
�����������������

��������������

�������������������
ВОДИЧ
КРОЗ ПОРТАЛ
еУПРАВА



Овај материјал објављен је уз финансијску помоћ Европске уније.

За његову садржину искључиво је одговоран Институт за развој и 
иновације – ИРИ, и та садржина нипошто не изражава званичне 
ставове Европске уније.
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I О ВОДИЧУ

Водич је настао са идејом да становницима Србије пружи помоћ 
приликом коришћења свих доступних услуга на порталу еУправа. 

Поглавља су подељена по групама услуга које су достпуне на 

Порталу еУправа:

1) Документа и уверења; 
2) Породица; 
3) Здравље; 
4) Посао и финансије; 
5) Пројекти; 
6) Инспекцијске службе; 
7) Foreigner; 
8) Урбанизам и грађевина.

1.1. О САДРЖАЈУ ВОДИЧА

Водич је креиран од стране Института за развој и иновације – ИРИ који је 
економски think tank основан 2018. године са циљем да развија, заговара 
и спроводи економске политике. У Институту раде економски 
истраживачи са мисијом стварања економски независних појединаца у 
Републици Србији. 

Идеја и визија Института за развој и иновације је успостављање развијеног 
и демократског друштва заснованог на једнаким шансама за све.

Институт за развој и иновације остварује своје циљеве кроз три главна 
програма рада:

1) Миграције и млади;
2) Јавне финансије и економски развој и
3) Зелена економија.

Водич је настао током имплементације пројекта „Први кораци ка 
дигиталном Чачку“. Пројекат је део програма ICEDA (Increasing Civic 
Engagement in the Digital Agenda) који је кофинансиран од стране Европске 
уније и Министарства спољних послова Естоније.

1.2. О АУТОРУ ВОДИЧА
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Портал еУправа је државни веб портал у власништву Републике 
Србије. Основан је 2010. године, и одржаван од стране 
Канцеларије за информационе технологије и електронску управу.

Портал представља јединствено место свих електронских услуга у 
Републици Србији. Коришћењем Портала грађанима је олакшана 
комуникација са државним органима и целокупном јавном 
администрацијом у смислу лакшег проналажења информација и 
одговарајућих формулара, као и једноставнијег подношења 
захтева, пријема решења и осталих докумената.

У тренутку писања Водича Портал садржи 8 категорија услуга, са 
укупно 38 поткатегорија услуга. 

Како би сте користили услуге Портала еУправе, непоходно је да 
креирате профил на Порталу и да га верификујете. 

1.3. О ПОРТАЛУ еУПРАВА
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Регистрација корисничког налога на Порталу еУправа могућа је на 
два начина:

1) Корисничким именом и лозинком;
2) Квалификованим електронским сертификатом.

2.1. РЕГИСТРАЦИЈА КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА НА 
........ПОРТАЛУ еУПРАВА

Регистрација путем корисничког имена и лозинке је најбржи и 
најлакши начин пријаве који дозвољава приступ услугама на 
Порталу еУправа.

Како бисте се регистровали на Портал еУправа неопходно је 
најпре да одете на сајт еУправе. Са десне горње стране изаберите 
опцију „Моја еУправа“, а потом „Регистрација“. Изаберите 
регистрацију корисничким именом и лозинком.

2.1.1 РЕГИСТРАЦИЈА ПУТЕМ КОРИСНИЧКОГ ИМЕНА И 
..........ЛОЗИНКЕ

Након што сте изабрали ову опцију отвориће Вам се нови прозор где ће 
бити неопходно да унесете: 

1) Име;
2) Презиме; 
3) ЈМБГ; 
4) Прилог: Очитану, скенирану или фотографисану личну карту (обе 
аастранице) или пасош;
5) Изаберите тип документа (лична карта или пасош);
6) Унесите број документа који сте приложили;
7) Место пребивалишта. 

II РЕГИСТРАЦИЈА ПРОФИЛА И ПРИЈАВА
....НА ПОРТАЛ еУПРАВА
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У поље корисничко име унесите Вашу адресу електорнске поште. 
Приликом креирања лозинке неопходно је унети једно велико и 
мало слово, један број и специјални карактер како би ваша 
лозника била прихваћена. Лозинка мора садржати најмање осам 
карактера. Упишите још једном исту лозинку у пољу „Потврда 
лозинке“.

Квалификовани електронски сертификат (КЕС) је документ који издаје 
МУП Србије. За ову услугу потребно је да поседујете читач картице и 
инсталирани софтвер сертификованог тела у држави чији КЕС 
користите. КЕС издају сертификована тела у држави, као што су Јавно 
предузеће „Пошта Србије“ – Сертификационо тело Поште, Привредна 
комора Србије – ПКС ЦА, МУП РС – Сертификационо тело МУП РС; 
Привредно друштво Halcom а.д. Београд – Сертификационо тело 
Halcom; „E-Smart Systems“ д.о.о. – Smart Systems Сертификационо тело Е
SS CA.

Како бисте се регистровали на Портал еУправа путем Квалификованог 
електронског сертификата, идите на Портал еУправа изаберите опцију 
„Моја еУправа“, „Регистрација“. Изаберите регистрацију 
,,Квалификованим електронским сертификатом“. Одаберите свој 
електронски сертификат и унесите ПИН Вашег квалификованог 
електронског сертификата.

Кликом на дугме „Региструј се“, Портал ће Вам аутоматски послати 
имејл на адресу електронске поште коју сте унели. Како бисте 
завршили регистрацију, идите на Вашу имејл адресу и кликните на 
линк који Вам је стигао у сандуче. 

Након што сте верификовали адресу електронске поште, Ваш 
налог на Порталу ће бити активиран у року од 48 сати. Ово чекање 
је неопходно како би се проверила веродостојност документа које 
сте приложили.

2.1.2. ПРИЈАВА ПУТЕМ КВАЛИФИКОВАНОГ 
............ЕЛЕКТРОНСКОГ СЕРТИФИКАТА
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Након уноса ПИН броја, биће видљиви сви подаци забележени на 
сертификату. Подаци се не могу накнадно мењати, осим адресе 
електронске поште коју можете мењати уколико желите.

Изаберите коју адресу електронске поште желите да повежете са 
Вашим Квалификованим електронским сертификатом и Порталом 
еУправа.

Портал ће Вам аутоматски послати имејл на адресу електронске 
поште коју сте унели. Како бисте завршили регистрацију, идите на 
Вашу адресу електронске поште и кликните на линк који Вам је 
стигао у сандуче. 

Након што сте верификовали Вашу имејл адресу, Ваш налог на 
Порталу ће бити активиран.

Приступ Порталу еУправа могућ је на три начина: 

1) Корисничким именом и лозинком;
2) Квалификованим електронским сертификатом; 
3) Путем мобилне апликације.

2.2. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА ПОРТАЛУ еУПРАВА

Како бисте се пријавили на Портал еУправа изаберите опцију Моја 
еУправа – Пријава. Изаберите регистрацију корисничким именом и 
лозинком.

Уколико сте заборавили лозинку, кликните на линк „Заборављена 
лозинка“, и унесите Ваше корисничко име (адреса електронске поште 
која је коришћена приликом регистрације налога на Порталу). 
Проверите електронску пошту и пратите упутства из мејла.

2.2.1. ПРИЈАВА КОРИСНИЧКИМ ИМЕНОМ И ЛОЗИНКОМ
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Корисници који се пријављују на овај начин могу да приступају свим 
услугама, да себи издају Квалификовани електронски сертификат у 
клауду и да електронски потписују документа у клауду. Предност овог 
начина пријављивања јесте у томе што корисницима нису потребни 
квалификовани електронски сертификати на смарт картицама или 
токенима, већ инсталирана апликација на њиховим паметним 
уређајима (мобилни телефон или таблет). За овај начин логовања 
потребно је добити параметре за логовање у Пошти. 

Списак пошти у којима можете добити параметре за пријављивање 
можете пронаћи на Порталу еУправе.

За правилно коришћење квалификованих електронских сертификата 
неопходно је да на свом рачунару инсталирате софтвер 
сертификационог тела које Вам је издало сертификат, јер без тога није 
могуће користитит квалификоване електронске сертификате. Уколико 
заборавите или блокирате ПИН (унесете више од четири пута 
погрешан ПИН), обратите се сертификационом телу које вам је издало 
сертификат.

2.2.3. ПРИЈАВА ПУТЕМ МОБИЛНЕ АПЛИКАЦИЈЕ

Како бисте се пријавили на Портал еУправа изаберите опцију „Моја 
еУправа“, „Пријава“. Изаберите регистрацију квалификованим 
електронским сертификатом.

На прозору који се појави одаберите свој сертификат и унесите ПИН.

2.2.2. ПРИЈАВА КВАЛИФИКОВАНИМ ЕЛЕКТРОНСКИМ 
............СЕРТИФИКАТОМ
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III УСЛУГЕ
Услуге Портала еУправа поређане су у 8 категорија: 

1) Документа и уверења; 
2) Породица; 
3) Здравље; 
4) Посао и финансије; 
5) Пројекти; 
6) Инспекцијске службе; 
7) Foreigner; 
8) Урбанизам и грађевина.

У наредним поглављима биће објашњено како користити сваку од 
услуга које се налазе у овим категоријама.
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IV ЛИЧНА ДОКУМЕНТА
Под категоријом услуга Лична документа грађани могу да користе 
услуге: 

1) Лична карта/пасош;
2) Возачка дозвола;
3) Регистрација возила;
4) Уверење о (не)кажњавању;
5) Уверење о вођењу кривичног поступка;
6) Исправе о оружју;
7) Матична књига;
8) Пријава боравка странца;
9) Добровољно служење војног рока;
10) Квалификовани електронски сертификат;
11) Потпис у клауду;
12) Паркинг (за особе са инвалидитетом).

Коришћење услуга је могуће пријавом на Портал корисничким 
именом и шифром, али поједине услуге захтевају поседовање 
квалификованог електронског сертификата.

Под услугом „Лична карта/пасош“ можете заказати термин за вађење 
документа у Вашој општини. Услуге заказивања можете користити за себе 
или чланове своје породице који немају налог на Порталу еУправа.

