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ПРЕДУСЛОВИ  

 

1. Да корисник поседује квалификовани електронски сертификат 

2. Да је од стране супер-администатора система дозвољен приступ систему еЗУП (супер-

администратор система еЗУП је Канцеларија за информационе технологије и еУправу) 

 

 

 

 

ПРИСТУП АПЛИКАЦИЈИ (ЛОГОВАЊЕ) 

На адреси www.euprava.gov.rs у горњем десном углу одаберите 
опцију ПРИЈАВА.  

 
Након тога одаберете опцију „ПРИЈАВИТЕ СЕ 
ЕЛЕКТРОНСКИМ СЕРТИФИКАТОМ“, одаберите 
свој сертификат и унесите ПИН-а вашег 
сертификата. 

 
Након унетог ПИН-а отвориће се страница на којој БИРАТЕ начин пријаве. Одаберите назив ваше 
институције и потврдите на дугме „НАСТАВИТЕ“. 

Уколико вам се у овом падајућем менију не појављује ваша институција, проверите да ли сте се 
пријавили администратору система и да ли вам је позитивно одговорено на захтев. 

 

  

http://www.euprava.gov.rs/
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Када сте пријављени на овај начин, у горњем десном делу екрана отворите додатну падајућу 
листу, изаберите „Напредне услуге“ затим одаберите опцију „еЗУП“. 
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АПЛИКАЦИЈА ЕЗУП  

Ако сте испратили све потребне кораке за пријаву, сада се налазите на апликацији еЗУП. Потребно 
је да, уколико имате више рола на систему, овде одаберете ролу/улогу „АДМИНИСТРАТОР 
ИНСТИТУЦИЈЕ“.  

        

Уколико имате право приступа само за једну ролу/улогу, аутоматски ћете бити на апликацији у 
складу са вашом ролом/улогом. 

 

Као администратору ваше институције на апликацији еЗУП доступне су вам следеће опције: 

 

 
 
 

• Веб сервиси (додела права за коришћење сервиса) 

• Логови 

• Захтеви (електронски захтеви)  

• Корисници (додавање нових корисника) 

• Инсталација апликација за електронско потписивање 

• Шифарнике организационих јединица 

• Извештаји 
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ВЕБ СЕРВИСИ  

 

• Преглед додељених права за институције 
Опција за доделу права на приступ веб сервису ваше 
институције другим институцијама  
 

• Преглед додељених права за кориснике 
Опција за доделу права корисницима ваше институције на 
права коришћења веб сервиса других институција 

 
 

Додела права и преглед додељених права за институције  

Као администратор институције (која преко овог система еЗУП пружа неки сервис), додељујете 
права приступа и коришћења сервиса некој другој институцији. 

Одабиром опције у подменију „Преглед додељених права за институције“ отвара се страница на 
којој видите листу свих додељених права. 

 

На листи, имате могућност прегледа, додавања и брисања права сервиса ваше институције, другим 
институцијама. За преглед већ додељених права користите филтер поља за претрагу.  

 

Детаљније информације о правима институција на коришћење веб сервиса и 
управним поступцима 
 

 

Измена управног поступка - могућност измене додељених управних поступака за 
конкретну институцију и за конкретан веб сервис. 
 

 

Брисање додељених права - бришете сва права која су додељена (право на веб 
сервис са свим припадајућим управним поступцима) 
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На дну странице кликом на дугме „Додавање права“ отвара се 
форма где имате могућност доделе права за веб сервис и 
одређивање управних поступака за које одобравате тај сервис. 

 

 

Потребно је да одаберете: институцију којој додељујете право, веб сервис који додељујете на 
коришћење и за које све управне поступке дозвољавате тај сервис тој институцији.  

Са леве стране понуђена је листа свих управних поступака. Одабиром појединачне ставке из листе 
она прелази на десну страну и на тај начин сте тој институцији доделили право на извршење тог 
конкретног сервиса/услуге за конкретни управни поступак. Уколико желите да тој институцији за 

одабрани сервис доделите права за све управне поступке, користите дугме које се налази 
изнад листе управних поступака.  

