
Логовање на Портал еУправе 
 

Предуслови 
 

 Основни предуслови  

1. Да корисник поседује квалификовани електронски сертификат и да је исти инсталиран 
на рачунару 
 

2. Да је суперадминистратор Канцеларије за информационе технологије и електронску 
управу (у даљем тексту: Канцеларија ИТЕ) одобрио приступ систему еУпис (приступ је 
већ одобрен овлашћеним лицима школа које су одговориле на допис Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја од 15. маја 2020. године и доставиле податке о 
овлашћеним лицима школа) 
 

3. Да је рачунар повезан са штампачем 

За рад на систему еУпис препоручујемо коришћење интернет претраживача Internet Explorer i 
Google Chrome.  

 

Технички захтеви за рачунар са ког се приступа систему еУпис 
 

 Програм за преглед .pdf докумената  
 Middleware1 сертификационог тела (у зависности који сертификат корисник поседује)    
 Драјвер за читач картица/сертификата (уколико корисник поседује квалификовани 

сертификат на смарт картици)  

 

  

 
1Линкови за преузимање middleware (сертификациона тела Републике Србије):  
ЈП Пошта Србије - http://www.ca.posta.rs/preuzimanje_softvera.htm 
Министарства унутрашњих послова - http://ca.mup.gov.rs/ 
Привредна комора Србије - http://www.pks.rs/Usluge.aspx?IDUsluge=4&t=2 
HALCOM -  http://www.halcom.rs/rs/podrska/ 
eSmart Systems - http://qca.e-smartsys.com/ 

 



Приступ апликацији (ЛОГОВАЊЕ)  
 

На адреси https://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 вашег сертификата.  

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

 

 

Након тога одаберете опцију „ПРИЈАВА КВАЛИФИКОВАНИМ ЕЛЕКТРОНСКИМ 
СЕРТИФИКАТОМ“, одаберите свој сертификат и унесите ПИН Вашег сертификата.  

 

 

Након унетог ПИН-а отвориће се страница на којој БИРАТЕ начин пријаве. Одаберите НАЗИВ 
ВАШЕ ШКОЛЕ  и потврдите на дугме „ПРИЈАВИ  СЕ“.  

У случају да је особа овлашћена за рад у две или више школа, приликом пријављивања на 
систем увек ће бирати школу у којој се у том тренутку налази као запослени. 



 

  

Уколико вам се у овом падајућем менију не појављује ваша школа, обратите се Контакт центру 
Канцеларије ИТЕ како бисте проверили да ли је вашој школи одобрен приступ. Контакти Контакт 
центра налазе се на крају овог упутства. 

Након пријаве кликните на Ваше име у горњем десном углу, одаберите опцију „Напредне 
услуге“, а затим и „еУпис“. 

 

 

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обезбедила је подршку 
овлашћеним лицима школе у раду на систему еУпис. Сва питања и недоумице у вези са 
коришћењем система еУпис могуће је поставити одабиром опције еЗУП (еУпис) на контакт 
форми на сајту Канцеларије ИТЕ. 



 

 
Контакт форма - https://www.ite.gov.rs/tekst/1836/kontakt-centar-za-javnu-upravu-g2g.php 
Број телефона – 011/7350-561 

 


