

https://www.ite.gov.rs/tekst/5714/softver-za-komunikaciju.php
http://skipcentar.rs/sr_RS/vesti/jos-tri-opstine-u-srbiji-dobijaju-jedinstvena-upravna-mesta/
http://skipcentar.rs/sr_RS/vesti/skip-centar-inovativne-tehnologije-u-sluzbi-gradjana/
http://skipcentar.rs/sr_RS/vesti/ministarka-marija-obradovic-i-ambasador-republike-koreje-u-srbiji-hjong-can-ce-najavili-su-da-ce-srbija-tokom-naredne-godine-dobiti-drugi-skipcentar/


 
148 Управа по мери свих нас https://monitoring.mduls.gov.rs/ приступљено 26.11.2021. 

149 Competitiveness in South East Europe Policy Outlook, OECD, 2021. 

150 Одлука о образовању Координационог савета за електронску управу, „Службени гласник РС“, број 104/2017-124 

151 Јединствена евиденција о држављанима Србије у електронском облику, веб-сајт Владе Републике Србије, објављено 29.12.2018. 

https://www.srbija.gov.rs/vest/356594/jedinstvena-evidencija-o-drzavljanima-srbije-u-elektronskom-obliku.php  

152 Ефикасније и јефтиније извршење административних процедура, веб-сајт Владе Републике Србије, објављено 10.6.2021. https://www.srbija.gov.rs/vest/552363/efikasnije-i-

jeftinije-izvrsenje-administrativnih-procedura.php  

153 Закон о Регистру просторних јединица и Адресном регистру („Службени гласник РС”, број 9/20) 

154 https://rsjp.gov.rs/cir/vesti-cir/usvojen-program-za-pojednostavljenje-administrativnih-postupaka-i-regulative-e-papir/ приступљено 21.11.2021. 

155 https://epapir.rsjp.gov.rs/ приступљено 26.11.2021. 

156 Почео са радом Регистар административних поступака – ePapir (rsjp.gov.rs) 

https://monitoring.mduls.gov.rs/
https://www.srbija.gov.rs/vest/356594/jedinstvena-evidencija-o-drzavljanima-srbije-u-elektronskom-obliku.php
https://www.srbija.gov.rs/vest/552363/efikasnije-i-jeftinije-izvrsenje-administrativnih-procedura.php
https://www.srbija.gov.rs/vest/552363/efikasnije-i-jeftinije-izvrsenje-administrativnih-procedura.php
https://rsjp.gov.rs/cir/vesti-cir/usvojen-program-za-pojednostavljenje-administrativnih-postupaka-i-regulative-e-papir/
https://epapir.rsjp.gov.rs/
https://epapir.rsjp.gov.rs/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%be-%d1%81%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/


 
157 Регистар административних поступка јавно је доступан на адреси: https://rap.euprava.gov.rs/privreda/home приступљено 26.11.2021. 

158 Програм Владе за смањење административног оптерећења привреде https://epapir.rsjp.gov.rs/o-nama/ приступљено 26.11.2021. 

159 Резултати до успостављања Регистра административних поступака https://rsjp.gov.rs/cir/vesti-cir/rezultati-do-uspostavljanja-registra-administrativnih-postupaka/ приступљено 

26.11.2021. 

160 Предлог Закона о регистру административних поступака Предлог закона о Регистру административних поступака – ePapir (rsjp.gov.rs) приступљено 26.11.2021. 

161 „Службени гласник РС“, број 44/2021-9 

162 Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, домаћинства/појединци, предузећа, 2021., Републички завод за статистику, 2021.  

https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202116016.pdf  

163 „Службени гласник РС“, бр. 14/2021-3 

164 Скупштина усвојила Закон о социјалној карти, веб-сајт Владе Републике Србије, објављено 11.2.2021. https://www.srbija.gov.rs/vest/519510/skupstina-usvojila-zakon-o-

socijalnoj-karti.php  

165 https://www.pio.rs/sr/vesti/uspostavlen-portal-e-shalter-fonda-pio (приступљено 16.11.2021.) 

166 https://lpa.gov.rs/jisportal/ приступљено 26.11.2021. 

https://rap.euprava.gov.rs/privreda/home
https://epapir.rsjp.gov.rs/o-nama/
https://rsjp.gov.rs/cir/vesti-cir/rezultati-do-uspostavljanja-registra-administrativnih-postupaka/
https://epapir.rsjp.gov.rs/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83-%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0/
https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202116016.pdf
https://www.srbija.gov.rs/vest/519510/skupstina-usvojila-zakon-o-socijalnoj-karti.php
https://www.srbija.gov.rs/vest/519510/skupstina-usvojila-zakon-o-socijalnoj-karti.php
https://www.pio.rs/sr/vesti/uspostavlen-portal-e-shalter-fonda-pio
https://lpa.gov.rs/jisportal/


 
167 ЈИС ЛПА Градимо дигитално друштво, веб-сајт Канцеларије за ИТ и еУправу https://www.ite.gov.rs/tekst/2984/jis-lpa.php# приступљено 26.11.2021. 

168 Приступ подацима у ЛПА https://lpa.gov.rs/jisportal/manuals?type=i приступљено 26.11.2021. 

