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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
Ово упутство описује процес регистрације организације и њених Уредника (Editor) на 
Порталу отворених података, као и начин објављивања скупова података по корацима. 
Упутство је намењено свим органима државне управе и органима јединица локалних 
самоуправа широм Србије, привредним субјектима, ИТ заједници и свима другима који 
имају податке који задовољавају услове да буду отворени. 

 

РЕГИСТРАЦИЈА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
Организација која има намеру да објављује отворене скупове података на Порталу, пре 

свега треба да делегира особе које ће објављивати податке на Националном порталу 

отворених података у име организације која их је делегирала, а затим би требало да се ти 

људи региструју на порталу са својим службеним email адресама.  
 

Ако је организација већ регистрована на Порталу и ако је већ делегирана особа која ће 

бити администратор, онда је потребно да се остали запослени региструју на Портал, а 

именовани администратор треба да их прогласи Уредницима, тј. Едиторима за ту 

организацију. 

 

Ако организација нема регистрован профил на Порталу, онда је потребно да се делегирана 

особа региструје на Порталу отворених података са својом службеном email адресом, а 

онда да креира организацију у свему према упутству које је пред Вама. 

Након креирања организације, администратор приступа додељивања права Уредницима 

(Едиторима) из своје организације. 

 

Да би администратор доделио права Едиторима, потребно је да те особе буду, пре свега, 
регистроване на Порталу са својим службеним email адресама и која ће доставити 
администратору своје податке. 
 

  

https://data.gov.rs/sr/
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1. Регистрација корисника Портала 
 
Делегирано лице (или више лица) организације које ће вршити постављање скупова 

податка своје организације на Портал треба да се региструје. Регистрацију ће извршити 

тако што ће на почетној страни Портала кликнути на опцију „Пријава/Регистрација“ која 

се налази у главном менију или испод иконица за теме. 
 

 
Слика 1 - Почетни формулар Портала отворених података 
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Кликом на ову опцију отвара се следећи формулар (Слика 2): 
 

 
Слика 2 - Формулар за регистрацију и пријаву корисника 

 

Како бисте започели регистрацију потребно је кликнути на дугме „Направите налог“. 

Затим се отвара формулар за унос података о лицу делегираном за постављање података 

на Портал (Слика 3). 

 

 
Слика 3 - Формулар за регистрацију корисника Портала 

 

 
 

 

Потребно је унети: 
 

 Адресу електронске поште 

 Лозинку (и поновити лозинку ради сигурности) 

 Име 

 Презиме 

 Потврдити поље „Прочитао сам и прихватио све услове коришћења.“ 

Користити искључиво ћирилично писмо приликом уписивања података на 

Порталу отворених података. Изузетак је адреса електронске поште. 

Напомена 



5  

 Кликнути на дугме „Региструј се“. 

 
Након овог корака, на наведену адресу електронске поште ће стићи порука потврде о 

регистрацији на Порталу са линком за активирање налога. Потребно је кликнути на линк 

„ПОТВРДИ“.  

Након тога корисник је успешно регистрован и може се пријавити на Портал. 
 
Регистровани корисници се пријављују на Портал уношењем адресе електронске поште 

и лозинке наведене приликом регистрације (Слика 2, лева страна формулара). Овако 

регистровани корисници имају могућност прегледа постављених податка, праћења 

организација, постављања коментара… 

 

2. Отварање налога организације 
 
Уколико организација жели да на Портал отворених података поставља своје скупове 

података, потребно је да јој буде отворен налог на Порталу. Како би налог био креиран, 

потребно је делегирано лице са улогом администратора креира организацију на Порталу 

са свим неопходним подацима: 

 

 Пуно име организације (институције) 

 Скраћени назив организације (акроним) 

 Опис организације 

 Лого организације 

 Веб адреса организације 

 Име и презиме, контакт телефон и адресу електронске поште свих делегираних 

лица која су се већ регистровала на Порталу, као што је објашњено у претходном 

кораку. 

