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“If I had to express my views 
about the digital future – that of 
Europe or indeed, of the whole 
world – I could do it with one 
word: data.” 

Andrus Ansip,
Vice-President Digital Single Market

European Commission



Дигитализација

Дигитализација представља употребу постојећих дигиталних технологија и информација за 
побољшање или замену пословних процеса, стварање профита и стварање окружења за 
дигитално пословање у коме информација има централну улогу.

Дигитална трансформација

Дигитална трансформација представља интеграцију дигиталних технологија у сва подручја 
пословања која за резултат има фундаменталну променаму у пословању и испоручивању 
вредности корисницима.



Концепт отворених података:

Концепт отворених података (Open Data) се јавио као одговор на потребе савременог друштва

и растућу употребу информационо-телекомуникационих технологија.

Концепт предвиђа:

• слободан приступ свим подацима и информацијама које прикупљају државни органи

• њихову поновну употребу 

• модификацију и дељење у сврхе које су кориснику неопходне.

Отварање података односи се на идеју да одређени подаци од јавног интереса треба да буду 
бесплатно доступни за поновно коришћење.



Појам отворених података:

Подразумева слободан приступ подацима и информацијама којима располажу тела 
јавног сектора и њихову слободну употребу и поновну употребу.

Значај отворених података:
• већа транспарентност
• већа ефикасност
• боље пружање јавних услуга
• смањење корупције
• раст економских и социјалних вредности

Једна од важних карактеристика отворених података јесте да морају бити објављени  
у изворном облику.

Једном објављени, отворени подаци сваком новом употребом добијају већу
вредност и подижу степен интероперабилности.



Врсте отворених података чијим би се отварањем створила могућност њихове
даље потенцијалне примене у сврху пружања јавних услуга:

• Гео-подаци
• Научни
• Финансијски
• Статистички
• Временски

Подаци јавног сектора, дају право грађанима да приступе информацијама од
јавног интереса које објављују институције и органи власти.

Правилно и правовремено отворени подаци јавног сектора, поново употребљени,
могу дати значајан допринос у стварању сигурнијег, отворенијег друштва,
спремног да се лакше суочи са изазовима савременог живота.

• Подаци о култури
• Окружењу
• Јавном транспорту
• …
• Подаци јавног сектора



Отворени 
подаци 
Министарства 
унутрашњих 
послова 
Републике 
Србије 
објављују се на 
Националном 
Порталу 
отворених 
података 
Републике 
Србије 
www.data.gov.rs

http://www.data.gov.rs/


МУП од 2015. године објављује деперсолизоване податке везане за саобраћајне 
незгоде за територију града Београда.

• Тенденција је да се прошири на целу територију Србије – На свих 27 полицијских 
управа.

Подаци МУП-а који се објављују на Порталу отворених података садрже:

• Јединствени ИД број незгоде заведен у ЈИС МУП
• Датум и време саобраћајне незгоде
• Геолокација места саобраћајне незгоде
• Врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени, погинули)
• Назив тип саобраћајне незгоде (СН СА ЈЕДНИМ ВОЗИЛОМ)
• Детаљни опис саобраћајне незгоде (Незгода са једним возилом и превртањем).

Подаци су објављени у машински читљивом облику (CSV, ODS) и погодни су за 
поновну употребу од стране других физичких и правних лица.



МУП отворени подаци, саобраћајне незгоде за територију града Београда - Пример



Случајеви коришћења МУП отворених података везане за саобраћајне незгоде на 
територији града Београда:

• Хакатон 2015, направљена Андроид апликација, укрштањем Google мапа, 
временских података и података МУП-а о саобраћајним незгодама.

Апликација садржи – дигиталну 
мапу црних тачака у саобраћају у 
Београду – удеса са бројем учесника 
незгоде, тачним датумом и 
временом, осмишљена као путоказ 
и алат за повећање безбедности 
свих учесника у саобраћају.



Министарство унутрашњих послова Републике Србије отварањем података о
саобраћајним незгодама и њиховом поновном употребом од стране физичких и
правних лица повећава ниво безбедности саобраћаја на путевима, што је један од
основних циљева Министарства.

Отварањем деперсонализованих података МУП поспешује:
• Транспарентност
• Повећање безбедности
• Ефикасност
• Боље пружање јавних услуга 
• Раст економских и социјалних вредности
• Поспешује „StartUp“ пројекте



Просторна дистрибуција локација одузимања моторних возила (*крађа)



Графичка анализа – генерисање подручја на коме се врше одузимања најскупљих 
возила (*крађа)



Просторна дистрибуција локација кривичних дела повезаних са дрогом



Просторна дистрибуција дела повезаних са кршењем ЈРМ



Графичка анализа – укрштање података о КД повезаним са дрогом и локација школа



“Степен развијености неког друштва (цивилизације) може 
одредити сразмерно броју операција које оно може да обави 
без размишљања (аутоматски).1900.” 

Алфред Норт Вајтхед,
1861 – 1947



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

satit@mup.gov.rs 


