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Координација 
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Савезна влада 

Менаџмент CIO Портпарол 

Дигитална Аустрија 

Савезна влада – Покрајине – Мреже градова и општина – Привредна комора 
– Социјално и здравствено осигурање – Струковна удружења 

Дигитална Аустрија 
Савезно ИКТ тијело 

Дигитална Аустрија 
Тијело за сарадњу 

Министарства Покрајине, градови, 
општине, привреда  



Координација 
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Е-Управа 
Кључни елементи 

Регистри 

е-Потпис 

е-Достава Сигурност 

Инклузија 

Портали 

ЕЛАК 

е-ИД 
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Регистри 

Резиденти Додатни 
регистар 

Додатни 
регистар 

Пословни 
регистар 

Регистар 
удружења 

Регистри за физичка лица Регистри за правна лица 

Физичка лица 

Правна лица 

Професије 

Сервис за овлашћења 

SourcePIN 

Подаци физ. лица (SourcePIN) 

овлашћења 

ssPIN1 ssPIN2 ssPIN3 ssPIN4 

Апликације из јавног и  
приватног сектора 

Базни  
регистар 
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Глобална перспектива 

Портал Апликациони 
портал Регистар 

Менаџер 
е-Доставе 

BKU MOA-ID 

Формулар 
сервер 

Банке MOA SP/SS Архива 

Сервис 
штампања 

Сервис 
е-Доставе 

MOA-ZS ELAK 
FIS 

PDF AS Провјера 
потписа 

eps-2 
ediakt-2 

zuse 

zuse 

xm
l* 

xml-sw 

EGIZ & BKA. E-Government Standards Map.  

pv* 
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Грађанска карта 

Портал Апликациони 
портал Регистар 

Менаџер 
е-Доставе 

BKU MOA-ID 

Формулар 
сервер 

Банке MOA SP/SS Архива 

Сервис 
штампања 

Сервис 
е-Доставе 

MOA-ZS ELAK 
FIS 

PDF AS Провјера 
потписа 

eps-2 
ediakt-2 

zuse 

zuse 

xm
l* 

xml-sw 

EGIZ & BKA. E-Government Standards Map.  

pv* 
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Грађанска картица 
Технолошки неутралан концепт 
Заснован на отвореним стандардима 
 

Користи се за доказивање идентитета и аутентичности 
Подржава потписивање докумената 
 

Може да се имплементира на више начина: 
• користећи картицу са чипом (smart card) 
• са мобилним телефоном 
 

Е-Идентитет заснива се на броју из централног популационог регистра 
Овај број се никада не преноси већ се његова шифрована варијанта прилагођава 
по секторима (за јавну управу) или по крајњим корисницима (привреда) 
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Инфраструктура 
Security Layer – интерфејс за комуникацију са картом 
XML протокол на апликационом слоју 
ТCP/HTTP/HTTPS за транспорт 
 

Апликација 1 Апликација Х 

Security Layer (SL) 

Софтвер за подршку 

... 
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Инфраструктура 
Security Layer – интерфејс за комуникацију са картом 
 

Омогућава интеракцију са картом: 
• Креирање XML и CMS потписа (XAdES и CAdES) 
• Верификација XML и CMS потписа (XAdES и CAdES) 
• Читање InfoBox-a (Identity Link, сертификати) 
• Шифровање и дешифровање података 
• Обрачун  hash вриједности 
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Инфраструктура 
Security Layer – интерфејс за комуникацију са картом 
Омогућава интеракцију са картом 
 

Примјер: InfoBox захтјев 
 

<sl:InfoboxReadRequest  
   xmlns:sl="http://www.buergerkarte.at/namespaces/securitylayer/1.2#"> 
   <sl:InfoboxIdentifier>IdentityLink</sl:InfoboxIdentifier> 
   <sl:BinaryFileParameters ContentIsXMLEntity="true"/> 
   <sl:BoxSpecificParameters> 
     <sl:IdentityLinkDomainIdentifier> 
       urn:publicid:gv.at:wbpk+FN+2689311</sl:IdentityLinkDomainIdentifier> 
   </sl:BoxSpecificParameters> 
</sl:InfoboxReadRequest> 

