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Увпд
Партнерствп за птвпрену управу
Партнерствп за птвпрену управу (ПОУ) је мултилатерална иницијатива шији је циљ да псигура
кпнкретан напредак на ппдрушју транспарентнпсти и птвпренпсти рада јавне управе,
укљушиваоа и пснаживаоа грађана и цивилнпг друщтва, бпрбе прптив кпрупције те
кприщтеоа нпвих технплпгија за ппбпљщаое квалитете услуга кпје јавна управа пружа
грађанима. Такпђе, Партнерствп за птвпрену управу представља међунарпдни фпрум за
дијалпг и дељеое искустава између изврщне власти, прганизација цивилнпг друщтва и
приватнпг сектпра.
Партнерствп је званишнп фпрмиранп 20. септембра 2011. гпдине када је усвпјена Декларација п
птвпренпј управи пд стране псам Влада. Да би држава ппстала шланица Иницијативе мпра да
прихвати Декларацију, дпнесе Наципнални акципни план (уз јавне кпнсултације) те да се
пбавеже на независнп извещтаваое п напретку у спрпвпђеоу мера из акципнпг плана.
Република Србија је званишни шлан Партнерства за птвпрену управу пд 2012. гпдине и пд тада је
успещнп израдила два акципна плана. Тренутнп у ПОУ ушествује 75 држава.
Ширеое Партнерства за птвпрену управу на лпкални нивп
Кап пилпт прпграм, пд 2016. гпдини Партнерствп за птвпрену управу је птвпренп и за
субнаципналне ушеснике (регипналне и лпкалне власти). Ова пдлука је ппследица шиоенице да
се највећи деп владиних пдлука спрпвпди на лпкалнпм нивпу, кап и да је лпкални нивп власти
најближи грађанима. У ПОУ субнаципналнпм пилпт прпграму тренутнп ушещтвује 15
регипналних и лпкалних власти кпје су ппднеле Акципне планпве на Самиту у Паризу у
децембру 2016, а оихпвп спрпвпђеое е бити реализпванп тпкпм 2017. гпдине.
Кпристи кпје лпкалне сампуправе мпгу имати пд Партерства за птвпрену управу су вищеструки.
Укљушиваое лпкалних власти у ПОУ унапређује се сарадое власти и цивилнпг друщтва на
развпју и спрпвпђеое рефпрми шији је крајои циљ птвпрена управа на лпкалнпм нивпу.
Мпгућнпст кприщћеоа институципналне ппдрщке пд стране ПОУ, те размена искустава крпз
брпјне међунарпдне самите и кпнференције представља прилику за унапређеое ппстпјећих
сервиса и услуга за грађане, кап и увпђеоа нпвих кпји раципнализују рад лпкалне сампуправе,
а истпвременп ппвећавају ефикаснпст. Ушећем у ПОУ лпкална сампуправа ппстаје
преппзнатљива кап актер шије делпваое је усмеренп на креираое птвпрене и транспарентне
управе спремне да пдгпвпри на пптребе грађана.

Лпкални акципни план за Партнерства за птвпрену управу
Лпкални акципни план је најважнији инструмент ушещћа јединице лпкалне сампуправе у
Партнерству за птвпрену управу. Сам акципни план представља резултат прпцеса у кпме
јединица лпкалне сампуправе у сарадои са цивилним друщтвпм и приватним сектпрпм
дефинище амбиципзне пбавезе за ппдстицаое транспарентнпсти, пдгпвпрнпсти и ушещћа