За лакше проналажење конкретног управног поступка можете користити филтер поља за претрагу.  

 

Списак свих управних поступака доступан је у форми Excel File-а на опцији Шифарник процедура. 
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Додела права и преглед додељених права за кориснике 

Као администратор ваше институције, на овој страници додељујете права приступа корисницима 
ваше институције, за сервисе које ваша институција има право да користи. 

Одабиром опције у подменију „Преглед додељених права за кориснике“ отвара се страница на 
којој видите листу свих корисника ваше институције којима су већ додељена права на коришћење 
неких сервиса. Детаљним прегледом можете видети, уредити и обрисати већ додељена права том 
кориснику. 

 

На листи, имате могућност прегледа, измене, додавања и брисања права за кориснике ваше 
институције. За преглед већ додељених права користите филтер поља за претрагу.  

 

 
Детаљније информације о правима – преглед права за коришћење веб сервиса. 

 

Измена права за коришћење веб сервиса - могућност измене додељених веб 
сервиса за тог корисника. 
 

 
Брисање додељених права - бришете сва права која су додељена том кориснику. 

 

 

 

На дну странице кликом на дугме „Додавање права“ отвара се 
форма где имате могућност додавања корисника и делегирање 
веб сервиса за које му одобравате приступ. 
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Потребно је да одаберете корисника којем додељујете право (корисника бирате на иконицу лупа), 

отвара се форма за одабир корисника, потврдите на иконицу  и затим потврдите на дугме 
следећи корак. 

 

Са леве стране понуђена је листа свих сервиса на која ваша институција има право. Одабиром 
појединачне ставке из листе она прелази на десну страну и на тај начин сте том кориснику доделили 
право на извршење тог конкретног сервиса/услуге. Уколико желите да том кориснику доделите 

права за све сервисе користите дугме које се налази изнад листе сервиса.  
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ЛОГОВИ 

 

Преглед коришћења сервиса које ваша институција пружа. 

 

На листи логова видите хронолошки редослед коришћења ваших сервиса. Претраживање логова 
могуће је уз помоћ филтер поља. За сваки лог видите име и презиме запосленог који је позивао 
сервис, из које је институције и датум позива. За лакше проналажење конкретног лога можете 
користити филтер поља за претрагу. 

 

За дељанији преглед конкретног лога одабрати иконицу  
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ЗАХТЕВИ  

Преглед и праћење захтева који су поднети путем „полуатоматске услуге“: 

 

• Поднети електронски захтеви - преглед свих 
полуатоматских електронских захтева који су поднети од 
стране ваше институције  

• Пристигли електронски захтеви - преглед свих 
полуатоматских електронских захтева који су су поднети 
вашој институцији и слање одговора 

 

Поднети електронски захтеви 

На овој страници имате преглед/листу свих захтева које су запослени из ваше институције 
упућивали другим институцијама. Одмах су видљиви подаци коме је упућен захтев, ког датума, као 
и тренутни статус захтева. За лакше проналажење конкретног захтева можете користити филтер 
поља за претрагу. 

 

За дељанији преглед конкретног захтева одабрати иконицу  

Детаљним прегледом захтева могу се видети сви подаци захтева: деловодни број, име и презиме 
службеника који је упутио захтев, из које је институције, датум слања захтева, коме је захтев упућен 
и опис конкретног захтева. Ако је захтев у статусу „Обрађен“ могуће је видети и име и презиме 
службеника који је одговорио/обрадио захтев, датум и време слања одговора, као и опис/текст 
одговора. 

 

Ове електронске захтеве подносе запослени са корисничком улогом Извршивач из ваше 
институције. 
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Пристигли електронски захтеви 

На овој страници имате преглед/листу свих захтева који су упућени/поднети вашој институцији. 
Одмах су видљиви подаци од кога је упућен захтев, датум подншења захтева, као и датум истека 
предвиђеног рока обраде захтева. За лакше проналажење конкретног захтева можете користити 
филтер поља за претрагу. 