Како бисте покренули услугу улогујте се на Портал еУправа са вашим 
корисничким именом и шифром. Након пријаве на Портал, у падајућем 
менију „Услуге“ изаберите опцију „Документа и уверења“, а потом и 
„Лична карта/пасош“. 

4.1. ЛИЧНА КАРТА/ПАСОШ
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Са леве стране стране екрана изаберите опцију „Покрени услугу“. 

Након покретања услуге, појавиће вам се поље у коме најпре 
треба кликнути да се слажете са условима коришћења Портала.

Затим ће од Вас бити тражено да унесете своје личне податке 
(име, презиме и ЈМБГ, као и податке уколико заказујете термин за 
једног од чланова ваше уже породице). Након правилно 
попуњеног обрасца, изаберите опцију „Напред“. 

Пред Вама ће бити календар са слободним терминима. Изаберите термин 
који Вам одговара и са леве стране екрана кликните на опцију Закажи.

Након заказаног термина, појавиће Вам се потврда да сте успешно 
заказали термин.

Потврду о заказаном термину ћете видети на Вашем еУправа налогу.
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Уколико желите да откажете или промените заказани терми, у 
делу „Моје активности“ можете отказати или променити термин. У 
календару где сте заказали, пронађите свој термин. Селектујте га и 
у горњем левом углу видећете опцију „Откажи“. Портал ће вас 
питати за потврду ове одлуке. Кликните на „Потврди“. Ваш термин 
ће бити отказан, и календар ће бити поново обележен белом 
бојом (слободан термин).

Како бисте користили услугу неподходно је још да: имате инсталирану 
апликацију за електронско потписивање на Bашем рачунару, како бисте 
могли да потпишете захтев за замену пре слања; потврдите да није дошло 
до значајне промене у Вашим личним подацима и да сте сагласни са 
преузимањем фотографије из личне карте у сврху израде возачке дозволе 
(лична карта не сме бити старија од 5 година); потврдите да Вам стара 
возачка дозвола није издата са уписаним здравственим ограничењима.

Уколико желите, можете затражити да возачка дозвола стигне на Вашу 
кућну адресу. У том случају Ви ћете сносити трошкове поштарине.

Након пријаве на Портал, у падајућем менију „Услуге“ изаберите опцију 
„Документа и уверења“, „Возачка дозвола“. Са леве стране стране екрана 
изаберите опцију Покрени услугу. 

Након покретања услуге, како бисте добили нову возачку дозволу од Вас ће 
бити тражено да унесете своје личне податке и доставите наредна документа:

1) Возачку дозволу издату на старом обрасцу; 
2) Уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима и  
а скуповима возила оне категорије за које се захтева издавање возачке 
адозволе које није старије од шест месеци (доказ треба приложити ако је 
ранија дозвола издата на период краћи од 10 година из здравствених разлога, 
односно ако захтев подноси лице које је старије од 65 година живота); 
3) Важећу личну карту на увид; 
4) Слику.

Ову услугу можете користити након истека рока важења пробне 
возачке дозволе или истека рока раније издате возачке дозволе. 
Захтев можете поднети најраније 30 дана од датума истека важења 
документа.

Како бисте покренули услугу улогујте се на Портал еУправа 
коришћењем Квалификованог електронског сертификата или путем 
мобилне апликације. 

4.2. ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
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Уколико се одлучите за ручни унос података са саобраћајне картице, 
потребно је уписати:

1) Регистарску ознаку;
2) Серијски број;
3) Број регистра.

Под услугом названом „Регистрација возила“ можете продужити 
регистрацију возила код овлашћеног правног лица за вршење 
техничког прегледа возила и то без одласка у надлежну полицијску 
станицу према месту пребивалишта.

Није могуће извадити регистрациону налепницу на овлашћеним 
техничким прегледима у случају прве регистрације, у случају промене 
власника и слично.

Регистрациона налепница се издаје са роком важења од једне године.
Да бисте користили ову услугу кликните на зелено дугме „Покрени 
услугу“. 

Када попуните захтев, појавиће се опција за плаћање. Да би захтев 
био успешно поднет, неопходно је да Ваша уплата буде евидентирана.

Републичку административну таксу можете директно платити преко 
Портала еУправа, а инструкције како то да урадите можете пронаћи у 
поглављу 7.4. у оквиру овог Водича.

4.3. РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА

Како бисте покренули услугу улогујте се на Портал еУправа путем 
квалификованог електронског сертификата.

Након пријаве на Портал, у падајућем менију изаберите опцију 
„Документа и уверења“, а потом „Уверење о (не)кажњавању“. 

У зависности да ли Вам је потребно уверење за остваривање права у 
земљи или иностранству у самом захтеву одаберите жељену опцију.

Подношење захтева не наплаћује се за:

1) заснивање радног односа;
2) остваривање права на додатак за децу;
3) остваривање права из здравственог, инвалидског или пензијског    
аа осигурања;
4) остваривање права на социјалну заштиту.

4.4. УВЕРЕЊЕ О (НЕ)КАЖЊАВАЊУ
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Уверење о вођењу кривичног поступка представља документ којим 
доказујете да се против Вас (не) води кривични поступак и истрага 
пред основним, вишим судобима и јавним тужилаштвима, посебним 
одељењима за организовани криминал, Одељењем за ратне злочине 
и посебним одељењима за сузбијање корупције.

Овај документ је често потребно приложити уколико сте нпр. у 
процесу запослења, продужавања визе и слично. 

Како бисте користили услугу „Издавање уверења о вођењу кривичног 
поступка“ неопходно је да се најпре пријавите на Портал еУправа 
коришћењем корисничког имена и лозинке, а затим покрените услуку 
кликом на дугме „Покрени услугу“.

За остале намене висина таксе ће се приказати када покренете услугу. 
 
Плаћање можете да извршите на Порталу свим платним картицама 
(Виза, Мастер, Маестро и Дина картицама), електронским 
банкарством, као и општом уплатницом.

4.5. УВЕРЕЊЕ О ВОЂЕЊУ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Пред Вама ће се отворити Захтев који би требало попунити подацима:

1) Име;
2) Презиме;
3) ЈМБГ;
4) Име мајке;
5) Име оца;
6) Општина пребивалишта;
7) Девојачко презиме;
8) Сврха издавања;
9) Суд;
10) Надлежни суд.
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Уколико сте ослобођени од таксе, штиклирајте квадратић и приложите 
документ као доказ о ослобађању од плаћања таксе.

Уколико желите да добијете Уверење о вођењу кривичног поступка и 
на Вашу адресу, штиклирајте квадратић.

Кликните дугме „Поднесите захтев“.

Након успешно поднетог захтева, добићете потврду на Вашем 
еУправа профилу, као и пример уплатнице за плаћање 
административне таксе пре покретања услуге. 

За више информација како да платите таксе путем Портала еУправе, 
погледајте поглавље 7.4. Плати овог Водича.

Напомена: Ова услуга је омогућена само држављанима Републике 
Србије. Уколико држављанин Републике Србије (случај двојних 
држављана) тренутно не поседује пребивалиште или боравиште у 
Републици Србији, потребно је да на форми за унос захтева означи 
последње регистровано пребивалиште или боравиште на територији 
Републике Србије.

Под услугом названом „Исправке о оружју“ можете поднети Захтев за 
замену папирних исправа о оружју/предаја оружја. Како бисте 
покренули услугу улогујте се на Портал еУправе путем корисничког 
имена и лозинке или квалификованог електронског сертификата.

Након што покренете услугу непоходно је да се сложите са условима 
коришћења портала, а потом и попуните образац са наредним 
подацима:

1) Општина пребивалишта;
2) Подаци о власнику оружја – ЈМБГ, име и презиме;
3) Подаци о пребивалишту власника оружја – улица и број, ПТТ број, 
аа место, адреса електронске поште и контакт телефон;
4) Врста захтева (означити);
5) Колико оружја имате са папирним исправама (унесите број).

4.6. ИСПРАВЕ О ОРУЖЈУ
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Захтев ће у обради бити видљив на Вашем еУправа налогу. Услуга се 
не плаћа.

Затим ће од Вас бити затражено да попуните образац са следећим 
подацима:
1) За кога подносите захтев – адреса пребивалишта особе, њихов ЈМБГ, 
аасврха издавања извода, језик обрасца;
2) Подаци подносиоца захтева (особе преко чијег еУправа налога се 
ааподноси захтев) – име и презиме, сродство (уколико није за вас), 
ааадреса, адреса електронске поште, контакт телефон и датум 
ааподношења захтева.

Како бисте покренули услугу улогујте се на Портал еУправа са вашим 
корисничким именом и шифром. Након пријаве на Портал, у 
падајућем менију „Услуге“ изаберите опцију „Документа и уверења“, а 
потом „Матична књига“. Са леве стране екрана изаберите опцију 
„Покрени услугу“. 

Након што покренете услугу, сложите се са условима коришћења и 
изаберите да ли желите да Вам извод буде достављен на кућну адресу 
(коју морате навести) или желите да извод покупите на шалтеру Ваше 
општине. 

4.7. МАТИЧНА КЊИГА
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Након што сте попунили податке и поднели захтев, од Вас може бити 
затражено да платите републичку административну таксу за издавање 
извода из матичне књиге рођених.

Републичка административна такса се не наплаћује уколико извод 
тражите у сврхе: упис на факултет, заснивање радног односа, 
остваривање права из социјалне заштите, остваривање права из 
здравствене заштите, остваривање права из борачко-инвалидске 
заштите и заштите цивилних инвалида рада, реституцију, повраћај 
пореза на додату вредност (ПДВ).

У случају да морате да платите републичку административну таксу 
износ се обрачунава и приказује када попуните захтев. Плаћање 
можете извршити свим платним картицама (Виза, Мастер, Маестро и 
Дина картицама), као и општом уплатницом.

Републичку административну таксу можете директно платити преко 
Портала еУправа, а инструкције како то да урадите можете пронаћи у 
поглављу 7.4. Плати у оквиру овог Водича.

