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Упутство за регистрацију правних лица на Порталу еУправа 

 

Основни предуслов коришћења еСандучета на Порталу еУправа јесте постојање налога у Систему 

за електронску идентификацију, односно креирање електронског идентитета грађанина (као 

физичког лица). Регистрација се обавља преко Портала еУправа. 

 

 

1. Регистрација налога за правно лице на Порталу еУправа 
 

1.1  Правно лице које је регистровано у Агенцији за привредне регистре (АПР) 
 

1.1.1 Регистрација налога физичког лица коришћењем квалификованог електронског 

сертификата 

Налог правног лица на Порталу еУправа мора да креира физичко лице које је законски 

заступник регистрован у АПР-у. 

 На страници https://www.euprava.gov.rs/ у горњем десном углу у 

падајућој листи „Моја еУправа“ изаберите опцију Регистрација. 

 Бићете преусмерени на Портал за електронску идентификацију, 

где треба да одаберете опцију Регистрација квалификованим 

електронским сертификатом. 

 

 

 

 Попуните сва обавезна поља. 

 Унесите адресу електронске поште. Адреса коју упишете ће убудуће представљати Ваше 

корисничко име на Порталу еУправа.  

На овај начин сте успешно креирали кориснички налог уз помоћ квалификованог 

електронског сертификата. 

 

 

 

 



1.1.2 Регистрација налога правног лица 

Као лице које је у АПР-у овлашћено испред правног лица пријављујете се на Портал еУправа на 

страници https://www.euprava.gov.rs/ тако што у горњем десном углу падајуће листе “Моја 

еУправа“ бирате опцију Пријава. 

Као начин пријаве бирате Пријава квалификованим електронским сертификатом.  

Да бисте креирали налог за правно лице, из менија бирате Овлашћено лице. 

 

У следећем кораку уносите матични број правног лица. Истовремено се преко система АПР-а 

врши провера да ли сте као пријављен корисник овлашћено лице. Ако јесте, правно лице ће бити 

регистровано са основним подацима који су том приликом преузети из АПР-а. 

 

Уколико су испуњени наведени услови, биће вам додељена улога овлашћеног лица и могућност 

да приликом следеће пријаве квалификованим електронским сертификатом на Портал еУправа, 

из падајућег менија одаберете назив правног лица и на тај начин приступите Порталу као 

овлашћено лице правног лица. 

 

 

  



 

1.2 Правно лице који није регистровано у Агенцији за привредне регистре (АПР) 
 

У случају да правно лице није регистровано у Агенцији за привредне регистре, осим регистрације 

налога физичког лица као основног предуслова (по процедури описаној под тачком 1.1.1) 

потребно је да се: 

 На меморандуму правног лица који је потписан од стране директора пошаље захтев са 

подацима (назив, ПИБ, матични број, адреса, град, поштански број, телефон, адреса 

електронске поште) као и подацима запосленог који је сагласан да се његови подаци 

користе за креирање овлашћења на Порталу еУправа (име, презиме, ЈМБГ, адреса 

електронске поште, број телефона). 

 Напред наведене податке доставити и у телу мејла. 

 Захтев се шаље на адресу edostava@ite.gov.rs. 

Након креирања налога за правно лице, овлашћено лице ће моћи ће да се пријави на Портал 

еУправа на исти начин као и овлашћено лице правног лица које је регистровано у АПР-у. 

  

2. Додавање овлашћених лица 
 

2.1 Правно лице које је регистровано у Агенцији за привредне регистре (АПР) 
 

Лице које је у АПР-у овлашћено испред правног лица може да унесе 

податке других лица и на тај начин их овласти за приступ Порталу 

еУправа у улози овлашћеног лица правног лица.  

Ови подаци се уносе у оквиру секције Моја организација из падајућег 

менија. 

Лице овлашћено у АПР-у може да деактивира или поново активира 

друга овлашћена лица. 

 

 

 

2.2 Правно лице који није регистровано у Агенцији за привредне регистре (АПР) 
 

Након креирања налога за правно лице (описано под тачком 1.2), овлашћено лице ће моћи ће да 

се пријави на Портал еУправа на исти начин као и овлашћено лице правног лица које је 

регистровано у АПР-у.  

Важно: Сва лица која ће имати улогу Овлашћеног лица пре него што добију улогу на систему морају 

да имају креирани налог на Порталу еУправа. Налог на Порталу еУправа могу да креирају 

корисничким именом и лозинком. За приступ систему у улози овлашћеног лица правног лица 

пријављиваће се сертификатом. 

mailto:edostava@ite.gov.rs


 

3. Приступ Порталу еУправа у својству овлашћеног лица 
 

Када је креиран налог правног лица на Порталу еУправа, овлашћено лице приликом следеће 

пријаве квалификованим електронским сертификатом на Портал еУправа, из падајућег менија 

треба да одабере назив правног лица и на тај начин приступи Порталу као овлашћено лице 

правног лица. 

 

4. Технички предуслови 
 

За рад на систему препоручујемо коришћење интернет претраживача Google Chrome и Internet 

Explorer.  

Технички захтеви за рачунар са ког се приступа систему: 

1. Програм за преглед .pdf докумената  

2. Middleware  сертификационог тела (у зависности који сертификат корисник поседује)    

3. Драјвер за читач картица/сертификата (уколико корисник поседује квалификовани 

сертификат на смарт картици)  

4. Инсталација софтвера сертификационог тела 

ВАЖНО: За правилно коришћење квалификованих електронских сертификата неопходно је 

инсталирати софтвер сертификационог тела које вам је издало сертификат, јер без тога није 

могуће користити квалификоване електронске сертификате. Софтвер је доступан на интернет 

страници сертификационог тела. 

У наставку је описано креирање налога квалификованим електронским сертификатом, а по 

корацима извршења. 

 