 

Креирање организације започиње пријављивањем делегираног администратора на Портал са 

својом службеном email адресом и лозинком. Након успешне пријаве на Портал, потребно је 

да се изабере линк на којем је исписано име и презиме администратора и онда изабрати опцију 

„Администрирај“ (Слика 4). 

  
Слика 4 - Приступ административном панелу Портала 

 

  

https://data.gov.rs/sr/login
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Након тога, отвориће се  административни панел одакле се обавља креирање организације и 
то на следећи начин: 
 

 Кликнути на знак „+“ у горњем десном делу екрана (Слика 5). 
 

 
Слика 5 - Тастер за додавање организације 

 

 Изабрати опцију „Организација“ (Слика 6). 
 

 
Слика 6 - Додавање организације 

 На форми „1. Потврда“ ће се приказати текст „Уверите се да ваша организација не 
постоји“ и текстуално поље за претрагу. Након што сте се уверили да организација под 
истим именом не постоји, кликните на тастер „Даље“. 
 

 Сада ће се приказати форма „2. Опис“ где је потребно унети сва поља, а нарочито она са 
црвеном звездицом јер су она обавезна. Све податке треба уносити ћирилицом осим поља 
за унос web сајта. Након што се унесу сва поља, кликнути на тастер „Даље“ (Слика 7). 

 
 

 
Слика 7 - Форма "Опис" 

 На форми „3. Логотип“, потребно је додати слику тј. лого организације. Додавање слике 
се врши превлачењем (Drag and drop) или кликом на „Изабери датотеку са рачунара“. 
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Након што је додата слика за лого, кликнути на тастер „Даље“ чиме се завршава поступак 
креирања организације (Слика 8). 
 

 
Слика 8 - Форма "Логотип" 

 
 

ОБЈАВЉИВАЊЕ СКУПОВА ПОДАТАКА 

 
Објављивање скупа података организације извршава њен Администратор или Editor. Када 

се пријави у име своје организације Editor ће креирати нови скуп податка. Затим ће скупу 

података доделити његове ресурсе. Једна организација може имати један или више 

објављених скупова података. Сваки скуп података може имати један или више ресурса 

везаних за себе, на пример различите формате истих података (ресурса). 
 

1. Пријава Editorа на Портал 
 

Editor се пријављује на Портал уношењем адресе електронске поште и лозинке 

дефинисане приликом регистрације. 

 
Десно од менија „Теме“, појавиће се опција са именом и презименом Editorа. Да би се 

започео процес објављивања података, потребно је ући у администраторски део Портала 

притиском на стрелицу која се налази са десне стране имена (Слика 9). 

 
Слика 9 - Пријављени корисник 

https://data.gov.rs/sr/login
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2. Администрација 
 

Из падајућег менија , изабрати опцију „Администрирај“. 

 
Слика 10 - Падајући мени 

Избором ове опције, отвара се формулар приказан на слици 11. 
 

 
Слика 11 - Формулар за администрацију отворених података 

Да бисте додали скуп података, кликните на знак „+“, у горњем десном углу (Слика 11), а затим из 

падајућег менија изаберите опцију „скуп података“ (Слика 12). 

 
Слика 12 - Креирање новог скупа података 

Затим ће се отворити страница на којој је обележен корак 1. „Објављено као“. У овом 

делу потребно је изабрати организацију за коју Editor намерава да објави скуп података. У 

највећем броју случајева имаћете понуђену само једну тј. Вашу организацију коју и у том 

случају треба одабрати (Слика 13). 
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Слика 13 - Први корак за постављање података 

Кликнути дугме „Даље“ који се налази у доњем десном углу екрана. 
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3. Додавање новог скупа података 
У следећем кораку прелази се на део 2.Нови скуп података (Слика 14). 