Hollosi et al (2014) The Austrian Citizen Card Tutorial 
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Инфраструктура 
Security Layer – интерфејс за комуникацију са картом 
Омогућава интеракцију са картом 
 

Примјер: захтјев за XML потпис 

<sl:CreateXMLSignatureRequest  
   xmlns:sl="http://www.buergerkarte.at/namespaces/securitylayer/1.2#"> 
   <sl:KeyboxIdentifier>SecureSignatureKeypair</sl:KeyboxIdentifier> 
   <sl:DataObjectInfo Structure="enveloping"> 
     <sl:DataObject> 
       <sl:XMLContent>Tekst za potpisivanje<sl:XMLContent> 
     </sl:DataObject> 
     <sl:TransformsInfo> 
       <sl:FinalDataMetaInfo> 
         <sl:MimeType>text/plain</sl:MimeType> 
       </sl:FinalDataMetaInfo> 
     </sl:TransformsInfo> 
   </sl:DataObjectInfo> 
 </sl:CreateXMLSignatureRequest>  
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Грађанска картица 
Имплементација путем паметне картице (smart card) 
 
За коришћење функција картице потребно је окружење: 
• софтвер за подршку – middleware 
• Citizen Card Environment (CCE) 
• имплементира SecurityLayer 
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Грађанска картица 
Варијанте пакета Citizen Card Environment 
 

LocalCCE 
• Софтвер се извршава локално на рачунару 
• Захтјеви се шаљу на локални интерфејс 

• http://127.0.0.1:3495 и https://127.0.0.1:3496 
• Имплементације: MOCCA, A-Sign Client... 
 

OnlineCCE 
• Серверска апликација 
• Захтјеви се шаљу на сервер и тамо обрађују 
• Комуникација са паметном картицом – клијентски Java applet 
• Имплементације: MOCCA Online 
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Грађанска картица 
MOCCA Online – преглед тока 
 

(1) Апликација покрене захтјев (SL) 
(2) Корисник се прослијеђује на MOCCA систем 
(3) MOCCA сервер обрађује захтјев 

 
 

Апликациони  
сервер 

MOCCA Online  
сервер 

Корисник 
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Грађанска картица 
MOCCA Online – преглед тока 
 

(4) Креира се STAL захтјев  
(5) Прослеђује се аплет клијенту 
(6) Аплет преузма STAL захтјев  
 
 

Апликациони  
сервер 

MOCCA Online  
сервер 

Корисник 
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Грађанска картица 
MOCCA Online – преглед тока 
 

(7)   Аплет приступа паметној картици 
(8)   Аплет креира STAL одговор и шаље га на сервер 
(9)   MOCCA се повезује са апликационим сервером 
(10) MOCCA прослеђује клијента на 
        апликациони сервер 
 Апликациони  

сервер 

MOCCA Online  
сервер 

Корисник 
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Картица: примјер 
Портал – избор пријаве картицом 
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Картица: примјер 
Прозор за провјеру података портала (опционално) 
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Картица: примјер 
MOCCA локално окружење – потписивање захтјева 
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Картица: примјер 
Улазак на портал као регистрован корисник 
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Грађанска картица 
Имплементација путем мобилног телефона 
 

Подаци за креирање потписа су шифровани и смјештени у удаљеној бази 
података 
 

Дешифровање и коришћење података могуће само у  
сигурном хардверском модулу (HSM)  
 

Обезбјеђено од стране компаније A-Trust, која је CSP за квалификоване 
сертификате 
 

Аутентикација у два корака (знање + посједовање) 
Подржава мобилни ТАН-код или QR путем апликације за телефон 
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Имплементација путем мобилног телефона 
 

Регистрација корисника 
• Провјера идентитета 
• Пријава мобилног броја и лозинке 
• Добављач провјерава власништво над телефоном 

Генерише једнократни код и шаље путем SMS поруке 
• Потврдом власништва генеришу се подаци за креирање потписа 
• Подаци се шифрују минимално користећи HSM кључ и кључ изведен из 