Како бисте покренули услугу улогујте се на Портал еУправе путем 
квалификованог електронског сертификата. Услугу не можете 
користити ако непокретност на којој пријављујете стране госте није 
укњижена у Републичком геодетском заводу или уколико адреса није 
препозната у Адресном регистру Републике Србије.

Након пријаве на Портал, у падајућем менију изаберите услугу 
„Документа и уверења“, а потом „Пријава боравишта странца“. Са леве 
стране екрана изаберите опцију „Покрени услугу“. 

Након што сте покренете услугу непходно је да попуните образац са 
следећим подацима: 

1) Подаци о подносиоцу пријаве; 
2) Подаци о страном држављанину које се пријављује и адреса 
аањеговог боравка у Србији;
3) Адреса електронске поште странца и и подносиоца пријаве, како би 
аасе омогућила електронска достава обрасца пријаве и потврде о 
аапријављеном боравишту.

Пријава ће стићи на имејл адресу коју сте навели у пријави.Услуга „Пријава боравишта странца“ намењена је физичким лицима 
која врше пријаву боравишта странца на територији Републике Србије.

4.8. ПРИЈАВА БОРАВКА СТРАНАЦА
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Како бисте покренули услугу улогујте се на Портал еУправа са Вашим 
корисничким именом и шифром. Након пријаве на Портал, у 
падајућем менију „Услуге“ изаберите опцију „Документа и уверења“, а 
потом „Квалификовани електронски сертификат“. Са леве стране 
кликните на зелено дугме „Покрени услугу“. 

Након што покренете услугу најпре је неопходно кликнути да се 
слажете са условима коришћења Портала.

Потом попуните образац са следећим подацима:

1) ЈМБГ (Јединствени матични број грађана);
2) Име и презиме;
3) Електронска пошта;
4) Обележите да поседујете документ – Лична карта са чипом.

Након правилно попуњеног обрасца, изаберите опцију „Напред“. 

Услугу могу користити представници мушког и женског пола у старости 
од 19 до 30 година.

Коришћење ове услуге могуће је само за кориснике који се пријаве 
квалификованим електронским сертификатом.

Покрените услугу тако што ћете у падајућем менију изабрати опцију 
„Документа и уверења“, а потом „Добровољно служење војног рока“. 
Кликните на зелено дугме „Покрени услугу“ које се налази са леве 
стране.

Пред Вама ће бити образац који морате попунити са Вашим личним 
подацима и контакт телефоном и адресом електронске поште.

Након успешно попуњене пријаве добићете поруку или позив од 
надлежног Центра Министарства одбране, путем мејла или СМС-а – у 
зависности од пожељног вида комуникације који сте навели у Вашој 
пријави.

4.9. ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА

Ова услуга Вам даје могућност да закажете термин за вађење 
Квалификованог електронског сертификата, помоћу којег можете 
користити све услуге на Порталу еУправа.

4.10. КВАЛИФИКОВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРТИФИКАТ
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У падајућем менију „Услуге“ изабрати опцију „Документа и уверења“, а 
потом „Потпс у клауду“.

Појавиће вам се две опције:

1) Потпписивање документа у клауду;
2) Издавање квалификованог електронског сертификата у клауду.
Изаберите прву опцију.

Покрените услугу кликом на зелено дугме „Покрени услугу“.

Пред Вама ће бити календар са слободним терминима. Изаберите 
термин који Вам одговара и са леве стране екрана кликните на опцију 
Закажи.

Заказани термин ће бити видљив на Вашем еУправа налогу.

Услуга Потписивање документа у клауду намењена је свим грађанима 
Републике Србије који желе да на брз и једноставан, а поуздан и 
безбедан начин електронски потпишу документ. Ова услуга омогућава 
потписивање документа квалификованим електронским сертификатом 
којим корисник располаже на даљину, путем мобилне апликације 
ConsentID.

4.11. ПОТПИС У КЛАУДУ

Услуга омогућава особама са инвалидитетом да поднесу захтев за 
издавање паркинг карте и резервисаног паркинг места у одређеним 
градовима/општинама које пружају ову услугу. Ова услуга је доступна 
само у одређеним градовима/општинама.

Како бисте покренули услугу улогујте се на Портал еУправа са Вашим 
корисничким именом и шифром. Након пријаве на Портал, у 
падајућем менију изаберите опцију „Документа и уверења“, а потом 
„Паркинг (за особе са инвалидитетом)“.

Са леве стране стране екрана изаберите опцију „Покрени услугу“. 

4.12. ПАРКИНГ (ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ)
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6) Подаци о возилу – регистарства ознака возила, марка возила, модел 
возила и да ли је возило под лизингом;
7) Уколико имате додатна документа у вези са захтевом можете их 
приложити. Максимално можете приложити три документа. 

Након што покренете услугу непоходно је да попуните образац са 
наредним подацима: 

1) Град/општина којој се подноси захтев;
2) За шта се подноси захтев;
3) Подаци особе са инвалидитетом – име и презиме, ЈМБГ, адреса 
електронске поште и контакт телефон;
4) Подаци о пребивалишту особе са инвалидитетом – Општина, место, 
ПТТ број, улица и број, фотографија особе са ивалидитетом (формат 
као за пасош, димензија 3х3,5 цм);
5) Да ли је претходне године издато Решење о признатом праву у 
истом граду/општини, ко је власник возила коме је својство уписано 
саобраћајној дозволи (особа са ивалидитетом или члан породице). У 
случају да је власник возила члан породице особе са инвалидитетом 
неопходно је да унесете податке о власнику возила – сродство, 
потписану изјаву члана породице коју можете преузети на портаку, 
име и презиме, ЈМБГ, имејл, телефон, општину, место, ПТТ број, Улицу 
и број становања; 

Обележите да сте сагласни да орган за потребе поступка може извршити 
увид, прибављање и обраду података.

Након што кликнете дугме „Поднеси захтев“ можете пратити његово 
стање обраде на Вашем еУправа налогу. Рок за обраду захтева је 30 дана.
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Под категоријом услуга „Породица“ грађани могу да користе 
услуге: 

1) Бебо, добро дошла на свет;
2) еВртић;
3) еВртић – родитељ странац;
4) Одбијеница;
5) еУпис;
6) есДневник;
7) Моја средња школа.

Коришћење услуга је могуће пријавом на Портал корисничким 
именом и шифром.

Услуга „Бебо, добро дошла на свет“ је услуга пријаве детета по 
рођењу путем интернета. Родитељи детета имају могућност да 
давањем сагласности службеном лицу, док су још увек у 
породилишту, изврше пријаву рођења детета, изјасне се о имену 
детета, пријаве његово пребивалиште и здраствено осигурање. 
Такође, аутоматски могу да поднесу и захтев за родитељски 
додатак.

5.1. БЕБО, ДОБРОДОШЛА НА СВЕТ

Како бисте покренули услугу улогујте се на Портал еУправа са 
Вашим корисничким именом и шифром. Након пријаве на Портал, 
у падајућем менију „Услуге“ изаберите опцију „Породица“, а потом 
услугу „еВртић“. Са леве стране екрана кликните зелено дугме 
„Покрени услугу“. 

Након покретања услуге попуните формулар.

У формулару ће бити тражено да наведете: 

1) Опште податке о упису детета (Вртић, васпитну групу, жељени 
месец уписа, Доказ о ранијем конкурисању, Језик 
васпитно-образовног рада);

5.2. еВРТИЋ

На број телефона који сте навели у својој online пријави, добићете СМС 
обавештење о току поступка, а на адресу породилишта ће Вам поштом 
бити достављен Извод из матичне књиге рођених и Картица здравственог 
осигурања.

V ПОРОДИЦА
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2) Опште податке о детету за које конкуришете (ЈМБГ детета, датум 
рођења, име и презиме, место рођења, општину и државу, адресу 
становања, општину, редослед рођења детета); 4) Опште податке о оцу детета (ЈМБГ; Име и презиме, Адреса 

становања, Контакт телефон, Назив, адреса и број телефона фирме, 
радно време, радни статус, образовање и занимање); 

3) Опште податке о мајци детета (ЈМБГ; Име и презиме, Адреса 
становања, Контакт телефон, Назив, адреса и број телефона фирме, 
радно време, радни статус, образовање и занимање);
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5) Подаци о осталој деци у породици (укупан број деце у 
породоци и број деце која похађају предшколску установу 
наведену по имену и презимену);

6) Подаци о подносиоцу захтева (ЈМБГ; Име и презиме, контакт 
телефон и сродство са дететом);

7) Здравствени подаци о детету (Здравствени проблеми, 
специфичкан начин исхране, дом здравља у коме је картон 
здравствени картон, сметње у развоју детета);

Након што попуните све податке и проверите да ли су тачни, 
одаберите опцију Следећи корак. 

На Порталу ће се отворити нови прозор уколико су подаци исправни. 
Кликните на дугме „Пријава“, како бисте подели пријаву.

Након што сте поднели захтев за упис детета у вртић статус пријаве 
можете пратити на вашем еУправа налогу .

8) Специфични подаци о детету.
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Након покретања услуге неопходно је најпре да се сложите са 
условима коришћења Портала, а потом и да попуните формулар. У 
формулару ће бити тражено да наведете: 

1) Број захтева (попуњава запослени у предшколској установи);
2) Назив предшколске установе и вртић у који бисте уписали дете;
3) Да ли сте конкурисали у неку другу установу и, уколико јесте, у 
аАкоју;
4) Васпитна група детета;
5) Уписати жељени месец уписа;
6) Радни статус родитеља;
7) Број деце у породици и ЈМБГ за свако дете у породици и број  
аадеце која похађају предшколску установу са њиховим именом и 
аапрезименом;
8) Подаци о детету за које се подноси захтев – ЈМБГ, датум рођења, 
ааиме и презиме, место, општина и држава рођења, адреса 
аастановања и општина;
9) Подаци о подносиоцу захтева – име и презиме подносиоца 
аазахтева, ЈМБГ, контакт телефон;

10) Подаци о мајци детета – Име и презиме, адреса становања, број 
аателефона, назив, адреса и број телефона фирме, радно време и 
ааЈМБГ;
11) Подаци о оцу детета - Име и презиме, адреса становања, број 
аателефона, назив, адреса и број телефона фирме, радно време и 
ааЈМБГ;
12) Здравствени подаци о детету – да ли их има, специфична 
ааисхрана, Дом здравља у коме је картон, да ли дете има сметње у 
ааразвоју и специфичности о детету.