 

За дељанији преглед конкретног захтева одабрати иконицу  

Детаљним прегледом захтева могу се видети сви подаци захтева: деловодни број, име и презиме 
службеника који је упутио захтев, из које је институције, датум слања захтева, датум истека рока у 
ком захтев треба да буде обрађен, коме је захтев упућен и опис конкретног захтева. Ако је захтев у 
статусу „Обрађен“ могуће је видети име и презиме службеника који је одговорио/обрадио захтев, 
датум и време слања одговора, као и опис/текст одговора. 

Ове електронске захтеве поднели су  запослени са корисничком улогом Извршивач из друге 
институције. Одговоре на ове пристигле електронске захтеве шаљу запослени са корисничком 
улогом Обрађивач из ваше институције. 

Уколико је захтев у статусу „ПОДНЕТ“ кликом на иконицу  отварате форму за слање одговора. 

 

Поред текстуалног одговора могуће је 
приложити и документ. 
 
НАПОМЕНА: одговор је потребно 
електронски потписати, при чему је 
неопходно да корисник има 
инсталирану апликацију за електронско 
потписивање.  
(објашњено је у делу Инсталација) 
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Поступак потписивања одговора на полуаутоматски захтев 

 

 

Након потврде на дугме „Потпиши 
и сачувај“ покреће се апликација 
за електронско потписивање. 

 
 

 
На екрану је исписана порука 
“Молимо Вас сачекајте, 
потписивање у току“.  
 
 
 
 
У доњем делу вашег екрана (на 
taskbar-у) покрените апликацију  

кликом на иконицу   

 
 

На екрану ће се појавити листа 
понуђених сертификата који су 
коришћени на том рачунару.  
 
Одаберите Ваш сертификат и 
потврдите на дугме ОК. 

 

Унесите ПИН вашег сертификата и 
потврдите на ОК. 

 

 

 
Одговор на захтев је сада потписан 
и послат. 
На екрану ћете видети поруку и 
потврдите на дугме ОК. 
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КОРИСНИЦИ  

 

 

• Администратор институције – опција за преглед 
података свих администратора у оквиру ваше 
институције 

• Остали корисници -  опција за додавање нових 
корисника, преглед, измену и деактивацију корисника 
са улогама Извршивач и Обрађивач 

 

Администратор институције 

Одабиром ове опције омогућен је преглед свих администратора ваше инстиуције са њиховим 
подацима (име, презиме, ЈМБГ, e-mail). 

НАПОМЕНА: Администратор институције НЕМА могућност додавања других администратора у 
оквиру своје институције (то ради администратор апликације у Министарству државне управе и 
локалне самоуправе на захтев ваше институције). 

 

Остали корисници 

Одабиром ове опције администратор институције има могућност додавања нових корисника, 
преглед и измену података о кориснику, као и деактивацију ичи поновну активацију корисника, 
са ролама/улогама ИЗВШИВАЧ и/или ОБРАЂИВАЧ.  

За лакше проналажење запосленог можете користити филтер поља за претрагу. 
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Додавање нових корисника у оквиру институције 

 

Кликом на дугме „Нови корисник: Остали 
корисници“ (на дну вашег екрана) отварате форму за 
унос података о кориснику као и доделу роле/улоге. 

 

Преглед, измена и деактивирање корисника 

 
Одабиром иконице „преглед“ могућ је преглед података о кориснику. 

 

Одабиром иконице „измена“ могуће су измене података о кориснику (свих 
података осим ЈМБГ броја). 

 

Одабиром иконице „деактивација“ могуће је том кориснику укинути право 
приступа апликацији еЗУП, као и накнадно га поново активирати. 