169 „Службени гласник РС“, бр. 80/2002-1, 84/2002-2 (исправка), 23/2003-16 (исправка), 70/2003-1, 55/2004-32, 61/2005-51, 85/2005-30 (др. законик), 62/2006-12 (др. закон), 

61/2007-8, 20/2009-39, 72/2009-53 (др. закон), 53/2010-15, 101/2011-266, 2/2012-3 (исправка), 93/2012-3, 47/2013-12, 108/2013-9, 68/2014-3, 105/2014-3, 91/2015-13 (Аутентично 

тумачење), 112/2015-5, 15/2016-24, 108/2016-14, 30/2018-17, 95/2018-240, 86/2019-4, 144/2020-3, 96/2021-3 

170 „У јуну почиње еЗУП – повезивање највећих база података у Србији“, РТВ https://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/backa/u-junu-pocinje-ezup-povezivanje-najvecih-baza-podataka-u-

srbiji_827296.html  (приступљено 22.11.2021.) 

171 Реформа управног поступка, веб-сајт Министарства државне управе и локалне самоуправе http://mduls.gov.rs/reforma-javne-uprave/reforma-upravnog-postupka/ (приступљено 

22.11.2021.) 

https://www.ite.gov.rs/tekst/2984/jis-lpa.php
https://lpa.gov.rs/jisportal/manuals?type=i
https://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/backa/u-junu-pocinje-ezup-povezivanje-najvecih-baza-podataka-u-srbiji_827296.html
https://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/backa/u-junu-pocinje-ezup-povezivanje-najvecih-baza-podataka-u-srbiji_827296.html
http://mduls.gov.rs/reforma-javne-uprave/reforma-upravnog-postupka/


 
172 „Службени гласник РС“, бр. 57/2019-162 

173 еЗуп, Градимо дигитално друштво, веб-сајт Канцеларије за информационе технологије и електронску управу https://www.ite.gov.rs/tekst/80/ezup.php (приступљено 

16.11.2021.) 

174 Извештај о дигиталном укључивању у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године, Јелена Ожеговић, 2019. 

175 Извор: Канцеларија за ИТ и еУправу 

https://www.ite.gov.rs/tekst/80/ezup.php


 
176 CRM или систем управљања односом са клијентима користи се за управљање и анализу података добијених приликом интеракције са клијентима. Везује се за апликације и 

софтвере који представљају централну базу клијената, у којој су повезани сви подаци везани за сарадњу. Употреба овог система обезбеђује јасан преглед клијената, организоване 

информације о комплетној историји интеракције са клијентом, лако доступне. То могу бити преписке са клијентом преко различитих платформи, подаци о интеракцијама са 

клијентом различитих особа из колектива, претходно потписани уговори и пројекти са клијентом, услуге које је користио и др.  

177 Ticketing систем је пакет софтвера уз који се управља и одржава одређена листа захтева или проблема.  

178 Контакт центар за јавну управу – G2G, Дигитализујемо јавну управу, веб-сајт Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, 

https://www.ite.gov.rs/tekst/1836/kontakt-centar-za-javnu-upravu-g2g.php (приступљено 22.11.2021.) 

179 Мрежа еУправе, веб-сајт Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, https://www.ite.gov.rs/tekst/90/mreza-euprave.php (приступљено 17.11.2021.) 

180 https://euprava.gov.rs/ приступљено 24.10.2021. 

181 Извештај о дигиталном укључивању у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године, Јелена Ожеговић, 2019.  

182 Од октобра 2020. године грађанима је на преко 360 локација у 150 градова и општина доступна могућност да бесплатно преузму параметре за двофакторску аутентикацију 

(еИД) и на тај начин користе услуге електронске управе. Корисници који се на тај начин пријаве могу користити и Портал lpa.gov.rs – да провере порез на имовину, као и да 

електронски плате порез, а у планирано је да се тако и омогући да провере своје податке у Централном регистру становништва на Порталу еУправа и да пријаве све евентуалне 

неправилности са својим подацима. https://euprava.gov.rs/postanite-egradjanin приступљено 30.11.2021. 

183 Извор: Канцеларија за ИТ и еУправу 

https://www.euprava.gov.rs/
https://www.ite.gov.rs/tekst/1836/kontakt-centar-za-javnu-upravu-g2g.php
https://www.ite.gov.rs/tekst/90/mreza-euprave.php
https://euprava.gov.rs/
https://euprava.gov.rs/postanite-egradjanin


 
184 „Службени гласник РС“ бр. 85/2020-40 

185 Обавеза 3. Унапређење могућности и јачање капацитета грађана за електронско учешће у консултацијама и јавним расправама – портал еПартиципација 

186 „Службени гласник РС”, бр. 9/14, 42/14 и 54/18 

187 https://www.swisspro.org.rs/onama/program приступљено 30.11.2021. 

188 Извор: UNOPS 

https://www.swisspro.org.rs/onama/program


 
189 Прилог Канцеларије за ИТ и еУправу за Четврти национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период од 2018. до 2020. 

године, Мере и програми који су реализовани са циљем унапређења процеса социјалног укључивања и смањења сиромаштва у Републици Србији и унапређења положаја 

осетљивих друштвених група, предузети у периоду од 2018. до 2020. године (Прилог 1); Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва 

190 https://euprava.gov.rs/usluge/6224 приступљено 29.11.2021. 