Како бисте покренули услугу улогујте се на Портал еУправа са 
Вашим корисничким именом и шифром. Након пријаве на Портал, 
у падајућем менију „Услуге“ изаберите опцију „Породица“, а потом 
услугу „еВртић – родитељ странац“. Са леве стране екрана 
кликните на зелено дугме „Покрени услугу“. 

5.3. еВРТИЋ – РОДИТЕЉ СТРАНАЦ
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У формулару ће бити тражено да наведете:

1) Подаци о детету које није уписано у предшколску установу – Име 
ааи презиме; ЈМБГ детета;
2) Број захтева за упис детета који је поднет за упис у предшкоску 
ааустанову – Под којим бројем је заведен или ЕГН број захтева (за 
ааоне који су захтев за упис поднели путем портала еУправа);
3) Месец и година за коју је потребна потврда;
4) Подаци о поднисиоцу захтева – Име и презиме, Адреса, Телефон 
ааи Датум.

Након што попуните образац кликните на дугме „Напред“, а затим 
на „Потврди“. Рок за обраду захтева је до 30 дана. Захтев ће бити 
доступан на Вашем Порталу еУправа, а Потврду ћете подићи лично.

Након што сте попунили образац, Портал ће Вас одвести на другу 
картицу на којој ће бити поетребно да евентуално доставите 
документа за родитеља који је странац.

За стране родитеље запослене у иностраним фирмама неопходна је:

1) Пријава боравишта за све чланове породице;
2) Потврду послодавца преведену и оверену од стране судског 
аатумача. 

За иностране родитеље запослене у амбасадама:

1) Потврду о радном статусу – издату од стране Амбасаде;
2) Фотокопија дипломатске личне карте (за запослене у Амбасади, за 
аадецу и родитеље).

Како бисте покренули услугу улогујте се на Портал еУправа са 
вашим корисничким именом и шифром. Након пријаве на Портал, 
у падајућем менију „Услуге“ изаберите опцију „Породица“, а потом 
услугу „Одбијеница“. Са леве стране стране екрана кликните на 
зелено дугме „Покрени услугу“. 

Након покретања услуге, најпре се сложите са условима 
коришћења Портала, а потом попуните Захтев за издавање 
потврде да дете није уписано у предшколску установу због 
недовољних капацитета.

5.4. ОДБИЈЕНИЦА
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Након одабира школе, отвориће се страниза за заказивање термина 
за упис и тестирање. Изаберите термин и кликните „Закажи“.

Након одабира термина, отвара се форма за упис података: 1) ЈМБГ 
родитеља или другог законског заступника; 2) Име и презиме 
родитеља или другог законског заступника; 3) Адреса електронске 
поште; 4) Контакт телефон; 5) ЈМБГ детета; 6) Име и презиме детета; 
7) Пол детета; 8) Напомена.

Користећи услугу „еУпис“ родитељи, или други законски 
заступници који су грађани Републике Србије могу електронским 
путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање 
детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина 
за упис и тестирање детета у ОШ.

Уколико на овај начин желите да закажете свој термин, потребно 
је да Ваше дете обави лекарски преглед пре одласка у школу у 
заказаном термину.

Кликните дугме „Покрени услугу“. Отвориће вам се нови прозор 
„еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ“. Кликните 
за „Подношење пријаве“. Изаберите округ и школу у којој бисте 
уписали дете. 

Такође, имате опцију да изаберете један од понуђених језика 
националних мањина.

5.5. еУПИС
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Враћамо се на почетак овог прозора. Поред опције за подношење 
пријаве, можете видети и преглед поднетих пријава.

Кликом на ово дугме можете видети детаље заказаних термина.
У случају да желите да откажете термин за тестирање, поред 
термина који желите да откажете кликните на тастер „Х“.

А након тога потврдите да ли сте сигурни да желите да откажете 
термин.

Могуће је отказати термин 24 часа пре заказаног термина. Уколико 
не откажете у ових 24 часа, а спречени сте да се појавите у заказано 
време, наредних 14 дана нећете моћи да закажете термин 
коришћењем услуге „еЗаказивање термина за упис и тестирање 
детета у ОШ“.

Кликните на дугме „Поднеси“.

Уколико постоји потреба за заказивањем термина за више деце 
(четворо је максимум), изаберите дугме Секвецијалну услугу као 
на приказаној слици.

Одаберите онолико термина колико Вам је потребно (највише четири).

Поновите поступак као у првом случају.
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есДневник је услуга која има свој Портал на адреси
https://moj.esdnevnik.rs/. 

есДневник је скраћеница од „електронски систем дневник“ и 
представља софтверско решење за вођење педагошке евиденције 
настао како би се заменио папирни дневник.

Путем интернета, родитељи могу да виде оцене свог детета. Свим 
родитељима или другим законским заступницима ученика у 
школама које воде евиденције кроз есДневник омогућен је 
приступ Порталу Мој есДневник, а налоге за приступ Порталу 
издају школе које се налазе у систему есДневник Портала.

5.6. есДНЕВНИК

Моја средња школа је услуга која има свој Портал на адреси 
https://mojasrednjaskola.gov.rs/. 

На Порталу можете проверити све евидентиране податке за 
конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о 
основним и средњим школама, као и друге информације које могу 
помоћи у правилном одабиру будуће школе. 

Порталом Моја средња школа управља Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја и одговорно је за садржај који се на 
њему налази.

5.7. МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА



30

VI ЗДРАВЉЕ
Под категоријом услуга „Здравље“ грађани могу да користе услуге: 

1) Здравствено осигурање;
2) Здравствена заштита;
3) Ковид 19.

Коришћење услуга је могуће пријавом на Портал корисничким 
именом и шифром.

Након што покренете услугу непоходно је да попуните образац са 
наредним подацима: 

1) ЛБО носиоца осигурања – Уколико сте Ви носилац осигурања за 
аачланове вашег домаћинства, потребно је да наведете број осигураних 
аалица , упишете њихов ЛБО и такође потврдите на дугме „Преузми 
ааподатке“. Захтев се може поднети само за чланове породице који су 
ааосигурани преко вас; 
2) Означите да ли желите да књижица буде на језику неке од 
аанационалних мањина или не; 
3) Број осигураних чланова породице за које се подноси захтев;
4) Да ли желите да вам књижица стигне на кућну адресу (у случају да вам 
астиже на кућну адресу, ви ћете сносити трошкове поштарине).

Након што попуните образац кликните на квадратић да сте сагласни са 
условима коришћења, а потом и дугме „Поднесите захтев“.

Услуга је првенствено намењена за подношење захтева за издавање 
здравствене картице и замену здравствене књижице здравственом 
картицом.

Како бисте покренули услугу пријавите се на Портал еУправа 
корисничким именом и шифром. Након пријаве на Портал, у 
падајућем менију „Услуге“ изаберите опцију „Здравље“, а потом 
услугу „Здравствено осигурање“. Са леве стране стране екрана 
кликните на зелено дугме „Покрени услугу“.

6.1. ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
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Након што сте поднели захтев од Вас ће бити затражено да уплатите 
таксу у висини од 400,00 односно 490,00 динара у случају да желите 
да Вам књижица стигне на кућну адресу. Пример уплатице ћете 
добити директно од портала еУправе. 

Републичку административну таксу можете директно платити преко 
портала еУправа, а инструкције како то да урадите можете пронаћи 
у поглављу 7.4. у оквиру овог Водича.

Под категоријом услуга „Здравствена заштита“ грађани могу 
претражити податке о лековима за употребу у хуманој и 
ветеринарској медицини, претражити медицинска средства, 
прегледати податке о одобреним клиничким испитивањима.

Приступ овим подацима, грађани имају на порталу Агенције за лекове 
и медицинска средства https://www.alims.gov.rs/.

6.2. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

У оквиру услуге „Ковид 19“ могуће је искористити следеће услуге:

1) ЕУ Дигитални зелени сертификат;
2) Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19;
3) Пропуштен термин за вакцинацију;
4) Исказивање интересовања за вакцинисање против сезонског грипа;
5) еЗаказивање за PCR тестирање;
6) Обавести ме да ли је готов PCR тест на COVID-19.

За коришћење већине ових услуга, неопходно је да се пријавите на 
Портал еУправа вашим корисничким именом и презименом. За 
исказивања интересовања за вакцинацију, није неопходно да имате 
налог на Порталу еУправа.

6.3. COVID-19

ЕУ Дигитални зелени сертификат (ЕУ ДЗС) представља нови тип 
сертификата који је намењен нашим грађанима приликом путовања у 
неку од земаља Европске уније, као и у земље изван ЕУ које користе 
стандард сертификата EU Digital COVID Certificate.

6.3.1. ЕУ ДИГИТАЛНИ ЗЕЛЕНИ СЕРТИФИКАТ



32

У оквиру услуге „Здравље“, „COVID-19“, а потом „ЕУ Дигитални 
зелени сертификат“, за добијање Дигигалног зеленог сертификата 
након покретања услуге, биће неопходно да попуните образац који 
ће тражити:
1) ЈМБГ;
2) Шифра потврде вакцинације;
3) Број пасоша;
4) Земља издавања пасоша;
5) Адреса електронске поште.

Обележите да сте сагласни да овлашћено лице Института за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ обради наведене 
податке у циљу прибављања Дигиталног зеленог сертификата, а 
затим кликните на „Поднеси захтев“ и на мејл ће Вам стићи 
Дигитални зелени сертификат.

Да бисте покренули ову услугу није потребно да будете регистрован 
корисник Портала еУправа.

Да бисте исказали интересовање и попунили упитник кликните на дугме 
„Покрени услугу”. Појавиће вам се две опције:

1) Попуните захтев – којим исказујете интересовање за вакцинисање 
аапротив COVID-19;
2) Пропуштен термин – уколико сте пропустили заказан термин 
аавакцинације а желите да закажете поново како бисте добили нови 
аатермин.