лозинке и броја телефона корисника 
• Шифровани подаци се смјештају у базу података 
• Подаци за потпис могу се користити само унутар HSM-а,  

након што корисник унесе лозинку за потпис  
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Имплементација путем мобилног телефона 
 

Покретање потписивања 
(1) Апликација изда захтјев за потпис 
(2) Корисник се прослеђује на адресу за потпис 
      Директно на страницу или уградња путем iframe-а 
 

 
 

Апликациони  
сервер 

Сервер 
оператора 

Корисник 
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Имплементација путем мобилног телефона 
 

Покретање потписивања 
(3) Корисник уноси број телефона и лозинку 
(4) Захтјев заједно са бројем телефона и лозинком 
      се прослеђује на операторски сервер 
 
 
 
 

Корисник Сервер 
оператора 
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Имплементација путем мобилног телефона 
 

Покретање потписивања 
(5) Оператор израчуна hash-код од података из захтјева 
(6) Кориснику се прикажу подаци за потписивање 
(7) Створи се једнократан код за потврду и пошаље кориснику 
 
 
 
 
 

Сервер 
оператора 

Корисник 
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Имплементација путем мобилног телефона 
 

Покретање потписивања 
(8) Корисник провјерава код, упоређује хеш и потврђује трансакцију 
 
 
 
 

Сервер 
оператора Корисник 

Алтернативно и путем 
QR кода и мобилне 

апликације 
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Имплементација путем мобилног телефона 
 

Покретање потписивања 
(9) Сервер оператера потврђује трансакцију 
(10) Подаци за потпис се учитавају из базе и шаљу 
        на HSM за потписивање 
(11) Приликом потписивања користи се HSM кључ и  
        кључ изведен од лозинке и телефона корисника 
        Подаци могу да се дешифрују само у HSM-у 
(12) Потписан документ се враћа на апликацију 
 
 
 
 Сервер 

оператора Корисник 
HSM Апликациони  

сервер 
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Мобилни телефон: примјер 
 

Пријава на портал 
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Мобилни телефон: примјер 
 

Унос броја и лозинке 
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Мобилни телефон: примјер 
 

QR-код створен, обавјештење у апликацији 
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Мобилни телефон: примјер 
 

QR-код створен, обавјештење у апликацији 
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Мобилни телефон: примјер 
 

Скенирање кода из апликације 
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Мобилни телефон: примјер 
 

Успјешно потписано 
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Регистрација корисника 
 

Гдје се све може регистровати? 
 
Канцеларије за регистрацију: 
• Све канцеларије пореске управе 
• Већина општина 
• Већина регионалних влада 
• Канцеларије социјалних осигурања 
• Школе и универзитети 
 

Интернет регистрација (пошта и активациони код) 
• Преко портала пореске управе 
• Преко портала поште 
• Преко интернет банкарства 
 

Самостална регистрација 
• Користећи постојећу и активну картицу 
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Закључак 
 
 
 

Концепт е-ИД у Аустрији дефинисан је тзв. грађанском картицом (Bürgerkarte) 
 

Заснована је на технолошки неутралном концепту који омогућава коришћење 
различитих технологија и приступа при имплементацији 
• реализација путем картице са чипом 
• реализација путем мобилног потписа 
 

Заштита података и приватности - кључни принцип  
• коришћењем одвојених ознака за секторе омогућава се висок ниво  

приватности и спречава корелација података између више сервиса 
 

Реализацијом картице путем мобилног потписа омогућен је једноставнији  
приступ корисницима, већи обухват корисника и уређаја и смањење трошкова 
 

Принцип регистрације корисника тежи да смањи баријере за улазак 
 

 



37 

Потпис управе 

Портал Апликациони 
портал Регистар 

Менаџер 
е-Доставе 

BKU MOA-ID 

Формулар 
сервер 

Банке MOA SP/SS Архива 

Сервис 
штампања 

Сервис 
е-Доставе 

MOA-ZS ELAK 
FIS 

PDF AS Провјера 
потписа 

eps-2 
ediakt-2 

zuse 

zuse 

xm
l* 

xml-sw 

EGIZ & BKA. E-Government Standards Map.  