191 https://euprava.gov.rs/usluge/6096 приступљено 29.11.2021. 

192 https://euprava.gov.rs/usluge/5886 приступљено 29.11.2021. 

193 https://euprava.gov.rs/usluge/6554 приступљено 29.11.2021. 

194 Потврда о извршеној вакцинацији против КОВИД-19 и резултатима тестирања на заразну болест SARS-CoV-2  намењена страним држављанима; 

https://euprava.gov.rs/usluge/6638 приступљено 29.11.2021. 

195 Потврда о извршеној вакцинацији против КОВИД-19, резултатима тестирања на заразну болест SARS-CoV-2 и опоравку од болести КОВИД-19 која је ЕУ компатибилна; 

https://euprava.gov.rs/usluge/6962 приступљено 29.11.2021. 

196 https://euprava.gov.rs/ приступљено 16.11.2021. 

197 311.161 новорођенчади је пријављено преко „Бебо, добро дошла на свет“, https://euprava.gov.rs/ (приступљено 16.11.2021.) 

198 ИТУ Студија о процени политика дигиталне приступачности у Републици Србији (публикована 2021. године) 

199 186.569 поднетих пријава за упис деце у вртић ишло је преко портала еУправа https://euprava.gov.rs/  (приступљено 16.11.2021.) 

200 еВртић Градимо дигитално друштво, веб-сајт Канцеларије за ИТ и еУправу https://www.ite.gov.rs/tekst/82/evrtic.php приступљено 21.11.2021. 

201 https://euprava.gov.rs/ приступљено 24.10.2021. 

https://euprava.gov.rs/usluge/6224
https://euprava.gov.rs/usluge/6096
https://euprava.gov.rs/usluge/5886
https://euprava.gov.rs/usluge/6554
https://euprava.gov.rs/usluge/6638
https://euprava.gov.rs/usluge/6962
https://euprava.gov.rs/
https://euprava.gov.rs/
https://www.ite.gov.rs/tekst/82/evrtic.php
https://euprava.gov.rs/


 
202 еУпис Градимо дигитално друштво, веб-сајт Канцеларије за ИТ и еУправу https://www.ite.gov.rs/tekst/3364/eupis.php приступљено 16.11.2021. 

203 еСаобраћај Градимо дигитално друштво, веб-сајт Канцеларије за ИТ и еУправу https://www.ite.gov.rs/tekst/83/esaobracaj.php  

204 Званична интернет презентација Партнерства за отворену управу, https://www.opengovpartnership.org/our-members/  (приступљено 21.11.2021.) 

205 Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2014. и 2015. годину („Службени гласник РС”, број 14/14), Акциони план 

за спровођење иницијативе Партнерствo за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину („Службени гласник РС”, број 93/16) и Акциони план за спровођење 

иницијативе Партнерствo за отворену управу у Републици Србији за период 2018-2020. године („Службени гласник РС”, број 105/18), Акциони план за спровођење иницијативе 

Партнерствo за отворену управу у Републици Србији за период 2020-2022. године ("Службени гласник РС“, број 157/2020) 

https://www.ite.gov.rs/tekst/3364/eupis.php
https://www.ite.gov.rs/tekst/83/esaobracaj.php
https://www.opengovpartnership.org/our-members/


 
206 Акциони план за спровођење иницијативе Партнерствo за отворену управу у Републици Србији за период 2018-2020. године („Службени гласник РС”, број 105/18) 

207 Акциони план за спровођење иницијативе Партнерствo за отворену управу у Републици Србији за период 2018-2020. године („Службени гласник РС”, број 105/18) 

208 Механизам за независно извештавање (МНИ): Извештај о дизајну за Србију 2018-2020., Драгана Бајић, Вања Долапчев, Милена Лазаревић, Центар за европске политике 

https://cep.org.rs/publications/izvestaj-o-dizajnu-za-srbiju-2018-2020/  приступљено 21.11.2021. 

209 „Службени гласник РС“, број 120/2004-5, 54/2007-3, 104/2009-25, 36/2010-10,105/2021-8  https://www.srbija.gov.rs/vest/587677/usvojeni-zakoni-o-zastitniku-gradjana-i-o-

slobodnom-pristupu-informacijama-od-javnog-znacaja.php приступљено 21.11.2021. 

210 Акциони план за спровођење иницијативе Партнерствo за отворену управу у Републици Србији за период 2020-2022. године ("Службени гласник РС“, број 157/2020) 

https://cep.org.rs/publications/izvestaj-o-dizajnu-za-srbiju-2018-2020/
https://www.srbija.gov.rs/vest/587677/usvojeni-zakoni-o-zastitniku-gradjana-i-o-slobodnom-pristupu-informacijama-od-javnog-znacaja.php
https://www.srbija.gov.rs/vest/587677/usvojeni-zakoni-o-zastitniku-gradjana-i-o-slobodnom-pristupu-informacijama-od-javnog-znacaja.php


 
211 Закон о електронској управи, „Службени гласник РС”, број 27/2018 

212 Стратегија развоја мрежа нове генерације до 2023. године, „Службени гласник РС”, број 33/2018, Рад са великим количинама (отворених) података (Big Data) 

213 https://data.gov.rs/sr/discover/ 

214 https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/projects/opendata.html приступљено 2.12.2021. 

https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/projects/opendata.html


 
215 https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/blog/2019/otvoreni-podaci---ta-smo-uradili-i-ta-smo-nauili-u-toku-nedelje-.html приступљено 22.11.2021. 