јавнпсти. Успещни акципни планпви фпкусирани су на лпкалне/регипналне припритете у вези
са птвпренпм управпм и садрже кпнкретне, временски дефинисане и мерљиве пбавезе.
Циљ: Партнерствп за птвпрену управу има за циљ прпмпцију амбиципзних рефпрми за
птвпрену управу кпје унапређују тренутну праксу, знашајнп ппбпљщавајући тренутнп стаое крпз
ппвећаое транспарентнпсти, пдгпвпрнпсти и ушещћа јавнпсти. Јединице лпкалне сампуправе
се мпгу пдлушити да у свпјим акципним планпвима ппкрену нпве иницијативе за птвпрену
управу, или пак да унапреде ппстпјеће, текуће рефпрме кпје су већ превиђене пбавезама у
ппстпјећим лпкалним планпвима.
Повезаност са другим локалним стратешким и акционим плановима: Мере из Лпкалнпг
акципнпг плана за Партнерствп за птвпрену управу заправп су кпнкретни пдгпвпри –
активнпсти шијим спрпвпђеоем се истпвременп испуоавају и предвиђене мере из других
стратещких планпва (стратегије и планпви лпкалнпг развпја, бпрбе прптив кпрупције, рефпрме
јавне управе итд.) и унапређују ПОУ принципи.
Релевантност: Свака пбавеза у акципнпм плану јаснп унапређује један или вище пд следећих
принципа птвпрене управе:
• Транспарентност: Овп укљушује пбјављиваое свих инфпрмација кпјима јединица лпкалне
сампуправе распплаже (не самп инфпрмација п активнпстима), прпактивнп или реактивнп
пбјављиваое инфпрмација; механизме за јашаое права на инфпрмисанпст и птвпрен приступ
инфпрмацијама кпјима управа распплаже.
• Одговорност: Ппстпје правила, прпписи и механизми на пснпву кпјих се пд јединице
лпкалне сампуправе захтева да пправда или пбјасни свпје делпваое, да делује у пднпсу на
критику или захтеве, кап и да прихвати пдгпвпрнпст за неуспех у изврщаваоу у складу са
закпнпм или прихваћеним пбавезама. Обавезе кпје се тишу пдгпвпрнпсти преппрушује се да
садрже и елемент „пдгпвпрнпст према јавнпсти“ кпји ппказује да се пне не тишу самп
унутращоег система пдгпвпрнпсти, већ да укљушују и јавнпст.
• Учешће: Јединице лпкалне сампуправе настпје да мпбилищу грађане да се укљуше у дијалпг
у вези са оихпвим пплитикама или прпграмима, да пбезбеде свпј дппринпс или ппвратну
инфпрмацију, какп би пптппмпгли да се дпђе дп пдгпвпрнијег, инпвативнијег и ефикаснијег
управљаоа.
• Технологија и иновације: Јединице лпкалне сампуправе прихватају знашај пбезбеђиваоа
птвпренпг приступа грађана технплпгији, знашај улпге нпвих технплпгија у спрпвпђеоу
инвација, кап и важнпст ппбпљщаоа капацитета грађана кад је у питаоу упптреба технплпгије.
Иницијативе у вези са е-управпм су дпбрпдпщле, али да би били ппвезани са птвпренпм
управпм, акципни планпви мпрају пбјаснити какп те иницијативе унапређују транспарентнпст и
пдгпвпрнпст власти и/или ушещће јавнпсти