6.3.2. ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА 
ВАКЦИНИСАЊЕ ПРОТИВ COVID-19
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Кликните на дугме „Поднеси захтев“.

Отвориће се формулар у коме би требало да попуните следеће 
податке:

1) Одаберите једну од опција (Да сте држављанин Републике 
ааСрбије/Страни држављанин са боравком у РС/Страни 
аадржављанин без боравка у РС);
2) ЈМБГ;
3) Име и презиме;
4) Адреса електронске поште;
5) Број мобилног телефона;
6) Број фиксног телефона;
7) Одаберите локацију где желите да примите вакцину;
8) Одаберите тип вакцине (било који тип вакцине за који Агенција за 
аалекове и медицинска средства потврди безбедност, ефикасност и 
ааквалитет и изда дозволу за употребу лека или вакцину одређеног 
аапроизвођача (Pfizer-BioNTech; Sputnik V (Gamaleya истраживачки 
центар); Sinopharm; AstraZeneca; Moderna));
9)  Да ли имате неко од специфичних обољења (Уколико је одговор 
аа„Да“, наведите која);
10) Да ли због здравствених проблема не можете да излазите из 
ааакуће/стана;
11) Да ли сте добровољни давалац крви (Уколико јесте потребно је 
аа да донесете и доказ  да сте добровољни давалац крви);
12) Да ли можете доћи у било којем термину који закаже еУправа 
ааа(Уколико не можете доћи у било којем термину, имате прилику 
ааада упишете датум након којег можете доћи на вакцину).

Обележите да нисте робот и да сте сагласни да овлашћено лице 
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ обради 
наведене податке у вези са вакционисањем против COVID-19 и 
предложи термин и место вакцинације.

Кликом на зелено дугме „Поднеси захтев“ исказујете заинтересованост 
за вакцинацију.
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Уколико сте пропустили термин за вакцинацију, путем Портала можете 
заказати наредни термин.

Кликните на „Пропуштен термин“.

Отвориће се формулар у коме би требало да попуните следеће 
податке:

1) Одаберите за коју дозу вакцине нисте могли да дођете у заказан 
аатермин;
2) Одаберите разлог зашто зашто нисте могли да дођете у заказан 
аатермин;
3) Одаберите опцију (Да сте држављанин Републике Србије/Страни 
аадржављанин са боравком у РС/Страни држављанин без боравка у 
ааРС);
4) ЈМБГ;
5) Име и презиме;
6) Адреса електронске поште;
7) Број мобилног телефона;
8) Број фиксног телефона;
9) Одаберите локацију где желите да примите вакцину;
10) Одаберите тип вакцине (било који тип вакцине за који Агенција 
аааза лекове и  медицинска средства потврди безбедност, 
аааефикасност и квалитет и изда дозволу за употребу лека или 
ааавакцину одређеног произвођача (Pfizer-BioNTech; Sputnik V 
ааа(Gamaleya истраживачки центар); Sinopharm; AstraZeneca; Moderna));

11) Да ли имате неко од специфичних обољења (Уколико је одговор 
ааа„Да“, наведите која);
12) Да ли због здравствених проблема не можете да излазите из 
ааакуће/стана;
13) Да ли сте добровољни давалац крви (Уколико јесте потребно је да 
ааадонесете и доказ  да сте добровољни давалац крви);
14) Да ли можете доћи у било којем термину који закаже еУправа 
ааа(Уколико не можете доћи у било којем термину, имате прилику да 
аааупишете датум након којег можете доћи на вакцину).

Обележите да нисте робот и да сте сагласни да овлашћено лице 
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ обради 
наведене податке у вези са вакционисањем против COVID-19 и 
предложи термин и место вакцинације.

Кликом на зелено дугме „Поднеси захтев“ исказујете заинтересованост 
за вакцинацију.

6.3.3. ПРОПУШТЕН ТЕРМИН
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Кликом на „Поднеси захтев“, отвориће се формулар у коме би требало 
да попуните следеће податке:

1) ЈМБГ/ЕБС;
2) Име и презиме;
3) Адреса електронске поште;
4) Број мобилног телефона;
5) Број фиксног телефона;
6) Одаберите локацију где желите да примите вакцину; 
7) Да ли имате неко од специфичних обољења (Уколико је одговор „Да“, 
аанаведите која);
8) Да ли спадате у неку од понуђених приоритетних категорија грађана 
аа(Трудноћа; Корисник установе социјалне заштите; Запослени у 
установи социјалне заштите; Запослени у здравственој установи);
9) Да ли због здравствених проблема не можете да излазите из 
аакуће/стана;
10) Да ли можете доћи у било којем термину који закаже еУправа 
аа(Уколико не можете доћи у било којем термину, имате прилику да 
ааупишете датум након којег можете доћи на вакцину).

Да бисте покренули ову услугу није потребно да будете регистрован 
корисник Портала еУправа.

Попуњавањем једноставног упитника исказујете интересовање да 
примите вакцину против сезонског грипа.

Да бисте исказали интересовање и попунили упитник кликните на 
дугме „Покрени услугу”. Отвориће Вам се нови прозор као на 
приказаној слици.

6.3.4. ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА ВАКЦИНИСАЊЕ 
ПРОТИВ СЕЗОНСКОГ ГРИПА



Кликом на „Закажи“ код жељеног термина, отвара Вам се прозор у 
коме би требало унети следеће податке:

1) Одабир држављанства (Државњанин Републике Србије; Страни 
аадржављанин са боравком у РС; Страни држављанин без боравка у 
ааРС);
2) ЈМБГ;
3) Име и презиме;
4) Адреса електронске поште;
5) Контакт телефон.
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Да бисте заказали термин није потребно да будете регистрован 
корисник Портала еУправе.

Уколико желите да закажете PCR тестирање на лични захтев 
изаберете опцију „Покрени услугу“.

Отвориће се нови прозор у коме можете одабрати 
лабораторију/институцију где ћете одрадити PRC тестирање.

Након одабира места за тестирање отвориће вам се нови прозор у 
коме можете обележити број особа за које желите да закажете 
термин (највећи број је 5), као и понуђени термини.

Обележите да нисте робот и да сте сагласни да овлашћено лице 
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ 
обради наведене податке у вези са вакционисањем против 
сезонског грипа и предложи термин и место вакцинације.

Кликом на зелено дугме „Поднеси захтев“ исказујете 
заинтересованост за вакцинацију.

6.3.5. еЗАКАЗИВАЊЕ ЗА PCR ТЕСТИРАЊЕ
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Уколико чекате резултате PCR теста на COVID-19 можете се 
пријавити на аутоматски сервис за добијање обавештења путем 
мејла и СМС поруке 24 часа дневно.

Обавештење не садржи резултате теста већ само информацију да је 
тест готов, као и датум издавања теста.

Кликните на зелено дугме „Покрени услугу“.

Отвориће се нови прозор у коме би требало унети следеће податке:
1) ЈМБГ;
2) Адреса електронске поште на коју желите да примите 
ааобавештење;
3) Број мобилног телефона на који желите да примите обавештење.

Обележите да нисте робот.

Кликните да плаво дугме „Пријава“.

Након поднете пријаве, Портал ће Вас обавестити о успешности 
поднете пријаве.

Кликом на зелено дугме „Закажи“ појавиће Вам се заказан термин на 
Вашем налогу.

На вашем профилу добићете пример уплатнице за PCR тест, у износу 
од 6000,00 динара коју морате уплатити и доказ о уплати понети са 
собом на место на пункт за тестирање.

6.3.6. ОБАВЕСТИ МЕ ДА ЛИ ЈЕ ГОТОВ PCR ТЕСТ НА 
COVID-19
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Под категоријом услуга „Посао и финансије“ грађани могу да 
користе услуге: 

1) Локална пореска админисрација;
2) Порези;
3) Подстицаји;
4) Плати;
5) Интелектуална својина;
6) Моји подаци за банку;
7) Дигитална имовина;
8) Накнаде;
9) Конкурси за радна места;
10) Стручно усавршавање.

Коришћење услуга је могуће пријавом на Портал корисничким 
именом и шифром, али поједине услуге захтевају поседовање 
квалификованог електронског сертификата.

Ова услуга може се користити преко Портала
https://lpa.gov.rs/jisportal/homepage на којем се могу пронаћи сви 
савети и подаци о порезу на имовину и другим изворним јавним 
приходима.

Коришћењем овог Портала грађанима и привреди је омогућено да 
виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије, 
као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање 
пореза на имовину.

7.1. ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Ова услуга омогућава обрачун и плаћање пореза на пренос 
апсолутних права у поступку купопродаје употребљаваног 
моторног возила и намењена је искључиво физичким лицима – 
купцима.

Односи се на промет између физичких лица која нису обвезници 
ПДВ и подразумева самоопорезивање.

Како бисте покренули услугу није потребно да се улогујте се на 
Портал еУправа. У падајућем менију „Услуге“ изаберите опцију 
„Посао и финансије“, а потом услугу „Порези“.

Покрените услугу кликом на зелено дугме „Покрени услугу“.

7.2. ПОРЕЗИ

VII ПОСАО И ФИНАНСИЈЕ
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Након покретања услуге, отвориће Вам се формулар путем којег 
можете креирати уплатницу за плаћање таксе.

У форми можете унети:
1) Личне податке;
2) Податке о пружиоцу услуге;
3) Сврха уплате;

4) Подаци о саобраћајној дозволи: Регистарска ознака возила; Број 
регистра; Серијски број саобраћајне дозволе.

Кликом на дугме Креирај уплатницу систем ће Вам приказати 
уплатницу коју можете да платите онлајн након уноса потребних 
података или да је сачувате и платите касније у банци или пошти. 
Уколико плаћање по креираној уплатници вршите одмах онлајн, 
плаћање можете извршити  платним картицама, еНовцем и 
скенирањем NBS IPS QR кода (инстант плаћање).

На Порталу еУправа је могуће добити подстицаје за пчеларске 
кошнице.

Како бисте покренули услугу улогујте се на Портал еУправа са 
Вашим корисничким именом и шифром. Након пријаве на Портал, 
у падајућем менију изаберите опцију „Услуге“, „Посао и 
финансије“, а потом „Подстицаји“. Са леве стране екрана 
изаберите опцију „Покрени услугу“. 