216 Напомена: Подаци о броју заражених на дневном нивоу по локалним самоуправама ажурирани су закључно са 10. јуном 2020. године, док су подаци о самоизолацији 

ажурирани закључно са 13. октобром 2020. године. 

217 Више информација о пројекту доступно је на адреси:  https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/SRB/ProDoc%20OpenData%20-Open%20Opportunities%20signed.pdf 

(приступљено 21.11.2021.) 

218 https://www.ite.gov.rs/vest/sr/4379/predstavljeni-rezultati-projekta-otvoreni-podaci-otvorene-mogucnosti.php 

219 https://sumeiklima.org/  

220 https://opstine.data.gov.rs/ 

221 У међувремену, у октобру 2020. године Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе РС је престала да постоји, а део њеног мандата је пренет у Министарство за 

људска и мањинска права и друштвени дијалог  

http://www.covid19.data.gov.rs/
https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/blog/2019/otvoreni-podaci---ta-smo-uradili-i-ta-smo-nauili-u-toku-nedelje-.html
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/SRB/ProDoc%20OpenData%20-Open%20Opportunities%20signed.pdf
https://sumeiklima.org/
https://opstine.data.gov.rs/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
222 Акциони план за спровођење иницијативе Партнерствo за отворену управу у Републици Србији за период 2018-2020. године („Службени гласник РС”, број 105/18) 

223 Портал отворених података Републике Србије: data.gov.rs (приступљено: 22.11.2021.) 

224 https://data.gov.rs/sr/dashboard/ приступљено 22.11.2021. 

225 Организације, Портал отворених података Републике Србије, https://data.gov.rs/sr/organizations/ (приступљено 22.11.2021.) 

http://www.budzeti.data.gov.rs/
https://data.gov.rs/sr/dashboard/
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226 Републички завод за статистику, Отворени подаци https://opendata.stat.gov.rs/odata/?id=sr-lat (приступљено 22.11.2021.) 

227 Републички завод за статистику, Отворени подаци - Циљеви одрживог развоја https://opendata.stat.gov.rs/odatasdgun/?id=sr-lat (приступљено 22.11.2021.) 

228 Услови коришћења, Портал отворених података Републике Србије, https://data.gov.rs/sr/terms/  (приступљено 22.11.2021.) 

229 186.569 поднетих пријава за упис деце у вртић ишло је преко портала еУправа https://euprava.gov.rs/  (приступљено 16.11.2021.) 

https://opendata.stat.gov.rs/odata/?id=sr-lat
https://opendata.stat.gov.rs/odatasdgun/?id=sr-lat
https://data.gov.rs/sr/terms/
https://euprava.gov.rs/


 
230 "Службени гласник РС", бр.98/2006 

231 „Службени гласник РС”, број 30/18 

232 „Службени гласник РС", бр. 88/2017-3, 27/2018-3 (др. закон), 27/2018-22 (др. закон), 10/2019-5, 6/2020-20 



 
233 Приватност и заштита података о личности у Србији, Анализа одабраних секторских прописа и њихове примене, Партнери Србија, 2021. https://www.partners-

serbia.org/public/news/Privatnost_i_za%C5%A1tita_podataka_o_li%C4%8Dnosti_u_Srbiji-

_Analiza_odabranih_sektorskih_propisa_i_njihove_primene.pdf?fbclid=IwAR1eIcPizVixNMrbATk1slbeOIj5ismuOtvaVU4wuP9T7mgj6FNGf9MHPRs  

234 „Службени гласник РС“, бр. 55/2013-3, 101/2017-11, 27/2018-3 (др. закон), 10/2019-3 

235 „Службени гласник РС", бр. 109/2020 

236 „Службени гласник РС", број 109 од 21. августа 2020. 

237 „Службени гласник РС“, бр. 55/2013-15, 101/2017-19, 27/2018-3 (др. закон), 6/2020-24, 52/2021-3 

238 „Службени гласник РС“, бр. 88/2017-41, 27/2018-3 (др. закон), 73/2018-7, 67/2019-3, 6/2020-3 (др. закон), 6/2020-20 (др. закон), 11/2021-3, 67/2021-3 (др. закон), 67/2021-7 

https://www.partners-serbia.org/public/news/Privatnost_i_za%C5%A1tita_podataka_o_li%C4%8Dnosti_u_Srbiji-_Analiza_odabranih_sektorskih_propisa_i_njihove_primene.pdf?fbclid=IwAR1eIcPizVixNMrbATk1slbeOIj5ismuOtvaVU4wuP9T7mgj6FNGf9MHPRs
https://www.partners-serbia.org/public/news/Privatnost_i_za%C5%A1tita_podataka_o_li%C4%8Dnosti_u_Srbiji-_Analiza_odabranih_sektorskih_propisa_i_njihove_primene.pdf?fbclid=IwAR1eIcPizVixNMrbATk1slbeOIj5ismuOtvaVU4wuP9T7mgj6FNGf9MHPRs
https://www.partners-serbia.org/public/news/Privatnost_i_za%C5%A1tita_podataka_o_li%C4%8Dnosti_u_Srbiji-_Analiza_odabranih_sektorskih_propisa_i_njihove_primene.pdf?fbclid=IwAR1eIcPizVixNMrbATk1slbeOIj5ismuOtvaVU4wuP9T7mgj6FNGf9MHPRs


