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Предмет: Иницијатива за вршење надзора над применом члана 39. Закона о електронској 
управи („Сл. гласник РС“, број 27/2018)  
  
 
 

- Ненад Шаркоћевић , директор – главни управни инспектор- 

 
 

Поштовани господине Шаркоћевићу, 
 
Транспарентност Србија свакодневно користи могућност, коју пружају контакт подаци на 
званичним веб презентацијама различитих државних органа1, за упућивање електронских 
иницијатива, пријава, захтева и других поднесака највишим државним органима2, различитим 
министарствима3, јавним тужилаштвима4, судовима5 и другим државним органима. То 
недвосмислено доказује да су сви наведени органи испунили обавезу из става 1. члана 39. 
Закона о електронској управи („Сл. гласник РС“, број 27/2018) која прописује да је орган дужан 
да омогући пријем електронског поднеска преко Портала еУправа, другог електронског 
јединственог управног места или другим путем достављања између органа и корисника. 
 
Нажалост, та искуства истовремено показују да наведени органи селективно, односно само у 
једном делу извршавају обавезе које им прописује наведени члан. За разлику од обавезе из 
става 1., обавеза из става 3. истог члана која предвиђа да је орган дужан да потврду о пријему 
електронског поднеска пошаље подносиоцу одмах, на исти начин на који је поднесак послат, је 
у свим горе наведеним случајевима остала неиспуњена.  

 
1 https://www.predsednik.rs/kontakt/imenik, https://www.srbija.gov.rs/tekst/67236/imenik-vlade-republike-

srbije.php, http://www.parlament.gov.rs/narodna-skupstina-/organizacija-i-strucna-sluzba/generalni-sekretarijat-

narodne-skupstine/generalni-sekretarijat-narodne-skupstine.3823.html,  

https://www.mpravde.gov.rs/kontakt.php, https://www.mfa.gov.rs/ministarstvo/kontakt, 

https://portal.sud.rs/sr/javna-tuzilastva/javna-tuzilastva,  http://www.up.sud.rs/latinica/kontakt и други. 
2 https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Zahtev_predsedniku_-

_inicijativa_za_podelu_10000_zastava.pdf, 

https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Inicijativa_Vladi_-

_neprimenjivanje_obaveze_iz_Zakon_o_elektronskoj_upravi.pdf, 

https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Inicijativa_Skup%C5%A1tini_-

_Eti%C4%8Dki_kodeks_u_pretra%C5%BEivom_obliku.pdf   
3 https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Inicijativa_-_Min._pravde_-

_Zakon_o_upravnim_sporovima.pdf, 

https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Inicijativa_i_zahtev_-

_Ministarstvo_spoljnih_poslova_-_bira%C4%8Di_u_inostranstvu.pdf i dr. 
4 https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Apelaciono_tuilatvo_-_Kukulovce.pdf  
5https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_tuzba_Upravnom_sudu_na_resenje_Agenci

je_Drobnjak.Kukulovce.asfaltiranje.pdf  
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На основу наше досадашње праксе, изузетак представљају Повереник за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности и Агенција за спречавање корупције, који одмах након 
пријема електронског поднеска пошиљаоцу достављају наведену потврду пријема. 
 
Члан 43. Закона о електронској управи предвиђа да надзор над спровођењем његових одредби 
и на основу њега донетих прописа врши министарство надлежно за развој електронске управе. 
Истовремено, члан 11. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС", бр. 128/2020) прописује да 
Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се 
односе на развој електронске управе. 
 
Имајући у виду да је рок за омогућавање пријема свих врста поднесака у складу са чланом 39. 
овог закона, а самим тим и за успостављање праксе достављања потврде о пријему електронског 
поднеска, протекао (18 месеци од ступања закона на снагу, на основу члана 53), позивамо Вас 
да без одлагања, на основу горе наведених одредби закона, као и одредби чл. 15., 22. и 23. 
Закона о управној инспекцији ("Службени гласник РС", број 87/2011) извршите ванредни 
инспекцијски надзор и након провере горњих навода: 
 

• предузмете одговарајуће мере и радње потребне ради отклањања утврђених 
незаконитости, неправилности и недостатака у раду, 

• предложите покретање поступка због повреде радне дужности и 

• поднесете захтев за покретање прекршајног поступка, у складу са чланом 47. Закона о 
електронској управи ради новчаног кажњавања одговорних лица у органима.  

 
 
У  Београду,  

дана 09. јуна 2022. године  

 

За организацију Транспарентност Србија  

Програмски директор 
Немања Ненадић 

 
 

 