Кликните на плаво дугме „Поднеси захтев“. 

7.3. ПОДСТИЦАЈИ
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Након што изаберете опцију поднеси захтев, отвориће се образац 
који је неопходно да попуните са наредним подацима: 
1) Врста подносиоца захтева;
2) Основни подаци о подносиоцу захтева – име, презиме, име оца, 
ааЈМБГ, Број пољопривредног газдинства, идентификациони број 
аагаздинства, ХИД бројеви. Кликом на дугме „Додај“ поред поља у 
аакоју сте унели ХИД број почиње провера са ВЕТУП базом. Овај 
аапроцес може да потраје неколико секунди, на шта ће вас ситем 
аасам упозорити. Сачекајте док се процес не заврши и ХИД број 
аане појави у пољу које се налази са десне стране дугмета „Додај“.
3) Контакт подаци – Општина, Место, улица и број, имејл, број 
аателефона, број мобилног телефона.
4) Подаци о кошницама – ИД број стајалишта, Број кошница.

Штиклирајте да се слажете са условима, изаберите начин на који 
ћете поднети захтев и начин на који желите да добијете решење.

Стање у којем се налази ваш захтев биће видљиво на вашем 
еУправа налогу.

Услуга „Плати“ грађанима и привреди омогућава ефикасан и 
поуздан начин плаћања такси и накнада за услуге које пружају 
органи јавне управе.

Систем креира јединствену уплатницу (платни налог) за сваку 
услугу и јединствени позив на број одобрења.

У оквиру услуге „Плати“, у тренутку писања овог Водича разликују 
се две врсте услуга:

1) Плаћање такси и накнада онлајн;
2) Порез на пренос апсолутних права у поступку власништва над 
ааупотребљиваним моторним возилом.

7.4. ПЛАТИ

У тренутку писања овог Водича путем ове услуге можете 
извршити:

1) Плаћање такси и накнади – Министарство унутрашњих послова;
2) Обрачун и плаћање пореза на пренос апсолутних права у 
аапоступку преноса власништва над употребљаваним моторним 
аавозилом – Министарство финансија – Пореска управа.

Кликните на зелено дугме „Покрени услугу“ са ваше леве стране.

7.4.1. ПЛАЋАЊЕ ТАКСИ И НАКНАДА ОНЛАЈН



41

Отвориће се формулар у коме би требало попунити следеће 
податке:
1) Име и презиме;
2) ЈМБГ;
3) Адреса пребивалиштва;
4) Изаберите ко је пружалац услуге кликом на плаво дугме 
„Изабери из листе“;
5) Изаберите услугу;
6) Изаберите врсту услуге;
7) Изаберите општину.

Обележите да сте сагласни са условима коришћења система за 
креирање уплатница.

Кликните на плаво дугме „Напред“.

Појавиће се нови прозор на коме ћете видети уписан износ 
накнаде коју треба уплатити.

Кликом на „Креирај уплатницу“ добићете опције да преузмете 
уплатницу (коју можете иштампати затим платити у банци или 
пошти), платите (онлајн путем портала еУправа), одустанете или 
креирате нову уплатницу. Уколико одаберете опцију платите, 
Портал ће Вас одвести на прозор где ће Вам дозволити да платите 
картицом, а принцип плаћања је исти као и код било ког другог 
портала на којем постоји опција плаћања онлајн.
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Ова услуга омогућава обрачун и плаћање пореза на пренос 
апсолутних права у поступку купопродаје употребљаваног 
моторног возила и намењена је искључиво физичким лицима – 
купцима.

Односи се на промет између физичких лица која нису обвезници 
ПДВ и подразумева самоопорезивање.

Кликните на зелено дугме „Покрени услугу“ са ваше леве стране.

Отвориће се формулар у коме би требало попунити следеће 
податке:

1) Име и презиме;
2) ЈМБГ;
3) Адреса пребивалиштва;
4) Изаберите ко је пружалац услуге кликом на плаво дугме 
аа„Изабери из листе“. Обележите „Пореска управа“;
5) Изаберите услугу (Обрачун пореза на пренос апсолутних права 
аау поступку преноса власништва над употребљиваним моторним 
аавозилом);
6) Изаберите општину.

Обележите да сте сагласни са условима коришћења система за 
креирање уплатница.

Кликните на плаво дугме „Напред“.

Појавиће се нови прозор где би требало уписати следеће податке:
1) Регистарска ознака возила;
2) Број регистра;
3) Серијски број саобраћајне дозволе.

7.4.2. ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА У 
ПОСТУПКУ ПРЕНОСА ВЛАСНИШТВА НАД 
УПОТРЕБЉИВАНИМ МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ
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Кликом на плаво дугме „Напред“ појавиће се нови прозор на коме 
ћете видети уписан износ накнаде коју треба уплатити.

Кликом на дугме „Креирај уплатницу“ систем ће Вам приказати 
уплатницу коју можете да платите онлајн након уноса потребних 
података или да је сачувате и платите касније у банци или пошти. 
Уколико плаћање по креираној уплатници вршите одмах онлајн, 
плаћање можете извршити  платним картицама, еНовцем и 
скенирањем NBS IPS QR кода (инстант плаћање).

Након што сте покренули услугу од Вас ће бити затражено да 
попуните образац о подносицу пријаве, као и да доставите 
попуњени образац. 

Од Вас ће бити затражено да платитите административну таксу 
како би Ваша пријава била процесуирана.

Републичку административну таксу можете директно платити 
преко портала еУправа, а инструкције како то да урадите можете 
пронаћи у поглављу 7.4. у оквиру овог Водича.

Услуга се може покренути квалификованим електронским 
сертификатом.

Под овом услугом можете наћи све релевантне образце захтева за 
заштиту интелектуалне својине као што су: Жигови обрасци и 
упутства; Патенти обрасци и упутства; Индустријски дизајн 
обрасци и упутства; Ознаке географског порекла обрасци и 
упутства.

Како бисте покренули услугу изаберите опцију „Посао и 
финансије“, „Интелектуална својина“.

Обрасце који су вам неопходни морате преузети преко Портала 
еУправа, попунити их на рачунару, а касније приступити услузи 
кликом на дугме „Покрени услугу“.

7.5. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Електронска услуга „Моји подаци за банку“ намењена је корисницима 
Портала еУправа који су пријављени високим нивоом поузданости и 
омогућава им подношење захтева за достављање и омогућавање 
прослеђивања података из службених евиденција органа државне 
управе.

Услуга омогућава корисницима електронске услуге да податке који су 
неопходни за припрему и слање понуде за закључење уговора о 
кредитном производу прикупи од органа који воде одговарајуће 
службене евиденције, а затим и да их проследи изабраној банци 
електронским путем.

Поред подношења захтева, неопходно је да корисник електронске 
услуге пристане на обраду личних података како би изабрана банка 
могла да му упути понуду за закључење уговора о кредитном 
производу или да га обавести да не испуњава услове за кредитни 
производ.

7.6. МОЈИ ПОДАЦИ ЗА БАНКУ
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Након подношења захтева, корисник се обавештава о исходу 
поднетог захтева, а у еСандуче ће му пристићи Захтев за 
достављање и омогућавање прослеђивања података и Пристанак 
за обраду података о личности, чиме је пружање ове услуге 
окончано.

У тренутку писања овог Водича могуће је користити услугу према 
наредним банкама:

1) Моби банка,
2) Eurobank Direktna a.d.,
3) Наша АИК Банка a.d.

Подношење Захтева за достављање и омогућавање прослеђивања 
података могу да изврше регистровани корисници Портала 
еУправа (еГрађани), чији се идентитет потврђује електронском 
идентификацијом високог нивоа поузданости (мобилна 
апликација ConsentID или квалификовани електронски 
сертификат).

3) Подношење захтева за одобрење објављивања белог папира;
4) Подношење захтева за одобрење објављивања додатка белом 
аапапиру;
5) Подношење захтева за одобрење објављивања накнадног белог 
аапапира;
6) Подношење захтева за давање претходне сагласности за 
аастицање, односно увећање квалификованог учешћа у пружаоцу 
аауслуга повезаних с дигиталном имовином.

Бели папир је документ садржи све неопходне податке који 
омогућавају инвеститорима да донесу одлуку о инвестирању и 
процене ризике везане за улагање у дигиталну имовину.

У оквиру услуге „Дигитална имовина“ налазе се следеће подуслуге:

1) Обавештења и пријаве – Бели папир и издавање дигиталне 
ааимовине;
2) Обавештења и пријаве – Пружање услуга повезаних са дигиталном 
ааимовином;

7.7. ДИГИТАЛНА ИМОВИНА

Ова услуга обухвата достављање обавештења, пријава и друге 
документације надзорном органу, чије достављање је утврђено 
Законом о дигиталној имовини и прописима надзорног органа, као 
што су достављање обавештења о успешно окончаној иницијалној 
понуди дигиталне имовине, достављање обавештења о одлагању 
објављивања инсајдерских информација које је издавалац дигиталне 
имовине обавезан да јавно објављује, и др. Документа која се 
достављају морају да буду потписана квалификованим електронским 
потписом.

7.7.1. ОБАВЕШТЕЊА И ПРИЈАВЕ – БЕЛИ ПАПИР И 
ИЗДАВАЊЕ ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ
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Како бисте покренули услугу идете на опције „Услуге“, „Посао и 
финансије“, „Дигитална имовина“, а потом „Обавештења и пријаве 
– Бели папир и издавање дигиталне имовине“. Покрените услугу 
кликом на зелено дугме „Покрени услугу“.

Појавиће вам се нови прозор где би требало обележити да се 
слажете са условима коришћења Портала.

Други корак јесте уписивање личних података. У питању су следећи 
подаци:
1) Општина у којој живите;
2) Место;
3) Улица;
4) Кућни број;
5) Адреса (слободан унос);
6)Држављанство;
7) Контакт телефон;
8) Електорнска адреса.

У наредним корацима ће бити неопходно прилагање документације, 
као и плаћање услуге.