 
Слика 14 - Други корак за постављање података 

Подаци који се на овој форми попуњавају су следећи: 

1. Наслов (обавезно поље) 
2. Акроним (скраћени назив организације) 

3. Опис (обавезно поље) 

Кратак опис скупа података треба да буде попуњен у складу са 

препорукама из документа “Стандарди квалитета на Порталу отворених 

података” који ће ускоро бити објављен на Порталу. 

4. Лиценца 

Препорука је изабрати опцију „Јавни подаци“, подаци које је по Закону  

дозвољено објавити. 

 

Члан 25. 

Орган омогућава поновну употребу података у машински читљивом облику и отвореном 

облику у складу са отвореном лиценцом, осим ако посебним законом није другачије 

утврђено. 

Слободна лиценца омогућава слободну поновну употребу, у комерцијалне или 

некомерцијалне сврхе, које укључују умножавање, дистрибуцију, стављање на 

располагање трећим лицима, прилагођавање и повезивање са другим подацима, 

интегрисање у пословне процесе, производе и сервисе, измене, као и друге поновне 

употребе. 

Слободан лиценца обавезује на упућивање извор података, укључујући назив органа који 

је податке учинио доступним за поновну употребу, датум преузимања, адресу на којој се 

подаци могу преузети, као и јасну ознаку свих измена, уређивања или новог дизајна 

преузетих података. 

Закон о електронској управи 
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5. Фреквенција ажурирања (обавезно поље) 

Фреквенција указује на период ажурирања података, како би се на Порталу налазила 

информација о ажурности ваших података. Потребно је изабрати једну од понуђених 

опција (дневно, у реалном времену, недељно, месечно, годишње, квартално, 

непознато… ). Када изаберете једну од опција, у односу на одабрани период 

ажурирања у пољу са десне стране фреквенције аутоматски ће се појавити наредни датум 

ажурирања. Једино уколико се изабере опција непознато, у том пољу је потребно 

ручно из календара изабрати датум следећег ажурирања. 

6. Ознаке 

Потребно је уписати ознаке (tags) које најближе одређују скуп података који се поставља 

и које ће омогућити њихову видљивост приликом претраге помоћу ознака. Ознаке 

исписивати латиничним писмом. 

7. Временска покривеност 

Треба одабрати временски период који покрива скуп података који се поставља. Одабир 

датума се врши из календара који се отвара када кликнемо на поље „Почетак“. Оба 

поља („Почетак“ и „Крај“) су обавезна. 

8. Просторна покривеност 

ОВДЕ ТРЕБА УНЕТИ ТЕКСТ. 

9. Просторна гранулација 

За скупове података који садрже геопросторне податке потребно је попунити ово поље. Из 

скупа предефинисаних опција потребно је изабрати коју просторну покривеност 

подразумевају подаци који се постављају (Република, Град, Општина, ПОИ (Point of 

Interest), Друго, Није применљиво). Уколико подаци нису просторни изабрати опцију Није 

применљиво. 

10. Приватно 

Уколико желите да скуп податка видите само ви на Порталу потребно је обележити 

ово поље. 

 

Када сте попунили сва потребна поља кликните на дугме „Даље“. 
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4. Два начина додавања ресурса у оквиру скупа података 
 
Ресурси представљају све датотеке које се постављају у оквиру једног скупа податка или линкови 

ка ресурсима који се налазе на удаљеном серверу. Један ресурс је једна датотека у машински 

читљивом, отвореном формату или један линк. 

У следећем кораку се приказује део 3. Ресурси“ . На располагању су два начина за додавање 

ресурса у креирани скуп података (Слика 15): 

 
Слика 15 – Два начина додавања ресурса 

 

a) Први начин - Локални фајл 

Избором тастера „Изаберите датотеку са рачунара“, одлучили смо се на овај начин 

избора ресурса. Након притиска на овај тастер, отвара се нови прозор одакле можемо 

изабрати жељени ресурс. 

