1. Назив пројекта

еCitizen

2. Сврха ИКТ компоненте
пројекта
3. ИКТ компоненте пројекта

✔

Дигитализација пословања

✔

Дигитализација јавних услуга

✔

Друго транспарентност према грађанима

✔

4. Да ли сте прибавили
мишљење МНРВОИД-а

Хардвер

✔ ИКТ услуге

Софтвер
Да

✔ Друго информисање

Не (потребно је да прибавите мишљење)
"Директна комуникација" грађана са Градском управом
градоначелником и Скупштином,Јавне расправе он лине

5. Циљеви пројекта

6. Кратак опис ИКТ компоненте
пројекта
7. Износ средства за
одржавање у КМ
8. Извори финансирања

Примарна сврха еЦитизен апликације и еЦитизен онлине
платформе
јесте омогућавање
једноставне
и измјена у
Редовно
постављање
информација,
те вршење
транспарентне
комуникације
грађана
и
локалне
управе.
складу са "стварним стањем", а све у законском оквиру

Ova
softverska
koristiti naјавности у
еЦитизен
има rješenje
за циљ иmožete
обавјештавање
https://ecitizen.ba/prijedor/home
непредвиђеним и ванредним ситуацијама, прекиду услуга
Zvaničnoj
WEB stranici
Grada Prijedor
и дешавањима
у Граду.(путем
маила или смс поруке)
https://www.prijedorgrad.org u dijelu (eServisi / eCitizen)
Mobilna aplikacija koja je javno dostupna na stranicama
Google Play i App Store (za I modul)
Буџет
Износ:
Донације
Износ:
Кредитна средства
Износ:
✔

Друго: Пројекат УНДП-а

Назив органа

Износ:

Име и презиме
Jaсна Плехо
Адмира Кличић

контакт

9. Назив органа који учествује у
одржавању ИКТ компоненте
пројекта

КИНГ ИЦТ
Одсјек за иИКТ

10. Извођач одржавања

Одсјек за информационо-комуникационе технологије и КИНГ ИЦТ

11. Да
ли
је
потребна
надоградња посјетећег ИКТ
рјешења?
Caчувај као PDF

Штампа

Да

Да ли је
надоградња у фази
планирања?

Jasna.Pleho@king-ict.ba

052/245-130

✔ Да

(потребно је
попунити образац 1)
Не

Не
Обриши унос

1. Naziv projekta
2. Svrha IKT komponente
projekta
3. IKT komponente projekta
4. Da li ste pribavili
mišljenje MNRVOID-a

eCitizen
✔

Digitalizacija poslovanja

✔

Digitalizacija javnih usluga

✔

Drugo transparentnost prema građanima

✔

Hardver

✔ IKT usluge

Softver
Da

✔ Drugo informisanje

Ne (potrebno je da pribavite mišljenje)
"Direktna komunikacija" građana sa Gradskom upravom gradonačelnikom i

5. Ciljevi projekta

6. Kratak opis IKT komponente
projekta

Skupštinom,Javne rasprave on line. Primarna svrha eCitizen aplikacije i eCitizen online
platforme jeste omogućavanje jednostavne i transparentne komunikacije građana i
lokalne uprave. eCitizen ima za cilj i obavještavanje javnosti u nepredviđenim i
vanrednim situacijama, prekidu usluga i dešavanjima u Gradu (putem maila ili sms
poruke).
Redovno postavljanje informacija I vršenje izmjena u skladu sa "stvarnim stanjem", a sve u a
zakonskom okviru. Ova softverska rješenja možete koristiti https://ecitizen.ba/prijedor/home
Zvaničnoj WEB stranici Grada Prijedor (https://www.prijedorgrad.org) u dijelu (eServisi / eCitizen)
Mobilna aplikacija koja je javno dostupna na stranicama Google Play i App Store (za I modul)

7. Iznos sredstva za
održavanje u KM
8. Izvori finansiranja

Budžet
Donacije
Kreditna sredstva
✔ Drugo: Projekat UNDP-a

Naziv organa

Iznos:
Iznos:
Iznos:
Iznos:

Ime i prezime
Jasna Pleho
Admira Kličić

kontakt

9. Naziv organa koji učestvuje u
održavanju IKT komponente
projekta

KING ICT

10. Izvođač održavanja

Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije I KING ICT

11. Da li je potrebna nadogradnja
posjetećeg IKT rješenja?

Odsjek za iIKT

Da
Ne

Da li je nadogradnja
u fazi planiranja?

Jasna.Pleho@king-ict.ba

052/245-130

✔ Da

Ne

(potrebno
je
popuniti obrazac 1)