pv* 
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Потпис управе 

Потпис или печат управе (тзв. Amtssignatur) намјењен је потписивању 
докумената у јавном сектору и њиховој визуелној аутентичности 
 

Садржи специјалне атрибуте намјењене само јавном сектору 
 

Минимално потребан „напредан“ електронски печат или жиг 
• Може да буде заснован на софтверским (серверским) сертификатима 
  
Сва ел. документа издата од стране јавне управе треба да носе тзв. 
потпис управе (Amtssignatur) 
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Потпис управе 
Документа је потребно да буду „аутентична“ и када се одштампају 
Електронски потписан документ се увијек сматра оригиналним 
Важећи је чак и када се одштампа (од стране администрације или клијента) 
Постоје у различитим визуелним  
 

 

Логотип Информације за 
провјеру 

Потписник и функција Вријеме 

Важење 
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Провјера докумената на више начина – примјер веб интерфејс 
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Закључак 
 
 
 

Потпис органа управе је законски разграничен од осталих потписа 
 

Разликовање у визуелним карактеристикама 
 

Ствара се уз помоћ аутоматизованих механизама и може да буде заснован на 
сертификатима 
 

Провјера (свих) исправности потписа и документа врши се уз помоћ слободно 
доступног софтвера или путем веб интерфејса овлашћене институције 
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е-Овлашћења 

Ауторизовање других корисника да дјелују у име особе и обављају 
одређене пословне активности 
 

Значајни правни елементи у свакодневном пословању 
 

У ел. пословању правна лица се посматрају само кроз физичка лица која 
су овлашћена да дјелују у име њих 
 

Мандати или е-Овлашћења омогућавају омогући правно дјеловање 
правних лица у овом сегменту 
 

Иницијално мандати су били интегрисани као репрезентација на картици 
у децентрализованом облику 
 

Еволуцијом система успостављена је инфраструктура која дозвољава 
одређивање, унос и промјену овлашћења у лету путем централизованог 
система 
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е-Овлашћења 

Додатни 
регистар 

Пословни 
регистар 

Регистар 
удружења 

Регистри за правна лица 

Заступник 

Пословни портал 

Рег. билатералних 
овлашћења 

Правна лица 

MOA-ID 

Портал 

Билатерално 

Мандатор 

Базни регистар 

https://www.egiz.gv.at/en/e-government/6-Online-Vollmachten 
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е-Овлашћења 

Додатни 
регистар 

Пословни 
регистар 

Регистар 
удружења 

Регистри за правна лица 

Заступник 

Пословни портал 

Рег. билатералних 
овлашћења 

Правна лица 

MOA-ID 

Портал 

Билатерално 

Мандатор 

Базни регистар 

Управља комуникацијом са MOA-ID и регистрима 
Ствара овлашћења у лету 
Веб сервиси за управљање мандатима 
Веб интерфејс за избор мандата 
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е-Овлашћења 

Додатни 
регистар 

Пословни 
регистар 

Регистар 
удружења 

Регистри за правна лица 

Заступник 

Пословни портал 

Рег. билатералних 
овлашћења 

Правна лица 

MOA-ID 

Портал 

Билатерално 

Мандатор 

Базни регистар 
Извори мандата: 
 - билатерални регистар за физичка лица 
 - регистри за правна лица (аутоматизовано) 
 - регистар за правна лица (својевољно) 
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е-Овлашћења 

Додатни 
регистар 

Пословни 
регистар 

Регистар 
удружења 

Регистри за правна лица 

Заступник 

Пословни портал 

Рег. билатералних 
овлашћења 

Правна лица 

MOA-ID 

Портал 

Билатерално 

Мандатор 

Базни регистар 

Пријава на портал се покреће на уобичајен 
начин. Потребно је назначити да се ради о 
пријави са овлашћењем (представник) 
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е-Овлашћења 