Десет принципа за птвпрене ппдатке
1. Кпмплетнпст
Објављени ппдаци треба да буду кпмплетнији и да пбухвате целину прикупљених
инфпрмација. Извпрни скуп ппдатака треба дати у јавнпст такп щтп су из оега уклпоени
ппдаци п лишнпсти. Ппред ппдатака пптребнп је пбјаснити и структуру датих ппдатака ппмпћу
тзв. метаппдатака.
2. Извпрнпст
Ппдаци кпје даје јавна управа треба да буду извпрни тј. управп пнакви какви су прикупљени.
Детаљи п прикупљаоу ппдатака и пригинални извпрни дпкументи такпђе треба да буду дати.
3. Правпвременпст
Кплекције ппдатака треба да буду дпступна јавнпсти правпвременп. Кад гпд је тп извпдљивп
прикупљене инфпрмације је пптребнп пбјавити пдмах пп прикупљаоу. Објављиваое у
реалнпм времену ппвећава кприснпст инфпрмација.
4. Дпступнпст
Скуппви ппдатака треба да буду једнпставнп дпступни. Препреке мпгу бити физишке, где се
тражи лишна ппсета некпј институцији, ппднпщеое захтева, пппуоаваое фпрмулара. Препреке
мпгу бити и технплпщке, нпр. инфпрмације пбјављене у пблику слика, путем “Фласх” страна и
др. Преппрука је да се инфпрмације пбјављују такп да се мпгу кпмплетне преузети или
пбезбедити приступ путем стандардних АПИ интерфејса.
5. Мащинска шитљивпст
Инфпрмације је пптребнп пбјавити такп да их је мпгуће једнпставнп рашунарски пбрадити.
Ппдаци дати у фпрми слике, ПДФ дпкумента, wпрд фпрмату дпкумента су тещке за аутпматску
мащинску пбраду. Пример фпрмата мащински шитљивих ппдатака је ЦСВ фпрмат уз
пдгпварајуће мета ппдатке.
6. Забрана дискриминације
Ппдаци треба да буду дпступни свима, увек и без пбразлагаоа защтп се приступа ппдацима.
Препреке пппут регистрације или шланства не треба да ппстпје.
7. Упптреба птвпрених стандарда
Отвпрени стандард се пднпси на ппседпваое права на кприщћеое фпрмата у кпм су ппдаци
дати. На пример, укпликп су ппдаци дати у фпрмату .дпц или .xлс пптребнп је да кприсник
ппседује прпграмски пакет кпји прпдаје кпмпанија Мицрпспфт да би мпгап да приступи
ппдацима.

8. Лиценцираое
Пптребнп је јаснп пзнашити да дате инфпрмације мпгу слпбпднп да се кпристе без пгранишеоа
и да се наведе на кпји нашин мпгу да се кпристе?
9. Перманентнпст и приступ архиви
Овај принцип се пднпси на мпгућнпст приступу раније пбјављених ппдатака, а не самп
ппследое верзије. Уз сет инфпрмација пптребнп је да стпји и време када су пбјављене.
10. Трпщкпви кприщћеоа
Кприщћеое “птвпрених ппдатака” требалп би да буде бесплатнп. Међутим, мпгуће је
наплатити минималне трпщкпве кприщћеоа “птвпрених ппдатака”. Ппд минимални
трпщкпвима ппдразумевају се трпщкпви израде базе ппдатака кпја се пбјављује.

Обавеза брпј 1. Објављиваое бучета и Извещтаја п изврщеоу бучета у мащински шитљивпм
(птвпренпм) фпрмату
Е маил
адреса

Назив пдгпвпрне
институције/пргана
у саставу ЈЛС, јавнп
Брпј
предузеће, итд.
телефпна

Опщтинска управа ппщтине Власптинце – Одељеое за бучет,
финансије, привреду и друщтвене делатнпсти
+381 16 875 336

Одељеоа ппщтинске управе, ДКБ и ИКБ
Управа
Остали ушесници

Организације
цивилнпг
друщтва,
приватни сектпр

Временски перипд - датум
ппшетка и заврщетка пбавезе
(нпр. 01.01.2018. гпдине –
01.07.2018. гпдине)

01.11.2019. гпдине - 15.02.2020. гпдине

Тренутнп стаое или прпблем
кпјим се пбавеза бави

Бучет Републике Србије кап и бучети јединица лпкалних
сампуправа се не пбјављују у мащински шитљивпм фпрмату.
Иста ситуација је и са ребалансима бучета и заврщним
рашунима. Неппхпднп је пбјављиваое бучета у мащински
шитљивпм фпрмату какп би се унапредила фискална
транспарентнпст и ушещће грађана у прпцесу усвајаоа бучета.

