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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  

О ДОПУНAMA ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА 

ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

I 

У Годишњем програму рада Агенције за привредне регистре за 2022. годину на 

који је Влада дала сагласност решењем 05 број 023-403/2022 од 28. јануара 2022. 

године („Службени гласник РС“, број 12/22), (у даљем тексту: Годишњи програм 

рада Агенције за привредне регистре за 2022. годину), у поглављу V РАЗВОЈ И 

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, део Успоставити нове и ускладити 

постојеће сервисе са пословним захтевима Агенције, стр. 54, после речи: 

„Унапређење апликативног софтвера за Регистар понуђача, Рок: до краја 2022. 

године“ додају се нови задаци који гласе:    

 

„ 

o Унапређење апликативног софтвера ЦЕОП за издавање еГрађевинских 

дозвола 

Рок: 2022-2023. година 

o Унапређење апликативног софтвера 4ПЕО за генерисања пријава за 

привредне преступе 

Рок: до краја 2022. године 

o Унапређење апликативног софтвера РеИд за ауторизацију и 

идентификацију корисника 

Рок: до краја 2022. године„ 
     

II 

У осталим деловима Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 

2022. годину остаје непромењен. 

 

III 

Годишњи програм о допунама Годишњег програма рада Агенције за привредне 

регистре за 2022. годину ступа на снагу након добијања сагласности Владе. 

 

 

 

                                                                            

Број:   10-5-16-1/22  

Београд,  28.04.2022. 

 

 

 

 

                  УПРАВНИ ОДБОР 

ПРЕДСЕДНИК 

 

 

                  Велибор Самарџић 
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I 

 

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА О 

ДОПУНAMA ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА 

ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Правни основ за усвајање Годишњег програма рада Агенције за привредне регистре 

(у даљем тексту: Агенција), а самим тим и за усвајање допунa Годишњег програма 

рада Агенције садржан је у одредбама члана 8. став 3. тачка 4) Закона о Агенцији за 

привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 55/04, 111/2009 и 99/2011) и члана 

16. став 1. тачка 8) Статута Агенције за привредне регистре („Службени гласник 

РС“, бр. 85/04, 52/05, 103/09 и 112/12), којима је утврђено да управни одбор 

Агенције усваја Годишњи програм рада Агенције и исти на основу одредби члана 

42. Закона о јавним Агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/05, 81/05 – испр. и 

47/18) доставља оснивачу - Влади на сагласност.  

 

 

2. РАЗЛОЗИ ЗА УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА О ДОПУНMA 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ 

РЕГИСТРЕ ЗА 2022. ГОДИНУ  

 

Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 2022. годину, на који је 

Влада, у складу са законом, дала сагласност решењем 05 број 023-403/2022 од 28. 

јануара 2022. године („Службени гласник РС“, број 12/22) представља приказ 

пословних активности са збирним и појединачним табеларним и текстуалним 

показатељима, законима прописаног делокруга регистара, евиденција и Агенције као 

целине. 

 

Допуне Годишњег програма рада Агенције за привредне регистре за 2022. годину 

засноване се су на потребама:  

 

1) даљег развоја и унапређења софтверске апликације Централне евиденције 

обједињених процедура у циљу имплементације нових и унапређења 

постојећих функционалности у складу са потребама процеса рада и обавезама 

из позитивних прописа који уређују област рада Агенције;  

2) унапређења  апликације 4ПЕО у складу са дописом Републичког јавног 

тужилаштва МП бр. 34/16 од 18.04.2022. године, којим је Агенција 

обавештена да Републичко јавно тужилаштво учествује у спровођењу 

заједничког пројекта Републичког јавног тужилаштва, Министарства правде 

и Европске уније, ИПА 2015 - „Набавка информатичке опреме и рачунарских 

програма за унапређење система управљања предметима тужилаштва“, у 

оквиру којег ће од новембра 2022. године у свим јавним тужилаштвима 

отпочети употреба рачунарског програма за електронско евидентирање и 

управљање предметима и статистичко извештавање, под називом „САПО“. 