 
239 "Службени гласник РС", бр. 27/2018-13 

240 „Службени гласник РС”, бр. 80/2018 

241 “Службени гласник РС“, број 21/2020 

242 http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2018/3520-18.pdf 



 
243 „Службени гласник РС", бр. 80/2021 од 13.8.2021. године, а ступио је на снагу 21.8.2021. 

244 „Службени гласник РС", бр. 80/2021 

245 „Службени гласник РС", број 109/2020 

246 "Службени гласник РС", број 109/2020 

247 „Службени гласник РС”, бр. 74/2018) 



 
248 „Службени гласник РС“, бр. 70/2018-30 

249 „Службени гласник РС”, бр.107/2012 

250 „Службени гласник РС”, бр.63/2021 

251 РС је донела Закон о потврђивању конвенције о правима особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС – Међународни уговори", бр. 4/2009) а члан 24. је посвећен 

образовању. 

252 Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 

253 Извештај о дигиталном укључивању у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године, Јелена Ожеговић, 2019. 



 
254 Извор: допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

255 Данас https://www.danas.rs/vesti/drustvo/za-podrsku-inkluzivnom-obrazovanju-u-srbiji-47-miliona-evra/  

256 АсТех центар за асистивне технологије https://www.asistivne-tehnologije.com/  

257 Извештај о дигиталном укључивању у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године, Јелена Ожеговић, 2019. 

https://www.danas.rs/vesti/drustvo/za-podrsku-inkluzivnom-obrazovanju-u-srbiji-47-miliona-evra/
https://www.asistivne-tehnologije.com/


 
258 Ибид. 

259 Оквир дигиталних компетенција ”Наставник за ново доба 2019” https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/08/2019_ODK_Nastavnik-za-digitalno-doba.pdf (приступљено 
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303 https://www.e-zdravlje.gov.rs/landing/?v=20211124 услуга је доступна од 26. марта 2021. године (приступљено 24.11.2021.) 

304 https://www.e-zdravlje.gov.rs/landing/?v=20211124 приступљено 24.11.2021. 
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320 Прилог Канцеларије за ИТ и еУправу за Четврти национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период од 2018. до 2020. 

године, Мере и програми који су реализовани са циљем унапређења процеса социјалног укључивања и смањења сиромаштва у Републици Србији и унапређења положаја 
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424 План приоритетних циљева и активности органа државне управе и служби Владе за унапређење ИТ сектора у Србији за 2019. годину са извештајем за 2018. годину, званична 

интернет презентација Владе РС: https://www.srbija.gov.rs/view_file.php?file_id=2300&cache=sr (приступљено 4.12.2021.) 

425 „Службени гласник РСˮ, број 95/16 

426 „Службени гласник РСˮ, број 7/18 

427 Извор: допис Министарства трговине, туризма и телекомуникација 

428 „Службени гласник РСˮ, број 51/10 

429 „Службени гласник РС“, бр. 14/2018-238 

430 „Службени гласник РС“, бр. 21/2020-72 

431 „Службени гласник РС“, бр. 18/2019-210 

https://www.srbija.gov.rs/vest/575977/za-razvoj-digitalne-ekonomije-i-inovacionog-poslovanja-1776-miliona-evra.php
https://www.srbija.gov.rs/view_file.php?file_id=2300&cache=sr


 
432 „Службени гласник РС“, број 18/2019-210 

433 https://ntpark.rs/zasto-ntp/ приступљено 4.12.2021. 

434 https://ntp.rs/ приступљено 4.12.2021. 

435 https://ntpns.rs/ приступљено 4.12.2021. 

436 Председник Вучић на отварању Научно технолошког парка: Уложено у Чачак више него икада, Новости online, 16.6.2020. 

https://www.novosti.rs/c/vesti/ekonomija/900072/predsednik-vucic-otvaranju-naucno-tehnoloskog-parka-ulozeno-cacak-vise-nego-ikada-video приступљено 4.12.2021. 

437 Научно-технолошки парк градиће се и у Крагујевцу: издваја се 12 милиона евра, РТК 15.1.2021. https://www.b92.net/lokal/kragujevac/ekonomija-naucno-tehnoloski-park-gradice-

se-i-u-kragujevcu-izdvaja-se-12-miliona-evra-1795527 приступљено 4.12.2021. 

https://ntpark.rs/zasto-ntp/
https://ntp.rs/
https://ntpns.rs/
https://www.novosti.rs/c/vesti/ekonomija/900072/predsednik-vucic-otvaranju-naucno-tehnoloskog-parka-ulozeno-cacak-vise-nego-ikada-video
https://www.b92.net/lokal/kragujevac/ekonomija-naucno-tehnoloski-park-gradice-se-i-u-kragujevcu-izdvaja-se-12-miliona-evra-1795527
https://www.b92.net/lokal/kragujevac/ekonomija-naucno-tehnoloski-park-gradice-se-i-u-kragujevcu-izdvaja-se-12-miliona-evra-1795527


 
438 https://inovacije.gov.rs/programi/program-podrske-radu-regionalnih-inovacionih-startap-i-smart-siti-centara/ приступљено 4.12.2021. 