Оснпвни циљ

Пптребнп је да се инфпрмације п бучету, дп трећег нивпа,
пбјављују у мащински шитљивпм фпрмату на веб сајту лпкалне
сампуправе какп би се ппвећала фискална транспарентпст.
Осим тпга, накнадним креираоем визуализација бучет би бип
представљен у разумљивијпј и једнпставнијпј фпрми щтп би
дппринелп већпј партиципацији грађана у прпцесу усвајаоа
бучета.

Кратак ппис пбавезе - мере (дп
140 карактера)

Објављиваое бучета, ребаланса бучета и Извещтаја п
изврщеоу бучета јединице лпкалне сампуправе у мащински
шитљивпм фпрмату кап и типске визуализације датих ппдатака
на веб презентацији јединице лпкалне сампуправе.

Релевантнпст у пднпсу на
Партнерствп за птвпрену управу
(ПОУ)

Објављиваое бучета и Извещтаја п изврщеоу бучета у
мащински шитљивпм фпрмату је у пптпунпсти у складу са
принципима птвпрене управе кпје прпкламује и Партнерствп
за птвпрену управу. Акп би се ппдаци пбјављивали у мащински
шитљивпм фпрмату дпщлп би дп унапређеоа дпступнпсти
ппдатака. Укпликп би се ппдаци из бучета пбјављивали у
мащински шитљивпм фпрмату, била би пмпгућена накнада
пбрада пвих ппдатака. Путем накнадне пбраде и креираних
визуализација билп би пмпгућенп презентпваое ппдатака у
фпрмату кпји је једнпставнији за разумеваое щирпј јавнпсти.
Самим тим ппдстаклп би се веће кприщћеое пвих ппдатака и
мпгућнпст праћеоа ппдатака из бучета и заврщних рашуна на
једнпставнији нашин. Све пвп би впдилп и већем ушещћу
грађана у кпнтрпли трпщеоа бучетских средстава. Са друге
стране, пбјављиваоем ппдатака у мащински шитљивпм
фпрмату пмпгућип би се и лакщи развпј услуга и дигиталних
рещеоа за пдређене ппдатке или скуппве ппдатака из бучета.
Датум ппшетка - Временске
пдреднице мпжете пдредити
кап квартале или месешне у
пквиру гпдине (нпр. IV 2017.
гпдине или пктпбар 2017.
гпдине)

Датум заврщетка - Временске
пдреднице мпжете пдредити
кап квартале или месешне у
пквиру гпдине (нпр. IV 2018.
гпдине или пктпбар 2018.
гпдине)

1. Прпвера технишких
капацитета ради пбјављиваоа
бучета и Извещтаја п изврщеоу
бучета у мащински шитљивпм
фпрмату

1. нпвембар 2019. гпдине

1. децембар 2019. гпдине

2. Усвајаое бучета

2. децембар 2019. гпдине

2. јануар 2019. гпдине

3. Објављиваое бучета у
мащински шитљивпм фпрмату

3. јануар 2020. гпдине

3. фебруар 2020. гпдине

4. фебруар 2020. гпдине

4. фебруар 2020. гпдине

Кпраци - Предвиђене
активнпсти са прпверљивим
резултатпм и датумпм
реализације.

4. Објављиваое типских
визуализација са бучетским
ппдацима на веб презентацији
јединице лпкалне сампуправе

Обавеза брпј 2. Унапређеое пружаоа кпмуналних услуга и сервиса
Е маил
адреса

Назив пдгпвпрне
институције/пргана
у саставу ЈЛС, јавнп
Брпј
предузеће, итд.
телефпна

ЈКП „Впдпвпд“; ЈКП „Кпмуналац“

Надлежнп пдељеое ппщтинске управе
Управа
Остали ушесници

Организације
цивилнпг
друщтва,
приватни сектпр

Временски перипд - датум
ппшетка и заврщетка пбавезе
(нпр. 01.01.2018. гпдине –
01.07.2018. гпдине)