Такође, дописом је, поред осталог, исказана потреба Републичког јавног 

тужилаштва да „САПО“ рачунарски програм повеже са базом података, 

односно системом Агенције, уз поштовање свих законских и техничких 

услова сигурности обраде података, тако да Агенција директно у 



 

  

 
6 

електронском облику тужилаштву подноси пријаве за привредни преступ, 

чиме би се аутоматизовао унос пријава Агенције за привредни преступ у 

наведени рачунарски систем тужилаштва. 

Садашњи начин достављања предметних пријава је искључиво у папирном 

облику и потребно је извршити имплементацију сервиса за повезивање са 

софтверским решењем тужилаштва. Треба напоменути да ће наведено имати 

за последицу и потребу измена одређених пословних процеса које треба да 

подржи апликација.    

С обзиром да је почетак примене софтверског решења од стране тужилаштва 

планиран за новембар 2022. године, потребно је започети реализацију 

тражених захтева у што краћем року; 

3) унапређења постојећег система са потребним функционалностима и 

интеграције система за ауторизацију и идентификацију корисника свих 

апликативних решења у Агенцији са системом еИд Канцеларије за ИТ и 

еУправу. Тренутно је РеИд интегрисан са свим системима Агенције, на 

различитим нивоима, у зависности од комплексности сваког појединачног 

система и пословне логике потребне за различите типове рола које сваки од 

тих система захтева и има следеће групе пословних захтева за унапређењем: 

- Интеграција са еИд системом еУправе, 

- Подршка нових типова протокола и можда новији процес self-service 

корисника за захтевањем приступа и управљањем/администрацијом 

привилегија,  

- Подршка сервисима за верификацију E-mail адресе корисника, 

- Унапређење РеИд система на нову технолошку платформу која ће подржати 

све тренутно актуелне протоколе комуникације и повезивања са другим 

системима. 

 

 

3. ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА 

ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ЗА 2022. ГОДИНУ  

 

Имајући у виду изнете разлоге и чињенице допуна Годишњег програма рада 

Агенције за привредне регистре за 2022. годину, предвиђа се унапређење 

апликативног софтвера ЦЕОП за издавање еГрађевинских дозвола, унапређење 

апликативног софтвера 4ПЕО за генерисања пријава за привредне преступе и 

унапређење апликативног софтвера РеИд за ауторизацију и идентификацију 

корисника. 

 

По основу наведеног допуњује се поглавље V РАЗВОЈ И ИНФОРМАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ, део Успоставити нове и ускладити постојеће сервисе са пословним 

захтевима Агенције тако да гласи: 

 

„Успоставити нове и ускладити постојеће сервисе са пословним захтевима Агенције 

 

Да би се постигли жељени резултати, постављени су следећи задаци: 

o Развој новог апликативног софтвера за Регистар финансијских 

извештаја 

Рок: 2021-2022. година 
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o Наставак развоја новог апликативног софтвера за Регистар заложног 

права 

Рок: средина 2022. године 

o Наставак развоја новог апликативног софтвера за Регистар привредних 

субјеката 

Рок: 2021-2023. година 

o Унапређење апликативног софтвера за Регистар понуђача 

Рок: до краја 2022. године 

o Унапређење апликативног софтвера ЦЕОП за издавање еГрађевинских 

дозвола 

Рок: 2022-2023. година 

o Унапређење апликативног софтвера 4ПЕО за генерисања пријава за 

привредне преступе 

Рок: до краја 2022. године 

o Унапређење апликативног софтвера РеИд за ауторизацију и 

идентификацију корисника 

Рок: до краја 2022. године 

 

o Наставак израде информационог система за аутоматизацију испоруке 

услуга Агенције укључујући и развој новог веб портала 

Рок: средина 2022. године 

o Израда информационог система за Регистар установа културе 

Рок: до краја 2022. година „  
 

 

 

 

Број   10-5-16-1/22  

Београд,  28.04.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР 

ПРЕДСЕДНИК 

 

 

Велибор Самарџић 