 

 

Корисничке улоге 

Администратор институције на систему еЗУП:  

− преглед, додела, измена и брисање права приступа сервисима са припадајућим управним 
поступцима, другим институцијама (уколко његова институција пружа сервисе) 

− преглед, додавање и деактивирање корисника у оквиру своје институције 

− преглед, додела, измена и брисање права на приступ сервисима корисницима своје 
институције 

− преглед, додавање, измена и брисање организационих јединица своје институције 

− преглед свих полуатоматских захтева поднетих од стране корисника његове институције 

− преглед и слање одговора на пристигле захтеве који су његовој институцији/организационој 
јединици, полуатоматском услугом упутили Извршивачи других институција 

− преглед логова, извештаја и шифарника 

Извршивач на систему еЗУП: 

− приступ свим сервисима за које му је администратор институције омогућио право приступа 

− подношење захтева полуатоматском услугом, уколико му је администратор институције 
омогућио право коришћења ове услуге 

Обрађивач на систему еЗУП: 

− преглед и слање одговора на пристигле захтеве који су његовој институцији/организационој 
јединици, полуатоматском услугом упутили Извршивачи других институција 

 

НАПОМЕНА: додела права на коришћење веб сервиса за сваког корисника објашњено је у делу 
Веб сервиси/Додела права за кориснике 
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ИНСТАЛАЦИЈА (АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ) 

 

 

• Апликација за електронски потпис – на овој страници 
могуће је преузети и инсталирати апликацију за 
електронско потписивање 

• Провера инсталиране апликације и тестирање 
електронског потписа  

Апликација за електронско потписивање неопходна је за подношење полуатоматских захтева (у 
овом тренутку, на систему еЗУП то су услуге: Информација о висини прихода за одређеног пореског 
обвезника у задатом временском периоду и Електронски захтев). 

НАПОМЕНА: За успешно инсталирање и коришћење ове апликације неопходно је, да је на рачунару 
инсталиран Оперативни систем новији од Microsoft XP SP3, да је на рачунару инсталиран Microsoft 
.NET Framework 4.5 (x86 and x64), да корисник приступа систему еЗУП преко интернет претраживача 
Internet Explorer 11 и да је на рачунару инсталирана JAVA.  
 

Апликација за електронски потпис 

Одабиром ове ставке менија отвара се страница на којој је потребно покренути инсталирање ове 
апликације.  

 

Кликом на дугме „Install“ преузимате апликацију за електронски потпис.  
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У доњем делу екрана појавиће се понуђени инсталациони file и потребно је потврдити на дугме 
„Run“. 

 

 

 
Након покретања инсталације 
сачекате пар секунди, на екрану 
ће се појављивати прозори као на 
сликама у наставку. 

 

 
 
 
 
 
 
Потврдите на дугме „Install“ и 
сачекајте пар секунди. 
 

 

Овај прозор ће се сам угасити када 
инсталација буде завршена.  
 

Када је апликација инсталирана на вашем рачунару, видећете индикатор иконицу  доле десно 
на вашем Taskbar-у.  

Пожељно је након инсталације рестартовати рачунар. 

 

НАПОМЕНА:   

Корисници који раде у доменском окружењу требало би да имају администраторска права како 
би могли да инсталирају ову апликацију, у противном потребно је затражити подршку локалног 
администратора за реализацију овог корака.  

У неким случајевима потребно је да, у тренутку преузимања и инсталирања ове апликације 
угасите антивирус програм. 
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Провера инсталиране апликације и тестирање електронског потписа 

Одабиром опције из подменија „Провера инсталиране апликације и тестирање електронског 
потписа“ отвара вам се форма за проверу статуса апликације за потписивање, где јасно видите да 
ли јесте или није исправно инсталирана апликација.  

 

Проверу потписа можете покренути кликом на дугме „Потпис“, након тога у доњем делу вашег 

екрана (на taskbar-у) покрените апликацију кликом на иконицу . 
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На екрану ће се појавити листа понуђених 
сертификата који су коришћени на том 
рачунару.  
 
Одаберите Ваш сертификат и потврдите на 
дугме ОК. 

 

 
 
 
 
Унесите ПИН вашег сертификата и 
потврдите на ОК. 

 

На екрану ћете имати приказан потписан тестни XML. 
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ШИФАРНИЦИ  

 

• Организационе јединице – форма за унос, брисање и 
уређивање података о организационим јединицама 
ваше институције 

 

 

 

Организационе јединице 

Одабиром ове опције, отвара се страница на којој се налази листа органзационих јединица које 
сте додали. 