 
Слика 16 – Избор ресурса са локалног диска 

Након што смо изабрали жељени ресурс са локалног рачунара, појавиће нам се следећа 

страница (Слика 17). 
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Слика 17 – Приказ изабраног ресурса са локалног рачунара 

Овде су сва обавезна поља аутоматски попуњена осим поља „Опис“. Потребно попунити 

ово поље. 

Опис је препоручено форматирати као што је дефинисано у документу „Стандарди квалитета 

на Порталу отворених података“ који ће ускоро бити објављен на Порталу. Затим је потребно 

изабрати датум када је ресурс креиран (извезен из матичне базе/евиденције).
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На овај начин фајл се отпрема (upload) и складишти на серверу Портала, што касније захтева 

повремено ручно ажурирање фајла, па се самим тим овај начин додавања ресурса не 

препоручује. 

 

a) Други начин – Повезивање са удаљеним ресурсом или URL-ом. 

Овај начин бирамо избором линкованог текста испод дугмета за избор датотеке са 

рачунара. Ово је уједно и препоручени начин објављивања података. 
 

Када се изабере овај начин додавања ресурса отвара се нови формулар (Слика 18). 

 
Слика 18 – Додавање ресурса као online датотека 

Потребно је попунити следећа поља: 
 

1. Наслов (обавезно поље) 
2. Тип (обавезно поље) 

3. Опис треба да буде попуњен у складу са препорукама из документа 

“Стандарди квалитета на Порталу отворених података” који ће ускоро бити 

објављен на Порталу. 

4. Датум објављивања 

5. URL 

6. Величина – указује на (оквирну) меморијску величину ресурса 

(дефинисану у бајтовима) који се поставља 

7. Формат (обавезно поље) 

Формат ресурса који се додаје треба уписати малим латиничним словима, без тачке (на 

пример: csv, json, gtfs, xlsx…). Начин дефинисања формата је детаљно објашњен у 

документу “Стандарди квалитета на Порталу отворених података” који ће ускоро бити 

Портал. 

Напомена 
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објављен на Порталу. 

8. MIME тип (сваки формат има и свој адекватни миме тип) 

Сваки формат има свој адекватни MIME тип. Тачан MIME тип за формат ресурса који 

постављате можете пронаћи у Регистру MIME типова. На пример MIME тип за csv формат 

је text/csv. 

9. Контролни збир 

Контролни збир представља број за проверу аутентичности датотеке (да ли је фајл мењан 

или компромитован) коју је организација објавила. Како би се добио контролни збир неког 

фајла потребно је искористити један од Алгоритама хеширања. Алгоритам хеширања 

сваком фајлу у односу на његов садржај даје јединствени контролни број. Прво из 

падајућег менија треба изабрати врсту коришћеног алгоритма за хеширање (sha1, sha2, 

sha256, md5 или crc), а затим унети контролни збир који је добијен коришћењем тог 

алгоритма. 

 
Када сте попунили сва потребна поља кликните на дугме „Даље“. Сада је скуп података унет у базу 

Портала. 
 

5. Дељење на друштвеним мрежама 
 

У следећем кораку приказује се део 4. Подели. Editor добија информацију да је скуп података 

креиран и успешно објављен на Порталу отворених података. Појављује се могућност да можете 

прегледати објављени скуп података на Порталу кликом на опцију „Потражи на локацији“ или 

„Погледај на сајту“. 

 

 
Слика 19 – Подели ресурс 

 
  

https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml
https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml
https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml
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ОДРЖАВАЊЕ НАЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 
1. Ажурирање скупа података и ресурса 

 

Када је скуп података са својим ресурсима успешно објављен на Порталу отворених података 

Editor има могућност да касније једноставно измени скуп или дода још ресурса истом скупу 

података. За обе могућности неопходно је да Editor буде пријављен на Порталу. 