439 Програм подршке раду регионалних иновационих стартап и смарт сити центара за 2021. годину https://inovacije.gov.rs/wp-content/uploads/2021/06/3.-

%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.doc приступљено 4.12.2021. 

440 https://inovacije.gov.rs/programi/ приступљено 4.12.2021. 

441 Отварамо Стартит Центар Крагујевац – нов простор за стартапе, ИТ догађаје и заједницу, Стартит https://startit.rs/otvaramo-startit-centar-kragujevac-nov-prostor-za-startape-it-

dogadaje-i-zajednicu/ приступљено 4.12.2021. 

442 Пословни инкубатори повећавају економски раст Србије, веб-сајт Владе Републике Србије, објављено 17.6.2020. https://www.srbija.gov.rs/vest/473379/poslovni-inkubatori-

povecavaju-ekonomski-rast-srbije.php приступљено 4.12.2020. 

https://inovacije.gov.rs/programi/program-podrske-radu-regionalnih-inovacionih-startap-i-smart-siti-centara/
https://inovacije.gov.rs/wp-content/uploads/2021/06/3.-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.doc
https://inovacije.gov.rs/wp-content/uploads/2021/06/3.-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.doc
https://inovacije.gov.rs/programi/
https://startit.rs/otvaramo-startit-centar-kragujevac-nov-prostor-za-startape-it-dogadaje-i-zajednicu/
https://startit.rs/otvaramo-startit-centar-kragujevac-nov-prostor-za-startape-it-dogadaje-i-zajednicu/
https://www.srbija.gov.rs/vest/473379/poslovni-inkubatori-povecavaju-ekonomski-rast-srbije.php
https://www.srbija.gov.rs/vest/473379/poslovni-inkubatori-povecavaju-ekonomski-rast-srbije.php


 
443 Шест милиона динара за женско иновационо предузетништво, РТВ https://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sest-miliona-dinara-za-zensko-inovaciono-

preduzetnistvo_1273825.html приступљено 4.12.2020. 

444 https://inovacije.gov.rs/programi/program-podrske-razvoju-i-promociji-zenskog-inovacionog-preduzetnistva/ приступљено 4.12.2021. 

445 http://inovaciona.rs/#o-programu приступљено 4.12.2020. 

446 https://mojaprvaplata.gov.rs/ приступљено 4.12.2021. 

447 Competitiveness in South East Europe Policy Outlook, OECD, 2021. 

https://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sest-miliona-dinara-za-zensko-inovaciono-preduzetnistvo_1273825.html
https://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sest-miliona-dinara-za-zensko-inovaciono-preduzetnistvo_1273825.html
https://inovacije.gov.rs/programi/program-podrske-razvoju-i-promociji-zenskog-inovacionog-preduzetnistva/
http://inovaciona.rs/#o-programu
https://mojaprvaplata.gov.rs/
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448 Извор: допис Националне службе за запошљавање 

449 https://znanjemdoposla.rs/o-programu/ приступљено 4.12.2021. 

https://znanjemdoposla.rs/o-programu/
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450 Сајам женског иновационог предузетништва, Belgrade Waterfront https://www.belgradewaterfront.com/sr/event/sajam-zenskog-inovacionog-preduzetnistva/ приступљено 

4.12.2021. 

451 Отворен Сајам женског иновационог предузетништва, РТВ https://rtv.rs/sr_lat/ekonomija/otvoren-sajam-zenskog-inovacionog-preduzetnistva_1276505.html приступљено 

4.12.2021. 

452 https://zenepreduzetnice.rs/sajam-zenskog-preduzetnistva/ приступљено 4.12.2021. 

453 Извор: допис Министарства државне управе и локалне самоуправе  

https://www.belgradewaterfront.com/sr/event/sajam-zenskog-inovacionog-preduzetnistva/
https://rtv.rs/sr_lat/ekonomija/otvoren-sajam-zenskog-inovacionog-preduzetnistva_1276505.html
https://zenepreduzetnice.rs/sajam-zenskog-preduzetnistva/
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454 Лакши приступ судовима и за глуве и наглуве особе, веб-сајт Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, објављено 4.11.2021. 

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/laksi-pristup-sudovima-i-za-gluve-i-nagluve-osobe/ приступљено 30.11.2021. 

455 „Службени гласник РС“, бр. 49/2020-3 (престала да важи укидањем ванредног стања 6.5.2020.) 

456 Неуставна уредба о суђењу преко Скајпа, Данас, 10.4.2020. https://www.danas.rs/vesti/drustvo/vladavina-prava/neustavna-uredba-o-sudjenju-preko-skajpa/ приступљено 

30.11.2021. 

„Скајп суђења“ у Србији, Радио Слободна Европа, 15.4.2020. https://www.slobodnaevropa.org/a/on-line-sudjenja-srbija/30555873.html приступљено 30.11.2021. 