01.01.2020. гпдине - 30.06.2020. гпдине

Тренутнп стаое или прпблем
кпјим се пбавеза бави

Грађани тренутнп немају мпгућнпст да на брз, лак и
једнпставан нашин пријаве кпмуналне прпблеме кпји се
дещавају у јединици лпкалне сампуправе. Укпликп би грађани
желели да пријаве пдређени кпмунални прпблем мпрали би
да ппзпву јединицу лпкалне сампуправе/услужни
центар/кпнкретнп лпкалнп јавнп предузеће. Накпн пвих
ппзива грађани не дпбијају никакву ппвратну инфпрмацију да
ли је пријављени кпмунални прпблем рещен или щта је
препрека за рещеваое кпмуналнпг прпблема. Такпђе, самп
мали брпј инфпрмисаних грађана стварнп и пријављује
кпмуналне прпблеме.

Оснпвни циљ

Омпгућаваое грађанима да на брз, лак и једнпставан нашин
пријаве кпмунални прпблем путем мпбилне апликације/на
веб презентацији јединице лпкалне сампуправе. На пвај нашин
билп би пмпгућенп бпље и ефикасније пружаое кпмуналних
услуга пд стране лпкалних јавних предузећа. Истп такп грађани
би мпгли да прате свпј прпблем кпји су пријавили и дпбијали
би ппвратну инфпрмацију. На пвај нашин вище грађана би се
укљушилп у цеп прпцес щтп би пмпгућилп и лакще пружаое
кпмуналних услуга лпкалним јавним предузећима. Такпђе, на

пвај нашин била би пснажена/унапређена кпмуникација
између грађана и управе- лпкалних јавних предузећа.

Кратак ппис пбавезе - мере (дп
140 карактера)

Релевантнпст у пднпсу на
Партнерствп за птвпрену управу
(ПОУ)

Унапрееђеое online апликације за пријаву кпмуналних
прпблема грађана са циљем ппбпљщаоа пружаоа
кпмуналних услуга. Уведена апликација би била направљена
на пснпву већ ппстпјећих инфпрматишких рещеоа и
представљала би лпкални фпрум за укљушиваое грађана.
Увпђеоем пвакве врсте инфпрматишкпг рещеоа дппринелп би
ппвећаоу нивпа транспарентнпсти и пдгпвпрнпсти у јединици
лпкалне сампуправе. Грађанима би билп пруженп вище
инфпрмација п свим кпмуналним прпблемима у оихпвпм
крају, кап и прпцесу рещаваоа истих. На пвај нашин грађани и
други релевантни актери би били у мпгућнпсти да прате
реализацију пдређених кпмуналних прпблема и ушесталпст
оихпвих ппнављаоа щтп би дппринелп прпмпвисаоу
принципа пдгпвпрнпсти јединице лпкалне сампуправе.
Такпђе, увпђеоем пваквпг рещеоа ппспещилп би се
ефикасније кприщћеоа јавних услуга и ресурса.
Датум ппшетка - Временске
пдреднице мпжете пдредити
кап квартале или месешне у
пквиру гпдине (нпр. IV 2017.
гпдине или пктпбар 2017.
гпдине)

Датум заврщетка - Временске
пдреднице мпжете пдредити
кап квартале или месешне у
пквиру гпдине (нпр. IV 2018.
гпдине или пктпбар 2018.
гпдине)

1. јануар 2020. гпдине

1. фебруар 2020. гпдине

2. фебруар 2020. гпдине

30. мај 2020. гпдине

3. Пилптираое апликације

1. јун 2020. гпдине

25. јун 2020. гпдине

4. Свешанп пущтаое у рад
апликације и пбука кприсника

28. јун 2020. гпдине

30. јун 2020. гпдине

Кпраци - Предвиђене
активнпсти са прпверљивим
резултатпм и датумпм
реализације.
1. Фпрмираое радне групе кпји
су надлежни за впђеое
прпграма/именпваое
пдгпвпрних лица у лпкалним
јавним предузећима кпји су
надлежни за впђеое прпграма
из свпје надлежнпсти
2. Усппстављаое интерактивне
електрпнске апликације пп
узпру на
хттп://www.будипдгпвпран.ме/
и
хттпс://www.фиxмyстреет.цпм/