Како би Editor организације изменио податке о скупу података потребно је да из падајућег 

менија изабере опцију „Администрирај“. Тада се на централном делу екрана приказују 

лични подаци Едитора организације, као и могућност да их измени.  

За измену скупа података са леве стране формулара потребно је прво изабрати 

организацију чији скуп података желите да измените (Слика 20). Обзиром да Едитори, 

уређују само једну организацију, онда ће се у том случају, са леве стране појавити само 

организације чије податке уређују. Ако jе неки Едитор делегиран од стране више 

организација да уређује њихове странице, онда ће се са леве стране појавити више од 

једне организације. 
 

 

 

Након избора жељене организације, отвара се формулар који приказује статистичке 

податке организације: колико скупова података и случајева коришћења је објављено, колико 

организација има пратиоца и погледа од стране корисника Портала (Слика 21). 

 

 
Слика 21 – Администрација организације 

Слика 20 – Избор организације за администрацију података 
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Кликом на опцију Скупови података Портал Вас води до дела формулара који је намењен 

само за администрацију скупова података. У том делу се види листа свих објављених скупова 

података. Кликом на било који конкретан скуп података отвара се нови формулар који 

приказује све његове податке. Избором опције Измени (горњи десни угао) на том формулару 

отвара се нови формулар са подацима о изабраном скупу података које је сада могуће 

изменити. Када се све измене унесу потребно је кликнути дугме Сачувај како би измене биле 

запамћене. 

На сличан начин може се извршити и измена ресурса који се налази у оквиру једног скупа 

података. На истом формулару на коме је изабрана опција Измени за промену 

информација о скупу података, може се прегледати и листа свих ресурса тог скупа. Испод 

листе се налазе две додатне опције: Додај и Преуреди. Избором опције Додај можете 

додати нови ресурс изабраном скупу података на исти начин као што је описано у поглављу 

Два начина додавања  ресурса у оквиру скупа података овог документа. 

Опција Преуреди је доступна само ако скуп података садржи два или више ресурса и 

употребом ове опције, могуће је изменити редослед појављивања ресурса у оквиру датог 

скупа података. Када се  кликне на било који ресурс из листе ресурса приказују се сви 

његови подаци, као и опција за брисање датог ресурса или његову измену. Уколико сте 

приликом првобитног додавања ресурса изабрали  први начин додавања (Локални фајл) 

мораћете редовно ажурирати дати ресурс избором ове опције Уреди и додавањем 

најновије верзије Ваше датотеке.  

Додавање ресурса на други  начин не захтева овај начин ажурирања отворених података 

и из тог разлога је препоручени начин додавања ресурса. 

 

2. Примери употребе 
 

Свака организација може свом скупу података додати и пример употребе. Пример употребе 

представља пример конкретне примене датог скупа података. Скуп података, тј. његови 

ресурси могу бити употребљени за анализу у неком софтверу, за израду одређених 

визуелизација, прављење комплетних апликација и слично. У делу администрације Editor може 

додати нови пример употребе кликом на знак + као што је приказано на слици 6 и затим из 

падајућег менија изабрати опцију Пример употребе. 

Отвара се нови формулар који приказује део 1.Објави као, где треба изабрати организацију која 

додаје пример употребе (Слика 22). 
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Слика 22 – Први корак за постављање примера употребе 

  
 

Кликом на дугме Даље отвара се следећи формулар који приказује део 2.Нови пример употребе 

(Слика 23). 

 

 
Слика 23 – Други корак за постављање примера употребе 

У овом кораку потребно је уписати следеће податке о примеру употребе: 
 

1. Име (обавезно поље) 

2. URL (обавезно поље) за приступ случају коришћења. 

3. Тип (обавезно поље) 

Из падајућег менија треба изабрати један од понуђених типова примера употребе (Рад, 

Апликација, Повезани уређаји, АПИ, Визуелизација, Објава, Нови чланак, Идеја). 