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/laksi-pristup-sudovima-i-za-gluve-i-nagluve-osobe/
https://www.danas.rs/vesti/drustvo/vladavina-prava/neustavna-uredba-o-sudjenju-preko-skajpa/
https://www.slobodnaevropa.org/a/on-line-sudjenja-srbija/30555873.html


 
457 https://biosens.rs/about-us  

458 „Службени гласник РС“, број 87/2018-54 

459 Директива ЕУ 2016/680 о заштити појединаца у вези с обрадом података о личности од стране надлежних органа у сврхе спречавања, истраге, откривања или прогона 

кривичних дела или извршавања кривичних санкција и о слободном кретању таквих података, доступна на хрватском језику на: eur-lex.europa.eu  

460 Водич кроз Закон о заштити података о личности и GDPR, тумачење новог правног оквира, Share foundation, 2019. 

https://www.sharefoundation.info/Documents/vodic_zzpl_gdpr_share_2019.pdf  

461 Ибид. 

462 „Службени гласник РС“, број 120/2004-5, 54/2007-3, 104/2009-25, 36/2010-10,105/2021-8 

https://biosens.rs/about-us
https://www.sharefoundation.info/Documents/vodic_zzpl_gdpr_share_2019.pdf


 
463 Анализа Процене утицаја обраде на заштиту података о личности коришћењем система видео надзора Министарства унутрашњих послова, Share фондација, Партнери 

Србија, Београдски центар за људска права, 2019. https://www.sharefoundation.info/wp-content/uploads/Analiza_procene_uticaja_SHARE_Partneri-Srbija_BCBP.pdf  

464 Мишљење Повереника на акт Министарства унутрашњих послова – Процена утицаја обраде на заштиту података о личности коришћењем система видео надзора од 

12.11.2019. https://praksa.poverenik.rs/predmet/detalji/FB967E2A-AE57-4B2C-8F11-D2739FD85A9B приступљено 26.11.2021. 

465 Шабић: Потребна озбиљна јавна расправа о Нацрту закона о унутрашњим пословима, Политика 16.9.2021.https://beta.rs/vesti/politika-vesti-srbija/152377-sabic-potrebna-

ozbiljna-javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-unutrasnjim-poslovima приступљено 26.11.2021. 

Партнери Србија, МУП спрема нови закон о полицији – нова овлашћења на уштрб приватности грађана, 17.9.2021. https://www.partners-serbia.org/post?id=364 приступљено 

26.11.2021. 

466 Повереник за РСЕ: За видео надзор у Србији потребан посебан закон, Радио Слободна Европа, Вести 20.9.2021. https://www.slobodnaevropa.org/a/poverenik-huawei-kamere-

odgovor/31469201.html приступљено 26.11.2021. 

https://www.sharefoundation.info/wp-content/uploads/Analiza_procene_uticaja_SHARE_Partneri-Srbija_BCBP.pdf
https://praksa.poverenik.rs/predmet/detalji/FB967E2A-AE57-4B2C-8F11-D2739FD85A9B
https://beta.rs/vesti/politika-vesti-srbija/152377-sabic-potrebna-ozbiljna-javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-unutrasnjim-poslovima
https://beta.rs/vesti/politika-vesti-srbija/152377-sabic-potrebna-ozbiljna-javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-unutrasnjim-poslovima
https://www.partners-serbia.org/post?id=364
https://www.slobodnaevropa.org/a/poverenik-huawei-kamere-odgovor/31469201.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/poverenik-huawei-kamere-odgovor/31469201.html


 
467 Ко је приватној фирми дао податке ђака, Данас https://www.danas.rs/vesti/drustvo/ko-je-privatnoj-firmi-dao-podatke-djaka/ 

468 Приватност и заштита података о личности у Србији, Анализа одабраних секторских прописа и њихове примене, Партнери Србија, 2021.  

469 О инциденту и његовом откривању је Share Фондација писала овде: https:// www.sharefoundation.info/sr/pandemija-jedne-lozinke/ и овде: 

https://www.sharefoundation.info/sr/opomena-batutu-zbog-bezbednosnog-incidenta-sa-licnim-podacima-gradana/ приступљено 2.12.2021. 

https://www.danas.rs/vesti/drustvo/ko-je-privatnoj-firmi-dao-podatke-djaka/
http://www.sharefoundation.info/sr/pandemija-jedne-lozinke/
https://www.sharefoundation.info/sr/opomena-batutu-zbog-bezbednosnog-incidenta-sa-licnim-podacima-gradana/


• 

• 

• 

• 

• 

 
470 Приватност и заштита података о личности у Србији, Анализа одабраних секторских прописа и њихове примене, Партнери Србија, 2021. 

471 https://www.sharefoundation.info/sr/opomena-batutu-zbog-bezbednosnog-incidenta-sa-licnim-podacima-gradana/ приступљено 2.12.2021. 

472 Приватност и заштита података о личности у Србији, Анализа одабраних секторских прописа и њихове примене, Партнери Србија, 2021. 

