Упутство за преузимање документа из еСандучета
Препоручујемо да за рад са еСандучетом користите рачунар и Google Chrome.
На адреси https://euprava.gov.rs/ одаберите „Моја еУправа“, а затим „Пријава“ (слика 1).

Слика 1

Бићете аутоматски преусмерени на www.eid.gov.rs, тј. на Портал за електронску идентификацију путем ког се
врши пријава на Портал еУправа (слика 2).
Можете одабрати било који од доступних начина пријаве (пријаву корисничким именом и лозинком, мобилним
уређајем, или квалификованим електронским сертификатом).

Слика 2

Након пријаве, бићете аутоматски враћени на www.euprava.gov.rs (уколико не будете, упишите у адресну траку
www.euprava.gov.rs и притисните ENTER на тастатури како бисте стигли на Портал еУправа.
Важна напомена за овлашћена лица на Порталу еУправа: корисницима који су на Порталу еУправа
овлашћени да користе услуге и функционалности Портала и у име неке институције или организације,
се непосредно након пријаве отвара прозор „Избор улоге“. Уколико је електронски документ упућен
оваквом кориснику као физичком лицу, корисник ће видети документ једино када се на Портал
еУправа пријави као физичко лице, односно када у падајућем менију „Избор улоге“ одабере своје
име и презиме а не назив фирме, институције или организације чије је овлашћено лице.

Кликните на своје име у горњем десном углу и из падајућег менија изаберите опцију „еСандуче“ (слика 3).
еСандучету можете приступити и кликом на банер „еСандуче“ у средишњем делу екрана (слика 3).

Слика 3

Кликом на „еСандуче“ биће Вам приказани сви пристигли документи (слика 4).

Слика 4

Кликните на документ у еСандучету. Отвориће се „Детаљи доставе или обавештења“ (слика 5).

Слика 5

Како бисте преузели документ, потребно је да кликнете на зелено дугме „Прихватам“ и на тај начин сте
извршили потврду пријема документа (слика 5).
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Након што прихватите доставу кликом на дугме „Прихватам“, појавиће се зелено дугме „Преузми“ (слика 6).
Кликните на зелено дугме „Преузми“ и на тај начин сте преузели документ на ваш уређај.

Слика 6

Уколико сте за рад са еСандучетом, у складу са препоруком, користили интернет прегледач Chrome, преузетом
документу можете одмах приступити и преко корисничког менија Chrome-а. Кликните на три тачкe у горњем
десном углу и у понуђенј листи изаберите опцију "Downloads" (слика 7).

Слика 7
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