Додатни 
регистар 

Пословни 
регистар 

Регистар 
удружења 

Регистри за правна лица 

Заступник 

Пословни портал 

Рег. билатералних 
овлашћења 

Правна лица 

MOA-ID 

Портал 

Билатерално 

Мандатор 

Базни регистар 

MOA-ID приступа сервису за мандате базног регистра 
(SourcePIN). Позива се као SOAP веб сервис. 
Подаци заступника се прослеђују. 
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е-Овлашћења 

Додатни 
регистар 

Пословни 
регистар 

Регистар 
удружења 

Регистри за правна лица 

Заступник 

Пословни портал 

Рег. билатералних 
овлашћења 

Правна лица 

MOA-ID 

Портал 

Билатерално 

Мандатор 

Базни регистар 
Сервис за овлашћења користи 
податке о кориснику и тражи 
овлашћења у више регистара 
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е-Овлашћења 

Додатни 
регистар 

Пословни 
регистар 

Регистар 
удружења 

Регистри за правна лица 

Заступник 

Пословни портал 

Рег. билатералних 
овлашћења 

Правна лица 

MOA-ID 

Портал 

Билатерално 

Мандатор 

Базни регистар 

Заступнику се приказује 
интерфејс за избор 
овлашћења за тренутну 
интеракцију 
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е-Овлашћења 

Додатни 
регистар 

Пословни 
регистар 

Регистар 
удружења 

Регистри за правна лица 

Заступник 

Пословни портал 

Рег. билатералних 
овлашћења 

Правна лица 

MOA-ID 

Портал 

Билатерално 

Мандатор 

Базни регистар 

Изабрано овлашћење 
прослеђује се MOA-ID на 
провјеру, након чега се подаци 
прослеђују порталу 
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Унос овлашћења за особу на основу имена и датума рођења 

Избор заступника 

Временско  
ограничење 
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Избор врсте овлашћења 
Типска формулација за честе врсте овлашћења 
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Формална потврда овлашћења 
Типска формулација за честе врсте овлашћења 
Подржан преглед овлашћења (промјена, уклањање) 
Увид у употребу и пријаве на основу овлашћења 

Период важења 

Подаци о особи 
која овлашћује 

Формулација овласти 
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Изглед 
овлашћења 
у пракси 

Представник 

Давалац 
овлашћења 

Мјесто 
издавања 

Садржај и 
ограничења 

Потпис 
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Закључак 
 
 
 

Овлашћења су интегрални дио пословних процеса 
 
Билатерална овлашћења између физичких лица 
 
Различити нивои и профили: од заступања у области здравства, преузимања 
пошиљки, до  
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е-Плаћање 

Портал Апликациони 
портал Регистар 

Менаџер 
е-Доставе 

BKU MOA-ID 

Формулар 
сервер 

Банке MOA SP/SS Архива 

Сервис 
штампања 

Сервис 
е-Доставе 

MOA-ZS ELAK 
FIS 

PDF AS Провјера 
потписа 

eps-2 
ediakt-2 

zuse 

zuse 

xm
l* 

xml-sw 

pv* 

Банке 
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е-Плаћање 
Коришћење појединих онлајн сервиса захтјева плаћање накнаде 
 

Типичан ток процеса: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Да би се обрада захтјева завршила потребно је: 
• извршити наплату 
• добити потврду наплате у реалном времену 
 
У типичном случају: 
• корисник плаћа одвојено (на шалтеру или преко апликације банке) 
• чека да се уплата прокњижи 
• поново се пријављује и завршава трансакцију 

Портал Обрада захтјева Накнада Прекид 
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е-Плаћање 
Алтернативе: 
• Кредитне картице 
• PayPal и други сервиси 
 
 

 
 

Алтернативни приступ:  
• коришћење постојећег и распрострањеног система 
• увезивање банака и њихових апликација 
• почива на постојећим системима онлајн плаћања 
 

EPS2 – стандард за електронско плаћање 
STUZZA – радно тијело у сарадњи банака и ИКТ институција 