Обавеза брпј 3. Дпступнпст инфпрмацијама пд знашаја из пбласти спцијалне защтите
Е маил
адреса

Назив пдгпвпрне
институције/пргана
у саставу ЈЛС, јавнп
Брпј
предузеће, итд.
телефпна

Опщтинска управа ппщтине Власптинце

Управа

Остали ушесници

Центар за спцијални рад за ппщтине
Власптинце и Црна Трава

УГ „ОСМЕХ“
Организације
цивилнпг
друщтва,
приватни сектпр

СОС жене жртве насиља
Удружеое ветерана
Младима на дар

Временски перипд - датум
ппшетка и заврщетка пбавезе
(нпр. 01.01.2018. гпдине –
01.07.2018. гпдине)

06.05.2019. гпдине - 31.07.2019. гпдине

У ппщтини не ппстпји јавна дпступнпст ппдатака п брпју
кприсника система спцијалне защтите и врсти услуга кпје се
пружају, иакп ппстпји умрежена сарадоа свих актера из пве
пбласти (ОУ, ЦСР, удружеоа).
Тренутнп стаое или прпблем
кпјим се пбавеза бави

Грађани немају кпме да се пбрате за дпступнпст збирних
ппдатака п брпју кприсника и врсти ппмпћи кпје се реализују
на теритприји ппщтине, већ самп мпгу да кпнтактирају
пдређене институције или удружеоа и да траже ппјединашне
ппдатке из пбласти кпјпм пна баве.
Обезбеђиваое јавне дпступнпсти инфпрмација пд знашаја из
пбласти спцијалне защтите.

Оснпвни циљ

Већи степен инфпрмисанпсти грађана ће утицати на оихпвп
активније ушещће у планираоу и реализацији бучета у пбласти
спцијалне защтите, кап и дпнпщеое нпвих мера за
заппщљаваое спцијалнп угрпжених грађана или увпђеое
нпвих услуга у систем спцијалне защтите.

Кратак ппис пбавезе - мере (дп
140 карактера)

Релевантнпст у пднпсу на
Партнерствп за птвпрену управу
(ПОУ)

Отвараое пнлине странице на ппщтинскпм сајту кпји би
пружап збирне кварталне и гпдищое извещтаје п
кприсницима и услугама у систему спцијалне защтите.
Дпдатна апликација за пријаву за кприщћеое неке пд услуга
спцијалне защтите или права, пмпгућила би лакщу дпступнпст
истих.
Дпступнпст ппдатака из пбласти система спцијалне защтите
пмпгућује увид грађана у намену и трпщеое ппрескпг нпвца за
услуге спцијалне защтите и ппдстише их да активније ушествују
у изради и кпнтрпли пптрпщое бучета.
Грађани би имали јасне ппдатке п брпју кприсника кпји су у
систему спцијалне защтите и тиме предлагали мере за
унапређеое система спцијалне защтите.
Датум ппшетка - Временске
пдреднице мпжете пдредити
кап квартале или месешне у
пквиру гпдине (нпр. ИВ 2017.
гпдине или пктпбар 2017.
гпдине)

Датум заврщетка - Временске
пдреднице мпжете пдредити
кап квартале или месешне у
пквиру гпдине (нпр. ИВ 2018.
гпдине или пктпбар 2018.
гпдине)

15. септембар 2019. гпдине

15. септембар 2019. гпдине

16. 09. 2019.

30. 10. 2019.

3. Усппстављаое интернет
странице на сајту ппщтине
Власптинце

1. 11. 2018. гпдине

5. 11. 2019.

3. Пилптираое апликације

6. 12. 2019. гпдине

10. 12 2019.

4. Свешанп пущтаое у рад
апликације и инфпрмисаое
грађана

15. 12. 2019. гпдине

Кпраци - Предвиђене
активнпсти са прпверљивим
резултатпм и датумпм
реализације.

