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Назив пројекта 

Реализација Стратегије еУправе покрајинских органа са акционим 

планом до 2015. године: 

Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора - пројекат 

број 6. из  Акционог плана Стратегије еУправе покрајинских органа 

Приоритет IV 

Мера 4.2 

Вредност  
за 2015. годину 

1.198.800,00 динара (са ПДВ)  

Средства обезбеђена из буџета АПВ 

Покрајински 
секретаријат/ 
Управа/Служба 
(Известилац) 

Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Циљ пројекта 
Увођење софтверске подршке за инспекцијски надзор на 

територији АП Војводине, у различитим ресорним областима, у 

складу са Законом о инспекцијском надзору. 

Кратак опис 
пројекта 

У оквиру уговора о јавној набавци (број уговора: 404-86/2015-02) 

реализовано је увођење, пуштање у рад и верификација 

софтверског система за подршку инспекцијског надзора у 

Покрaјинском секретaријaту за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице и проширење постојећег 

софтверског система еИнспекције у Покрајинском секретаријату за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и у Покрајинском 

секретаријату за спорт и омладину.  

Извршена је интеграција система за дигитализацију, архивирање 

и управљање документима (еПисарница) са софтверским 

решењем еИнспекције. 

Софтверски систем омогућава архивирање свих неопходних података, 

који се користе за анализе, статистику, израду потребних планова, 

извештаја и предузимање одговарајућих мера. 

Софтверски систем обезбеђује следеће функционалности: 

• подршку за креирање и одржавање електронских база података (база 

прописа, база објеката под инспекцијским надзором и контролне 

листе), 

• подршку за преузимање података од Агенције за привредне регистре 

(АПР) и Трговинског суда 

• подршку за вршење инспекцијског надзора (креирање, обрада и 

размена електронских докумената), 

• подршку за планирање, управљање организацијом и распоређивање 

послова инспекцијског надзора,  

• експертски систем за аутоматизовану подршку доношењу мера на 

основу контролних листа; овај модул омогућава увид 

претпостављенима када је инспектор одговоран за чињење или 

нечињење, што ће имати значајан ефекат на онемогућавање 

корупције), 

• подршку за извештавање, 

• подршку за претходно обавештавање пословних субјеката или лица 

која су предмет инспекцијског надзора, 

• подршку контроли приступа и  

• подршку дигиталном потписивању докумената. 
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Период 
реализације 
пројекта 

Датум потписивања Уговора о јавној набавци: 17.04.2015.  

Датум потписивања Записника о примопредаји: 14.10.2015.  

Гарантни рок: 12 месеци од потписивања Записника о примопредаји. 

Постигнути 
резултати 
у 2015. години 

Увођење софтверског система еИнспекције у 3 покрајинска 

секретаријата: иницијално увођење у Покрaјинском секретaријaту за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 

заједнице (10 покрајинских инспектора) и проширење постојећег 

система и коришћење нове верзије софтвера еИнспекције у 

Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине (21 покрајински инспектор) и у Покрајинском 

секретаријату за спорт и омладину (7 покрајинских инспектора). 

 

 

  

Плакета ДИС-а за 

иновативну 

примену ИКТ у 

пословном 

окружењу: 
• еИнспекције - 

софтверски систем 

за подршку 

инспекцијског 
надзора на 
територији АПВ 