• Проблем: 
• Високе провизије 
• Вишеструки посредници 
• Недовољна распрострањеност 
• Технички захтјеви и увезивање 

Studien Gesellschaft für Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr (STUZZA) 
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е-Плаћање 
Могућности система: 
• Покретање захтјева за плаћање 
• Достављање потврде о трансакцији 
 

Додатне услуге: 
• Достављање трајног налога 
• Провјера статуса трајног налога 
• Провјера идентитета 

 

Предности 
• Неопозива потврда плаћања у реалном времену 
• Аутоматско попуњавање свих поља 
• Користи постојеће системе и интерфејсе 
• Минимални трошкови 
• Систем могу да користе и други субјекти – веб продавнице и сл. 
 
 
 
 

STUZZA (2016). eps e-payment standard - Technische Beschreibung für Händler  v2.5 
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е-Плаћање 
  

Купац Продавац Оператор 
Банка 
 купца 

Банка  
продавца 

Преглед  
по фазама 

интеракције 

Покретање 
захтјева 

Избор банке 

Провјера и 
спровођење 
трансакције 

Потврда трансакције 

Враћање на сајт 
продавца 

Захтјев код 
банке купца 

Онлајн банкарство 

Browser 
eps XML 
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е-Плаћање 
 
 
 

Портал Обрада захтјева Накнада Избор банке 

Покретање плаћања Банка купца Потврда плаћања Завршетак активности 

Ток употребе сервиса, укључујући и е-Плаћање 
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е-Плаћање 
 
 
 

Избор банке 
Пријава на банку 
Потврда трансакције 
Повратак на портал 
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е-Плаћање 
 
 
 

Портал Обрада захтјева Накнада Избор банке 

Покретање плаћања Банка купца Потврда плаћања Завршетак активности 

Ток употребе сервиса, укључујући и е-Плаћање 
Уплата је извршена у реалном времену 
Комплетан процес спроведен без прекида 
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е-Плаћање – Примјер захтјева за покретање трансакције (поједностављено) 
<epsp:EpsProtocolDetails xmlns:epsp="http://www.stuzza.at/namespaces/eps/protocol/2013/02" ... "> 
   <epsp:TransferInitiatorDetails> 
      <eps:PaymentInitiatorDetails> 
         <epi:EpiDetails> 
            <epi:IdentificationDetails> <epi:Date>2013-02-28</epi:Date> <epi:ReferenceIdentifier>1234567890ABCDEFG</epi:ReferenceIdentifier>   
</epi:IdentificationDetails> 
            <epi:PartyDetails> 
               <epi:BfiPartyDetails> 
                  <epi:BfiBicIdentifier>GAWIATW1XXX</epi:BfiBicIdentifier> 
               </epi:BfiPartyDetails> 
               <epi:BeneficiaryPartyDetails> 
                  <epi:BeneficiaryNameAddressText>Max Mustermann</epi:BeneficiaryNameAddressText> 
                  <epi:BeneficiaryAccountIdentifier>AT611904300234573201</epi:BeneficiaryAccountIdentifier> 
               </epi:BeneficiaryPartyDetails> 
            </epi:PartyDetails> 
            <epi:PaymentInstructionDetails> 
               <epi:RemittanceIdentifier>AT1234567890XYZ</epi:RemittanceIdentifier> 
               <epi:InstructedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">150.00</epi:InstructedAmount> 
               <epi:ChargeCode>SHA</epi:ChargeCode> 
               <epi:DateOptionDetails DateSpecificationCode="CRD"> 
                  <epi:OptionDate>2013-02-28</epi:OptionDate> 
                  <epi:OptionTime>11:00:00-05:00</epi:OptionTime> 
               </epi:DateOptionDetails> 
            </epi:PaymentInstructionDetails> 
         </epi:EpiDetails> 
         <atrul:AustrianRulesDetails> <atrul:DigSig>SIG</atrul:DigSig>  <atrul:ExpirationTime>2013-02-28T09:30:47Z</atrul:ExpirationTime> 
</atrul:AustrianRulesDetails> 
      </eps:PaymentInitiatorDetails> 
      <epsp:TransferMsgDetails> 
         <epsp:ConfirmationUrl>http://10.18.70.8:7001/vendorconfirmation</epsp:ConfirmationUrl> 
         <epsp:TransactionOkUrl TargetWin-dow="Mustershop">http://10.18.70.8:7001/transactionok?danke.asp</epsp:TransactionOkUrl> 
         <epsp:TransactionNokUrl TargetWin-dow="Mustershop">http://10.18.70.8:7001/transactionnok?fehler.asp</epsp:TransactionNokUrl> 
      </epsp:TransferMsgDetails> 
      <epsp:WebshopDetails>  <epsp:WebshopArticle ArticleName="Toaster" ArticleCount="1" ArticlePrice="150.00" />  </epsp:WebshopDetails> 
      <epsp:AuthenticationDetails> 
         <epsp:UserId>AKLJS231534</epsp:UserId>  <epsp:MD5Fingerprint>b5b5559cf873094a689c743e56bd0b4d</epsp:MD5Fingerprint>    
</epsp:AuthenticationDetails> 
   </epsp:TransferInitiatorDetails> 
</epsp:EpsProtocolDetails> 