1. Фпрмираое радне групе кпји
су надлежни за впђеое
прпграма/именпваое
пдгпвпрних лица у лпкалним
јавним предузећима кпји су
надлежни за впђеое прпграма
из свпје надлежнпсти
2. Прикупљаое умрежених
ппдатака актера система
спцијалне защтите

Образац брпј 4. Ппвећати видљивпст активнпсти Нарпдне библиптеке
Е маил
адреса

Назив пдгпвпрне
институције/пргана
у саставу ЈЛС, јавнп
Брпј
предузеће, итд.
телефпна

Опщтинска управа ппщтине Власптинце

Канцеларија за ЛЕР, Нарпдна библиптека
Управа
Остали ушесници

Организације
цивилнпг
друщтва,
приватни сектпр

Удружеое „ЛОЗА“

Временски перипд - датум
ппшетка и заврщетка пбавезе
(нпр. 01.09.2019. гпдине –
01.07.2020. гпдине)

Нпва пбавеза

Тренутнп стаое или прпблем
кпјим се пбавеза бави

Опщтинска библиптека је устанпва вепма активна у свпјим
„дппунским“ садржајима гпдищоег плана и прпграма. Осим
сппствених активнпсти пна уступа свпј галеријски и други
прпстпр и псталим устанпвама и удружеоима. Ипак, устанпва
је мнпгп пута излпжена критикама збпг тпга щтп пбавещтеоа п
прганизпваним дпгађајима нису стигла дп већег брпја
заинтереспваних грађана. Тренутни нашин пбавещтаваоа
грађана је телефпнским путем, писмена пбавещтеоа на
адреси сарадника кпји шестп ппсећују културна дещаваоа,
путем фејсбук странице и веб сајта.

Оснпвни циљ

Ппвећати инфпрмисанпст грађана Власптинца п свим
активнпстима библиптеке, п пнпме щта је урадили и ппстигла
у претхпднпм перипду. Такпђе, пбзирпм да се библиптека
бави издаващтвпм, пбавестити грађане п нпвим издаоима,
нпвпнабављеним коигама, тренутним акцијама. Инфпрмисати
и укљушити већи брпј младих путем мпбилне апликације.

Кратак ппис пбавезе - мере (дп
140 карактера)

Релевантнпст у пднпсу на
Партнерствп за птвпрену управу
(ПОУ)

Израда мпбилне апликације. Објављиваое свих активнпсти
кпје спрпвпди Нарпдна библиптека путем мпбилне апликације
би пмпгућилп већу инфпрмисанпст и самим тим бпљу
дпступнпст инфпрмација грађанима путем кприщћеоа нпвих
технплпгија.
Кприщћеое нпвих технплпгија за ппбпљщаое квалитета услуга
кпје управа пружа грађанима путем мпбилне апликације.
Транспарентнпст управе кпја пбјављује свпје инфпрмације п
активнпстима грађанима пружа бпљу инфпрмисанпст и
приступ инфпрмацијама.

Датум ппшетка - Временске
пдреднице мпжете пдредити
кап квартале или месеце у
пквиру гпдине (нпр. ИВ 2017.
гпдине или пктпбар 2017.
гпдине)

Датум заврщетка- Временске
пдреднице мпжете пдредити
кап квартале или месеце у
пквиру гпдине (нпр. ИВ 2018.
гпдине или пктпбар 2018.
гпдине)

1. Прпвера технишких
мпгућнпсти и усппстављаое
услпва за израду мпбилне
апликације

1. 01.09.2019.

1. 31.12.2019.

2. Израда мпбилне апликације и
прпмпција ка свим актерима у
лпкалнпј заједници

2. 01.01.2020.

2. 31.03.2020.

3. Ппшетак пбјављиваоа свих
активнпсти Нарпдне библиптеке
путем мпбилне апликације

3. 01.04.2020.

3. 31.06.2020.

Кпраци - Предвиђене
активнпсти са прпверљивим
резултатпм и датумпм
реализације.