473 Ибид. 

https://www.sharefoundation.info/sr/opomena-batutu-zbog-bezbednosnog-incidenta-sa-licnim-podacima-gradana/
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http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2021/06/ITU_Studija_o_proceni_politika_digitalne_pristupacnosti_u_Republici_Srbiji.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2021/06/ITU_Studija_o_proceni_politika_digitalne_pristupacnosti_u_Republici_Srbiji.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2021/06/ITU_Studija_o_proceni_politika_digitalne_pristupacnosti_u_Republici_Srbiji.pdf
http://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202116016.pdf
https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20200922-godisnje-istrazivanje-o-ikt/?a=27&s=0
https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20200922-godisnje-istrazivanje-o-ikt/?a=27&s=0
https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20190920-godisnje-istrazivanje-o-ikt/?a=27&s=0
https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20190920-godisnje-istrazivanje-o-ikt/?a=27&s=0
https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20180921-godisnje-istrazivanje-o-ikt/?a=27&s=0
https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20180921-godisnje-istrazivanje-o-ikt/?a=27&s=0
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2019/02/Treci_nacionalni_izvestaj_o_socijalnom_ukljucivanju_i_smanjenju_siromastva_2014%E2%80%932017.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2019/02/Treci_nacionalni_izvestaj_o_socijalnom_ukljucivanju_i_smanjenju_siromastva_2014%E2%80%932017.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2019/02/Treci_nacionalni_izvestaj_o_socijalnom_ukljucivanju_i_smanjenju_siromastva_2014%E2%80%932017.pdf
https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/library/crisis_prevention_and_recovery/covid-19-socio-economic-impact-assessment-.html
https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/library/crisis_prevention_and_recovery/covid-19-socio-economic-impact-assessment-.html
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Indeks_rodne_ravnopravnosti_u_RS_2021.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Indeks_rodne_ravnopravnosti_u_RS_2021.pdf
https://publicpolicy.rs/publikacije/b7772ff6bcdb10f723f1b94dfceff2757bdb19b6.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2019/07/Izvestaj_o_digitalnoj_ukljucenosti_RS_2014-2018_cir.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2019/07/Izvestaj_o_digitalnoj_ukljucenosti_RS_2014-2018_cir.pdf
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https://www.oecd.org/south-east-europe/programme/competitiveness-south-east-europe.htm
https://www.oecd.org/south-east-europe/programme/competitiveness-south-east-europe.htm
https://cep.org.rs/publications/izvestaj-o-dizajnu-za-srbiju-2018-2020/
https://www.partners-serbia.org/public/news/Privatnost_i_za%C5%A1tita_podataka_o_li%C4%8Dnosti_u_Srbiji-_Analiza_odabranih_sektorskih_propisa_i_njihove_primene.pdf?fbclid=IwAR1eIcPizVixNMrbATk1slbeOIj5ismuOtvaVU4wuP9T7mgj6FNGf9MHPRs
https://www.partners-serbia.org/public/news/Privatnost_i_za%C5%A1tita_podataka_o_li%C4%8Dnosti_u_Srbiji-_Analiza_odabranih_sektorskih_propisa_i_njihove_primene.pdf?fbclid=IwAR1eIcPizVixNMrbATk1slbeOIj5ismuOtvaVU4wuP9T7mgj6FNGf9MHPRs
https://www.partners-serbia.org/public/news/Privatnost_i_za%C5%A1tita_podataka_o_li%C4%8Dnosti_u_Srbiji-_Analiza_odabranih_sektorskih_propisa_i_njihove_primene.pdf?fbclid=IwAR1eIcPizVixNMrbATk1slbeOIj5ismuOtvaVU4wuP9T7mgj6FNGf9MHPRs
https://www.partners-serbia.org/public/news/Privatnost_i_za%C5%A1tita_podataka_o_li%C4%8Dnosti_u_Srbiji-_Analiza_odabranih_sektorskih_propisa_i_njihove_primene.pdf?fbclid=IwAR1eIcPizVixNMrbATk1slbeOIj5ismuOtvaVU4wuP9T7mgj6FNGf9MHPRs
https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/08/2019_ODK_Nastavnik-za-digitalno-doba.pdf
https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/08/2019_ODK_Nastavnik-za-digitalno-doba.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/12/Smernice_o_realizaciji_otvorenog_ucenja_i_ucenja_na_daljinu_za_ucenike_sa_smetnjama_u_razvoju_i_invaliditetom_COVID-19.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/12/Smernice_o_realizaciji_otvorenog_ucenja_i_ucenja_na_daljinu_za_ucenike_sa_smetnjama_u_razvoju_i_invaliditetom_COVID-19.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/12/Smernice_o_realizaciji_otvorenog_ucenja_i_ucenja_na_daljinu_za_ucenike_sa_smetnjama_u_razvoju_i_invaliditetom_COVID-19.pdf
https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sites/default/files/2021-09/Evaluacija%20Strategije%20za%20RR_sazetak.pdf
https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sites/default/files/2021-09/Evaluacija%20Strategije%20za%20RR_sazetak.pdf
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/12/consequences-of-covid19-on-womens-and-mens-economic-empowerment
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/12/consequences-of-covid19-on-womens-and-mens-economic-empowerment
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/12/consequences-of-covid19-on-womens-and-mens-economic-empowerment
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