Подаци о примаоцу уплате 

Инструкције за плаћање 

Адреса за статус  
трансакције 
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Закључак 
 
 
 

Многе трансакције у интеракцијама типа G2C и G2B захтјевају плаћање накнада 
 

Без интегрисаног и ефикасног система процеси не могу да се изврше у потпуности 
онлајн, без прекида 
 

Рјешења са кредитним картицама не дају пуну покривеност и дижу трошкове 
 

Иницијатива – одређивање стандардизованог интерфејса за покретање и 
провјеру статуса плаћања, успостављање трајних налога 
 

Интерфејс имплементиран код већине банака 
 

Једнако омогућава и јавној управи и приватним предузећима да јефтино, без 
прекида и са минималним провизијама врше наплате од клијената 
 

Недавна директива ЕУ PSD2 2015/2366 регулише у ширем смислу ову област 
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е-Достава 

Портал Апликациони 
портал Регистар 

Менаџер 
е-Доставе 

BKU MOA-ID 

Формулар 
сервер 

Банке MOA SP/SS Архива 

Сервис 
штампања 

Сервис 
е-Доставе 

MOA-ZS ELAK 
FIS 

PDF AS Провјера 
потписа 

eps-2 
ediakt-2 

zuse 

zuse 

xm
l* 

xml-sw 

pv* 

Банке 
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е-Достава 
 
 
 

Регистрована достава пошиљака 
• Могућност праћења 
• Лична и документована испорука 
• Обавјештење о пошиљци 
• Специјалне пошиљке – судски, прекршајни и управни поступак 
 

Ел. пошта уобичајен метод испоруке, али... 
• SMTP протокол има ограничене сигурносне могућности 
• S/MIME или OpenPGP 

• интегритет, аутентичност, тајност, непорецивост (за пошиљаоца) 
• недостаје непорецивост (за примаоца) 
• потврда испоруке, пријема, доставе 
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е-Достава 
 
 
 

Формулисање различитих приступа (MDN, DSN, S/MIME receipts) 
 

Потребно обезбједити непорецивост: 
• извора 
• слања 
• испоруке 
• преузимања 
 

Заштита комуникационих канала 
 

Укључивање трећих субјеката и успостављање повјерења 
 

Документовање и правни оквир 
Стандарди: 
• ETSI Registered Electronic Mail 
• UPU Postal Registered Mail 
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е-Достава 
 
 
 

Типови електронске доставе 
 

Испорука на ел. адресу 
• стандардна е-пошта или факс 
• не задовољава критеријуме квалификоване доставе 

 
Систем ел. комуникације јавне администрације 
• Апликација за испоруку под контролом јавне службе 
• Нпр. веб интерфејс пореске службе 
• Не задовољава критеријуме квалификоване доставе 
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е-Достава 
 
 
 