Републичку административну таксу можете директно платити преко 
Портала еУправа, а инструкције како то да урадите можете пронаћи у 
поглављу 7.4. у оквиру овог Водича.
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Ако нацрт белог папира не испуњава услове из Закона о дигиталној 
имовини, односно акта надлежног органа, или није достављена 
прописана документација уз захтев за одобрење објављивања белог 
папира или нису испуњени други услови да би се одобрило 
објављивање тог белог папира, односно ако су потребне измене 
или додатне информације, надзорни орган у року од 15 дана од 
дана пријема захтева обавештава о томе подносиоца захтева и 
тражи исправку и/или допуну документације, односно испуњење 
других услова за одобрење објављивања белог папира и одређује 
рок за поступање подносиоца захтева. Надзорни орган одлучује о 
захтеву у року од 30 дана од дана пријема уредног захтева. 
Одобрење објављивања белог папира не значи да је надзорни 
орган одобрио сврсисходност издавања дигиталне имовине, нити да 
је потврдио приказане финансијске и техничке информације. Захтев 
и документација која се подноси уз захтев морају да буду потписани 
квалификованим електронским потписом.

Поновити исти поступак као и за претходну услугу.

Ова услуга обухвата достављање обавештења, пријава и друге 
документације надзорном органу, чије достављање је утврђено 
Законом o дигиталној имовини и прописима надзорног органа, као 
што су обавештење о стицању, односно увећању квалификованог 
учешћа у пружаоцу услуга повезаних с виртуелним валутама, и др. 
Документа која се достављају морају да буду потписана 
квалификованим електронским потписом.

Поновити исти поступак као и за претходну услугу.

7.7.2. ОБАВЕЂШТЕЊА И ПРИЈАВЕ – ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 
ПОВЕЗАНИХ СА ДИГИТАЛНОМ ИМОВИНОМ

Пре издавања дигиталне имовине, издавалац дигиталне имовине 
може сачинити бели папир који садржи све неопходне податке који, 
с обзиром на посебне карактеристике издаваоца и дигиталне 
имовине која се нуди, омогућавају инвеститорима да донесу одлуку о 
инвестирању и процене ризике везане за улагање у дигиталну 
имовину. Подношење захтева за одобрење објављивања белог 
папира није обавезно, али иницијална понуда дигиталне имовине за 
коју није одобрено објављивање белог папира може се оглашавати у 
Републици Србији само изузетно, у складу са Законом о дигиталној 
имовини. Захтев за одобрење објављивања белог папира надзорном 
органу подноси издавалац или овлашћено лице у име издаваоца и уз 
тај захтев доставља прописану документацију. 

7.7.3. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРЕЊЕ 
ОБЈАВЉИВАЊА БЕЛОГ ПАПИРА

Ако у периоду од дана одобрења објављивања белог папира до 
окончања иницијалне понуде дигиталне имовине настане битна нова 
чињеница, односно утврди се постојање битне грешке или 
непрецизности у вези са информацијама из белог папира које могу 
утицати на одлуку о куповини/улагању у дигиталну имовину, издавалац 
је дужан да одмах сачини додатак белом папиру и достави надзорном 
органу захтев за одобрење његовог објављивања. 

7.7.4. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРЕЊЕ 
ОБЈАВЉИВАЊА ДОДАТКА БЕЛОМ ПАПИРУ
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На одлучивање надзорног органа о захтеву за одобрење 
објављивања додатка белом папиру сходно се примењују одредбе 
Закона о дигиталној имовини којима се уређује одлучивање о захтеву 
за одобрење објављивања белог папира, с тим што надзорни орган 
одлучује о захтеву за одобрење објављивања додатка белом папиру у 
року од седам дана од дана пријема уредног захтева. Захтев и 
документација која се подноси уз захтев морају да буду потписани 
квалификованим електронским потписом.

Поновити исти поступак као и за претходну услугу.

Накнадни бели папир се објављује након издавања дигиталне 
имовине за коју није објављен бели папир. Накнадни бели папир 
садржи податке о издаваоцу дигиталне имовине, дигиталној имовини 
и ризицима повезаним с дигиталном имовином и омогућава 
инвеститорима да донесу информисану инвестициону одлуку. 
Дигитална имовина за коју је одобрено објављивање накнадног белог 
папира може да се оглашава у Републици Србији у поступку 
секундарног трговања том дигиталном имовином. На одобравање 
објављивања накнадног белог папира сходно се примењују одредбе 
Закона о дигиталној имовини којима се уређује одобравање 
објављивања белог папира. Захтев и документација која се подноси уз 
захтев морају да буду потписани квалификованим електронским 
потписом.

Поновити исти поступак као и за претходну услугу.

7.7.5. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРЕЊЕ 
ОБЈАВЉИВАЊА НАКНАДНОГ БЕЛОГ ПАПИРА

Лице које намерава да стекне квалификовано учешће у пружаоцу услуга 
повезаних с дигиталном имовином, или да га увећа тако да стекне од 20% 
до 30%, више од 30% до 50% или више од 50% гласачких права или 
капитала у том пружаоцу услуга, односно тако да постане његово матично 
друштво – дужно је да прибави претходну сагласност надзорног органа за 
ово стицање, односно увећање. Ако је захтев за давање сагласности 
неуредан, надзорни орган у року од 15 дана од дана пријема тог захтева 
обавештава подносиоца захтева на који начин да уреди тај захтев. 
Надзорни орган о захтеву за давање претходне сагласности за стицање, 
односно увећање квалификованог учешћа у пружаоцу услуга повезаних с 
дигиталном имовином одлучује у року од 30 дана од дана пријема уредног 
захтева. Решењем којим даје сагласност за стицање, односно увећање 
квалификованог учешћа у пружаоцу услуга повезаних с дигиталном 
имовином, надзорни орган утврђује да је лице дужно да стекне, односно 
увећа квалификовано учешће у пружаоцу услуга повезаних с дигиталном 
имовином најкасније у року од годину дана од дана достављања овог 
решења. Захтев и документација која се подноси уз захтев морају да буду 
потписани квалификованим електронским потписом.

Поновити исти поступак као и за претходну услугу.

Републичку административну таксу можете директно платити преко 
Портала еУправа, а инструкције како то да урадите можете пронаћи у 
поглављу 7.3. у оквиру овог Водича.

7.7.6. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ 
САГЛАСНОСТИ ЗА СТИЦАЊЕ, ОДНОСНО УВЕЋАЊЕ 
КВАЛИФИКОВАНОГ УЧЕШЋА ПРУЖАОЦА УСЛУГА 
ПОВЕЗАНИХ СА ДИГИТАЛНОМ МИМОВИНОМ
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Под услугом „Накнаде“ грађани се могу пријавити за накнаде за 
вантелесну оплодњу и за време породиљског одсуства.

7.8. НАКНАДЕ

Како бисте попунили захтев за накнаду за вантелесну оплодњу 
кликните на „Услуге“, „Посао и финансије“, „Накнаде“, изаберите своју 
општину, а потом кликните на услугу „Накнаде за вантелесну 
оплодњу“.

Клинкте на зелено дугме „Покрени услугу“.

Кликните да сте сагласни са условима коришћења Портала и 
одаберите начин доставе (електронска пошта или поштом на адресу 
пребивалишта подносиоца захтева). Уколико се одлучитете за другу 
опцију, потребно је уписати адресу.

7.8.1. НАКНАДА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

Попуните образац испред Вас за који ће Вам бити потребни подаци: 
1) Име и презиме подносиоца захтева;
2) ЈМБГ корисника;
3) Улица и број;
4) ПТТ број;
5) Место;
6) Број телефона;
7) Адреса електронске поште.

Штиклирајте да сте сагласни да се подаци које прибавља орган могу 
употребљавати у сврху извођења доказа по предметном захтеву и у другу 
сврху се не могу употребљавати, а све у складу са одредбама Закона о 
заштити података о личности.  
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Како бисте попунили захтев за накнаду за вантелесну оплодњу 
кликните на „Услуге“, „Посао и финансије“, „Накнаде“, изаберите своју 
општину, а потом кликните на услугу „Накнаде за време породиљског 
одсуства“.

Клинкте на зелено дугме „Покрени услугу“.

Кликните да сте сагласни са условима коришћења Портала и 
одаберите начин доставе (електронска пошта или поштом на адресу 
пребивалишта подносиоца захтева). Уколико се одлучитете за другу 
опцију, потребно је уписати адресу.

7.8.2. НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ 
ОДСУСТВА

У наредном кораку је неопходно да приложте документацију: 

1) Изјаву два сведока, оверена од стране јавног бележника да пар 
остварује заједницу живота у складу са законом уколико није 
закључен брак;
2) Обавезан документ – Акт надлежне комисије здравствене установе 
о испуњености здравствених услова.

Када завршите са подношењем захтева, његов статус ће бити видљив 
на вашем профилу портала еУправа. 

Попуните образац испред Вас за који ће вам бити потребни подаци: 

1) Подаци о подносиоцу захтева (Име и презиме подносиоца захтева; 
ЈМБГ/ЕБС маке; Улица и број; ПТТ број; Место; Број телефона; Адреса 
електронске поште; Назив банке; Број текућег рачуна;
2) Породиљско одсуство (Датум отпочињања породиљског одсуства по 
решењу послодавца: Датум првог отпочињања одсуства због компликација 
у вези са одржавањем трудноће (уноси се датум првог одсуства са рада 
због компликација у вези са одржавањем трудноће, ако је такво одсуство 
коришћено); Датум порођаја (уколико порођај није још наступио, унети 
датум термина порођаја);
3) Радни статус (Радни статус мајке; Проценат радног времена код 
послодавца; Укупно радно ангажовање; Радни статус супружника);
4) Подаци о послодавцу (ПИБ послодавца; Матиични број; Назив; Улица и 
број, ПТТ број, Место, Адреса електронске поште);
5) Подаци о деци (Име и презиме; Датум рођења; ЈМБГ; Обележити да ли 
остварујете право на накнаду зараде ради неге детета, или ради посебне 
неге детета).

Обележите да сте сагласни да се подаци које прибавља орган могу 
употребљавати у сврху извођења доказа по предметном захтеву и у другу 
сврху се не могу употребљавати, а све у складу са одредбама Закона о 
заштити података о личности.