4. Опис (обавезно поље) 

5. Ознаке 



19  

Потребно је уписати ознаке (латиничним писмом) које најближе одређују пример 

употребе који се поставља и које ће омогућити његову видљивост приликом претраге 

помоћу ознака. 

6. Приватно 

Уколико желите да пример употребе видите само ви на Порталу, потребно је обележити 

ово поље. 

 

Када сте попунили формулар, кликом на дугме Даље отвара се нови формулар који приказује део 

3.Скупови података (Слика 24) 

 
Слика 24 – Трећи корак за постављање примера употребе 

На овом формулару потребно је изабрати скупове података који су коришћени за израду 

примера употребе који се поставља.  

Посетиоцима Портала ће приликом прегледа примера употребе бити видљиво и који су скупови 

података повезани са њим. 

Кликом на дугме Даље отвара се наредни формулар који приказује корак 4.Слика (Слика 

25). 

 
Слика 25 - Четврти корак за постављање примера употребе 

  

У овом кораку потребно је додати слику која адекватно визуелно представља пример 

употребе.  

Приликом прегледа примера употребе, слика ће бити повезана са URL линком који води до 

његове изворне локације. 

Кликом на дугме Даље успешно сте додали пример употребе који је сада јавно видљив на 

Порталу и отвара се наредни формулар који приказује корак 5.Подели (Слика 26). 
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Слика 26 - Пети корак за постављање примера употребе 

  

Како је пример употребе сада креиран, могуће га је погледати на Порталу, избором опције 

“Потражите на локацији”, онако како ће бити видљив свим посетиоцима Портала .  

Такође, појављује се и опција “Погледајте у администрацији” која Вам омогућава да 

прегледате пример употребе у администраторском панелу као Editor и измените податке 

о њему. 

Податке о примеру употребе, Editor може и касније изменити или допунити избором 

опције Администрирај (Слика 4). 
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3. Коментари и патиоци 
 

Портал отворених података пружа свим регистрованим корисницима (не морају бити 

Уредници ни једне организације) могућност да започну дискусију тј. оставе коментар везан за 

конкретан скуп података или случај коришћења.  

За сваки скуп података или случај коришћења корисници Портала могу пријавити и проблем 

уколико уоче неку неправилност избором иконице која се налази испод листе ресурса тог 

скупа података (Слика 27). 

 
 

 
Слика 27 - Додавање проблема за скуп података 

 

Када је Editor пријављен и приступи администраторском делу своје организације 

обавештење о свим пријављеним проблемима и коментарима у започетим дискусијама ће се 

појавити у сандучићу (Слика 28). Editor треба да провери проблеме који су пријављени и уколико 

су оправдани да реши дати проблем и поново постави ресурс. Такође, Editor треба да одговори на 

коментаре које су корисници поставили на скуповима података и случајевима коришћења 

његове организације. 

 
Слика 28 - Сандучић за обавештења о коментарима и пријављеним проблемима 
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Сви регистровани корисници Портала отворених података могу постати пратиоци неке 

организације, скупа података или случаја коришћења.  

Корисници могу постати пратиоци врло једноставно. Када се налазе на жељеној ставци коју хоће 

да прате једним кликом на икону за праћење постају пратиоци (Слика 29). 

 Уредници могу видети ко су све пратиоци њихове организације, скупа података или случаја 

коришћења када приступе администрацији. 

 

 
Слика 29 - Опција за праћење скупа података или организације 
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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу формирала је Радну групу за 

отворене податке 26. јануара 2018. године.  

За све додатне информације о Порталу отворених података и раду, као и могућности 

прикључења радној групи можете се обратити на адресу електронске поште 

opendata@ite.gov.rs или посетити веб сајт  Канцеларије. 

 

 Закон о електронској управи 

mailto:opendata@ite.gov.rs
http://www.ite.gov.rs/
http://www.ite.gov.rs/
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/27/4/reg