 

На листи, ви као администратор институције, имате могућност прегледа, измене, додавања и 
брисања организационих јединица ваше институције. За преглед већ креираних организационих 
јединица користите филтер поља за претрагу.  

 

 

Детаљније информације о организационој јединици – подаци када је креирана и 
име и презиме администратора који је креирао, као и подаци о изменама 

 

Измена података о организационој јединици - могућност измене података (шифра 
и назив) 

 
Брисање организационе јединице  
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На дну странице кликом на дугме „Нова организациона 
јединица“ отвара се форма где имате могућност 
додавања нове организационе јединице. 

 

Потребно је унети шифру организационе јединице и назив. 

 

 

Списак свих организационих јединица доступан је у форми Excel File-а на опцији Шифарник 
процедура. 
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ИЗВЕШТАЈИ  

 

• Преглед позива веб сервиса – Извештај у вези 
коришћења сервиса ваше институције 

 

Преглед позива веб сервиса 

 
Одабиром ове опције отвара се страница 
на којој је потребно одабрати период за 
који желите преглед извештаја. 
 

 
Када потврдите на дугме „Штампај“ преузели сте Извештај у Excel формату. 

У извештају ћете видети податке (за период „од –до“ који сте задали на претходном кораку). 

 

▪ Број означава број извршених за одређени сервис.  
▪ Број нула (0) означава да је веб сервис одобрен, али институција није извршила ни један упит. 
▪ Знак „/“ означава да тој институцији није одобрен веб сервис. 
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КОРИСНИ САВЕТИ  АДМИНИСТРАТОРУ ИНСТИТУЦИЈЕ  

Желим да омогућим сервисе моје институције другим институцијама 

Потребно је да на страници Веб сервиси (Преглед додељених права за институције), институцији 
којој желите доделите права на коришћење сервиса ваше институције.  

Опис процедуре објашњен је у поглављу:  

 

Веб сервиси 
 

• Преглед додељених права за институције 
Опција за доделу права на приступ веб сервису ваше 
институције другим институцијама  

 

 

Желим да омогућим запосленима у мојој институцији да користе сервисе институција пружаоца 
података 

Основно је, да сте поднели захтев Министарству државне управе и локалне самоуправе у складу 
са Упутством* и да вам је одобрено/омогућено коришћење тражених сервиса.  

*Упутство за приступ систему еЗУП доступно је на сајту Министарства за државну управу и локалну самоуправу 
http://www.mduls.gov.rs/ezup.php  

 

Први корак је, да додате корисника/запосленог и доделите му улогу на систему еЗУП. Опис 
процедуре објашњен је у поглављу:  

 

Корисници 
 

• Остали корисници -  опција за додавање нових 
корисника, преглед, измену и деактивацију корисника 
са улогама Извршивач и Обрађивач 

 

Други корак је, да кориснику доделите права на коришћење одрђеног севиса. Опис процедуре 
објашњен је у поглављу:  

 

 
Веб сервиси 

 

• Преглед додељених права за кориснике 
Опција за доделу права корисницима ваше институције 
на права коришћења веб сервиса других институција 

 

 

http://www.mduls.gov.rs/ezup.php
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Желим да дефинишем организационе јединице своје институције, како би корисницима било 
лакше да достављају електронски захтев 

Опис процедуре објашњен је у поглављу: 

 

• Организационе јединице – форма за унос, брисање и 
уређивање података о организационим јединицама 
ваше институције 

 

 

 

Имам проблем са инсталирањем апликације за електронски потпис 

✓ Прво и основно је да имате администраторска права на вашем рачунару. 
✓ Да је на рачунару инсталиран оперативни систем Microsoft Windows 7 и новији 
✓ Да је на рачунару инсталиран Microsoft .NET Framework 4.5 (x86 and x64) (доступно у 

стандардном МС упдате пакету) 
✓ Да систему еЗУП приступате преко интарнет претраживача Internet Explorer (препорука 

је верзија 11) 

Опис процедуре објашњен је у поглављу: Технички захтеви за рачунар са ког се приступа 
систему еЗУП и у Апликација за електронски потпис 

 

 

 

 