Након тога кликните на дугме „Напред“.

Приложите пропратну документацију, и решење послодавца.
Када завршите са подношењем захтева, његов статус ће бити видљив на 
вашем профилу портала еУправа. 
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Под категоријом услуга „Конкурси за радна места“ грађани могу да 
користе услуге: 

1) Национална служба за запошљавање
2) Служба за управљање кадровима
3) Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Заводу 
за интелектуалну својину.

Коришћење услуга је могуће пријавом на Портал корисничким 
именом и шифром, али поједине услуге захтевају поседовање 
квалификованог електронског сертификата.

7.9. КОНКУРСИ ЗА РАДНА МЕСТА

Уколико сте незапослено лице или вам је потребан савет у вези са 
запошљавањем, можете се обратити Националној служби за 
запошљавање. Мада постоји као услуга на Порталу еУправа, услуге 
националне службе за запошљавање тренутно нису у оптицају за 
коришћење на Порталу еУправа.

7.9.1. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Услуга Служба за управљање кадровима има свој Портал на адреси 
www.suk.gov.rs/.

На Порталу је доступан преглед могућности за запослење као и:

1) Јавни/интерни конкурси за попуњавање положаја;
2) Јавни/интерни конкурси за попуњавање извршилачких радних 
места;
3) Међународни конкурси;
4) Конкурси органа ван државне управе.

Услуге су достпуне свим грађанима Србије.

7.9.2. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

У оквиру ове услуге могуће је да се пријавите за попуњавање 
извршилачких радних места у Заводу за интелектуалну својину.

Завод за интелектуалну својину оглашава орган у коме се радна места 
попуњавају.

На Порталу еУправа моћи ћете да погледате која радна места су 
отворена.

7.9.3. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЗАВОДУ ЗА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
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Уколико испуњавате услове кликните на зелени тастер „Покрени 
услугу“.

Пред Вама ће се појавити нови прозор као на приказаној слици у 
наставку.

Обележите да сте сагласни са условима коришћења.

Појавиће вам се нови прозор у коме би требало да потврдите да 
желите да поднесете захтев. Кликните на дугме „Поднесите захтев“.

Ваш послат захтев ће бити видљив на Вашем налогу на Порталу 
еУправа.

Под услугом „Стручна усавршавања“ можете се пријавити за обуке и 
конкурсе преквалификација и усавршавања које нуди држава. Сваки 
од огласа има своје специфичности и процедуре нису исте.

За више информација о могућнсотима које постоје на вашој 
територији, посетите Портал еУправа, услуга „Посао и финансије“, 
„Стручна усавршавања“.

7.10. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
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Под категоријом услуга „Пројекти“ грађани могу да користе услугу: 

1) Јавни позиви.

Под услугом Јавни позиви можете пронаћи све информације о 
јавним позивима и конкурсима које организују државни органи 
Републике Србије на националном и локалном нивоу. Услуга се не 
може користити путем Портала еУправа, али пружа широку базу 
инфомраицја која грађанима даје увид у јавне конкурсе, њихове 
услове и начине пријава на исте.

8.1. ЈАВНИ ПОЗИВИ

VIII ПРОЈЕКТИ



53

Под категоријом услуга „Инспекцијске службе“ грађани могу да 
користе услуге: 

1) Пријаве инспекцији;
2) Комунални проблеми.

Коришћење услуга је могуће пријавом на портал корисничким 
именом и шифром.

Како бисте покренули услугу улогујте се на Портал еУправа 
корисничким именом и шифром. Након пријаве на Портал, у 
падајућем менију изаберите опцију „Инспекцијске службе“, а 
потом „Пријаве инспекцији“.

Изаберите да ли подносите пријаву комуналној инспекцији, 
саобраћаној инспекцији или инспекцији за заштиту животне 
средине која делује на вашој територији. Након што изаберете 
инспекцијску службу коју желите да контактирате кликните на њу, 
након чега ће вам се отворити нови прозор. 

Са леве стране стране екрана изаберите опцију „Покрени услугу“. 

Изјасните се да се слажете са условима коришћења и одаберите 
да ли желите да решење о проблему о којем извештавате желите 
да добијете електронском поштом или обличном поштом.

Након што покренете услугу непоходно је да попуните образац са 
наредним подацима:

1) Име и презиме; 
2) Адреса и место пребивашлишта; 
3) Имејл адреса; 
4) Контакт телефон; 
5) Локација проблема; 
6) Врста комуналног проблема; 
7) Опис проблема.

9.1. ПРИЈАВЕ ИНСПЕКЦИЈИ

IX ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ
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Након што попуните образац, доставите додатну документацију 
уколико је поседујете: Кликните на дугме напред. Образац који сте 
послали биће видљив на вашем профилу на еУправа Порталу. 

Изјасните се да се слажете са условима коришћења и одаберите 
да ли желите да решење о проблему о којем извештавате желите 
да добијете електронском поштом или обличном поштом.

Након што покренете услугу непоходно је да попуните образац са 
наредним подацима: Име и презиме, адреса и место пребивашлишта, 
имејл адреса, контакт телефон, локација проблема, врста комуналног 
проблема и опис проблема.

Након што попуните образац, доставите додатну документацију 
уколико је поседујете, а затим кликните дугме „Напред“.

Образац који сте послали биће видљив на вашем профилу на 
еУправа Порталу. 

Како бисте покренули услугу улогујте се на Портал еУправа 
корисничким именом и шифром.

Након пријаве на Портал, у падајућем менију изаберите опцију 
„Инспекцијске службе“, а потом „Комунални проблеми“. Са леве 
стране стране екрана изаберите опцију „Покрени услугу“.

9.2. КОМУНАЛНИ ПРОБЛЕМИ
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Within the service titled Foreigner you can use the following services: 

1) Application for a work visa;
2) Residence registration.

To use these services, you must register to the eUprava portal with 
your email and password and verify your email address.

To start the visa application process online first, you have to log into 
your eUprava account. Thank select Usluge – Foreigner – Application 
for a work visa. Click on a green button titled Apply online on your left.
 
You will be asked to submit the following documents: 

1) The first page of the valid passport (passport must be valid at least 
90 days after the intended day of departure from the Republic of 
Serbia, must contain at least two consecutive empty pages and must 
be issued within the last 10 years);
2) Photograph (dimensions 3.5x4.5 cm);
3) Invitation letter from a company in the Republic of Serbia;
4) Labour contract, works contract, contract on business and technical 
cooperation, sports activity, or other documents as proof of the 
foreign citizen’s work engagement in the Republic of Serbia;

10.1. APPLICATION FOR A WORK VISA

X FOREIGNER – THE CHAPTER IS IN ENGLISH
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Тhis service allows you to submit a request for approval or extension 
of temporary residence in the Republic of Serbia electronically.
To start the process, you have to log into your eUprava account. Thank 
select Usluge – Foreigner – Residence registration. Click on a green 
button titled Apply online on your left. 

You will be asked to submit the following documents: 

1) Scanned the first page of a personal or official travel document;
2) Proof of possession of sufficient means of subsistence during the 
planned stay in the Republic of Serbia;
3) Proof of health insurance during the planned stay in the Republic of 
Serbia;
4) Scanned evidence depending on the basis on which the request is 
submitted and which are marked as mandatory fields in the service 
itself.

You will be notified about the status of your residence registration 
process through the email you stated on the portal. You will also be 
asked to pay the taxes. The information about the taxes will be visible 
on your eUprava profile, and you will be able to pay them online 
through the eUprava Portal.

10.2. RESIDENCE REGISTRATIONThe diplomatic-consular mission may additionally request:

5) Certificate of registration of the business entity, company, sports club 
or union or entrepreneur in the Republic of Serbia;
6) Proof of sufficient financial means for the stay in Serbia;
7) Health insurance;
8) Visa issuance fee;
9) Other documents.

To receive your visa you will have to visit the diplomatic and consular 
mission of the Republic of Serbia, which will contact you to insert the visa 
into your passport. 

You will also be asked to pay the taxes. The information about the taxes 
will be visible on your eUprava profile, and you will be able to pay them 
online through the eUprava Portal.
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Под категоријом услуга „Урбанизам и грађевина“ грађани могу да 
користе услугу: 

1) Урбанизам.

Коришћење услуга је могуће пријавом на портал корисничким 
именом и шифром.

Покретањем ових услуга грађани имају могућност да учествују у 
јавним расправама које се тичу њихове јединице локалне 
самоуправе и грађевинских пројеката који се одвијају на њиховој 
територији.

Како бисте покренули услугу улогујте се на Портал еУправа 
корисничким именом и шифром. Након пријаве на Портал, 
одаберите локацију за коју желите да прегледате актуелне 
пројекте, како бисте имали јаснији преглед активности у вашој 
средини. Најчешће, грађани имају могућност да поднесу примедбе 
на нацрте или одлуке општине или да добију информације о 
локацији.

У падајућем менију изаберите опцију „Урбанизам и грађевина“, а 
потом „Урбанизам“.

11.1. УРБАНИЗАМ

Пред вама ће бити видљиве опције које се тичу урбанистичких и 
планских градњи на вашој територији. Заберите опцију која вас 
занима. Након што сте изабрали опцију која је релевантна за вас, 
кликните на зелено дугме са ваше леве стране, „Покрени услугу“. 

Изаберите да се слажете са условима коришћења и на који начин 
желите да добијете повратне информације од општине којој пишете.
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Кликните на дугме напред, а затим попуните образац са 
релевантним подацима за вас. Идите напред. 

Додајте адекватну документацију. Након што сте послали захтев 
ваша општина ће вас контактирати о резултатима путем 
електронске поште или на кућну адресу, у завинсости од тога коју 
опцију сте изабрали када сте доставили захтев.

Рок за обавештење о поднетој примедби на нацрт планског 
документа законом није одређен. Овај рок звиси од броја 
поднетих примедби, времена потребном за обраду датих 
примедби од стране Комисије за планове и носиоца израде 
планског документа  . 
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Контакт: iri@iri.rs
Сајт: www.iri.rs