Типови електронске доставе 
 

Директна ел. достава 
• испорука у оквиру исте аутентикационе сесије 
• Тражи доказ аутентичности и идентитета примаоца 
• Могућа квалификована испорука 

 
е-Достава 
• свеобухватан процес и актери 
• под надзором јавних тијела 
• Могућа квалификована испорука 
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е-Достава 
 
 
 

Архитектура 
 
 

 
 

 
 
 
 
Са стране пошиљаоца: 
• Регистрација (као пошиљалац) 
• Провјера примаоца у централном регистру 
• Преусмјеравање документа на надлежни сервис испоруке 

Пошиљалац Прималац 

Централни 
регистар 

Сервис 
испоруке 1 

Сервис 
испоруке 2 

Сервис 
испоруке n 

... 
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е-Достава 
 
 
 

Архитектура 
 
 

 
 

 
 
 
 
Са стране примаоца: 
• Регистрација (као прималац) 
• Испоручилац шаље обавјештење о новом документу 
• Пријава на сервис, провјера и преузимање документа 

Пошиљалац Прималац 

Централни 
регистар 

Сервис 
испоруке 1 

Сервис 
испоруке 2 

Сервис 
испоруке n 

... 
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е-Достава 
 
 
 

Архитектура 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Са стране сервиса испоруке: 
• Испоручилац шаље обавјештење о новом документу 
• Обавјештење може да иде на више (пријављених) канала 
• Обавјештење (поново) након 48 часова (ако пошиљка није преузета) 
• Обавјест путем поште 

• Ако пошиљка није преузета након 24 часа 
• Ако прималац има пријављену адресу за испоруку 

Пошиљалац Прималац 

Централни 
регистар 

Сервис 
испоруке 1 

Сервис 
испоруке 2 

Сервис 
испоруке n 

... 
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е-Достава 
 
 
 

Пошиљка се сматра испорученом: 
• Ако се прималац пријави и преузме пошиљку 
• Првог радног дана након другог (електронског) обавјештења 
• Трећег радног дана од слања трећег (поштанског) обавјештења 

(ако је пријављена поштанска адреса) 
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е-Достава 
 
 
 

Примјер у пракси 
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е-Достава 
 
 
 

Примјер у пракси 
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е-Достава 
 
 
 

Примјер у пракси 
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е-Достава 
 
 
 

Примјер у пракси 
 



79 

е-Достава 
 
 
 

Примјер у пракси 
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Двострука испорука 
 
 
 

Систем који обједињује традиционалну и е-Испоруку 
Интегрисани интерфејси и процеси за слање пошиљки и пријем обавјештења 
 

 Централни 
регистар 

Сервис 
испоруке 1 

Сервис 
испоруке 2 

Сервис 
испоруке n 

... 

ZU
SE

 1
.x

 

Преадресирање 

Испорука 

Обавјештења 
Потврде 

За
хт

је
в-

Ис
по

ру
ка

 
Об

ав
је

ш
те

њ
е 

Регистрована пошта 

За
хт

је
в-

Ш
та

ма
њ

е 

Обавјештења 

Потврда 
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Примјер из праксе 
 
 
 

Градска управа у Грацу прије и након увођења система е-Доставе 
Уштеда од 610.000 € годишње 
 
 

 
 

 

Hüttenbrenner (2012). Senden statt Drucken 
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Закључак 
 
 
 

Сервис е-Доставе је неопходан јер постојећа рјешења не омогућавају све потребне 
сигурносне мјере, прије свега непорецивост пријема/слања 
 

Потпуни електронски процеси могу да се спроведу интегрално,  
у (полу-)реалном времену и без прекида 
 

Слање и пријем омогућени су 24х7 
Смањује се вријеме чекања и одзива 
Уштеде у слању и пријему поште за све стране 
 

Холистички приступ омогућава интегрисање ел. и традиционалног начина доставе 
 

Отворени интерфејси омогућавају  
• интеграцију са софтвером администрације и аутоматизовано слање са једним 

кликом 
• стварање и организовање више испоручилаца – отворена тржишна утакмица 
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Питања? 
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