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_Канцеларија за информационе технологије и 
електронску управу  у партнерству са Програмом 
Уједињених нација за развој (УНДП) објављује 
Јавни позив у виду изазова за предлагање 
иновативних идеја на основу података које нуде 
локалне самоуправе, доступних на Порталу 
отворених података

Канцеларија за ИТ и еУправу и УНДП објављују 
трећи изазов отворених података и позивају све 
заинтересоване, а посебно стартапе, удружења, 
мала и средња предузећа, да се пријаве и понуде 
иновативна решења за различите локалне проблеме, 
како би одлуке биле доношене на основу података 
и информација, а грађани Србије имали прилику да 
користе иновативне услуге. Посебно се охрабрује 
иновативност у приступу, комбиновање постојећих 
отворених података са подацима прикупљеним од 
корисника (eng. crowdsourcing data collection), 
креирање или отварање нових база података, 
креирање функционалности за посебну циљну групу 
(нпр. грађани, наставници, медији), итд.

Изазов отворених 
података

О Изазову отворених 
података

Све више се говори о „паметном граду“, чија је 
идеја да олакша живот својим становницима уз 
помоћ технологије. Велику улогу у креирању 
паметних градова имају подаци. Подаци 
представљају темељ планирања и креирања нових 
услуга или иновирања старих. Они су такође 
„улазни материјал“ у процесу доношења одлука. У 
потрази за одговором како да се унапреди јавни 
превоз и информисаност грађана, смањи гужва у 
саобраћају, подаци могу показати како саобраћај 
тренутно функционише и где настаје проблем који 
се може уочити детаљнијом анализом и укрштањем 
података. Проблем на који се одговара кроз 
изазов треба да буде препознат од стране локалне 
заједнице и присутан у јавности. 

Креирати решење на одређени проблем у оквиру следећих 
области:

Решење треба да се базира на подацима које су објавиле 
локалне самоуправе и/или на подацима које се односе на 
локалне самоуправе, уз могућност додатног прикупљања 
података од стране других заинтересованих страна.

1) 
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Финансије
Транспорт и мобилност (паркинг, 
јавни превоз, бициклистичке стазе)
Образовање
Туризам, култура и спорт
Пољопривреда
Урбанизам
Животна средина
Комуналне услуге 
Енергетика
Цивилно друштво

До паметнијих градова уз 
помоћ отворених података

Који је изазов?

Изазов

- привредни субјекти
- организације цивилног друштва/фондације
- научно-истраживачке установе
- физичка лица/група физичких лица 
  (уговор се потписује са координатором тима)

Дозвољено је пријављивање идеје и у 
конзорцијумима сачињеним од горенаведених 
субјеката који испуњавају услове за пријаву. 
Пријава идеје се врши слањем пријавног 
формулара на

Пријавни формулар је доступан на сајту:

Услов за пријаву је коришћење минимум једног 
сета података са Портала отворених података: 
https://data.gov.rs/sr/. Додатни услов за 
учешће је да лиценца за софтверски код решења 
буде отворен, јавно доступан и под 
GPL-компатибилном лиценцом. 

Три најбоље пријаве ће добити прилику за 
представљање своје идеје уживо кроз кратке 
презентације (eng. pitch).

http://www.undp.org.rs/download/tmp/Formular_za
_prijavu_na_izazov_otvorenih_podataka.docx

Ко може да се 
пријави и како?

Комисија ће најкасније у року од 15 дана од 
затварања изазова одабрати најбоље идеје на основу 
следећих критеријума:

Како се бирају 
најбоље идеје?

Биће награђена једна идеја. Подршка за развој 
решења може да износи максимално 8.000 америчких 
долара. Коначни износ средстава ће бити договорен 
између победника изазова и Програма Уједињених 
нација за развој, у зависности од комплексности 
решења и процењене тржишне вредности.

Награђено решење развијено у оквиру изазова ће 
бити власништво УНДП, а по реализацији решења 
власништво ће биће пренето на Канцеларију за ИТ и 
еУправу. Победник изазова је у обавези да обезбеди 
инфраструктуру за решење на период од годину дана, 
након чега ће бити у обавези да пренесе решење на 
инфраструктуру коју ће обезбедити Канцеларија за 
ИТ и еУправу и УНДП.

Власништво над решењем

Пишите нам на 

Имате питања?

кликните овде
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Рок за пријаву идеје је 8. децембар 2019. 
године, до поноћи. Временски оквир за 
развој одабраног решења је 60 дана од 
потписивања уговора.

Који је 
временски оквир?

К Р И Т Е Р И Ј У М Б О Д О В И

Т о т а л : 1 0 0

Релевантност у односу на изазов 
и одговор на изабрани проблем

1. 2 0

Корист за дефинисану циљну групу2. 2 0

Иновативност3. 2 0

2 0Реалност предложеног буџета5. 

Искуство/референце подносиоца 
пријаве

4. 2 0

datachallenge.rs@undp.org.
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Која је награда за 
победникa изазова? 1
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Опис проблема


