
еУправа, електронска 
идентификација грађана и 

електронски потпис у клауду (на 
даљину)



Канцеларија за ИТ и еУправу постала је:
Први пружалац услуге електронске идентификације и шеме електронске 

идентификације и то високог нивоа (електронски сертификат на мобилном 
уређају – ConsentID), средњег нивоа и основног нивоа поузданости у 
Републици Србији, у складу са Законом о електронском документу, 

електронском потпису и услугама од поверења у електронском пословању.
www.epotpis.mttt.gov.rs



Канцеларија за ИТ и еУправу постала је:
Пружалац квалификоване услуге од поверења – услуга управљања квалификованим средством 

за креирање електронског потписа на даљину (квалификовано сертификационо тело за 
издавање електронског потписа у клауду) у Републици Србији, у складу са Законом о 

електронском документу, електронском потпису и услугама од поверења у електронском 
пословању. www.epotpis.mttt.gov.rs





eid.gov.rs
Национални портал за електронску 
идентификацију

SSO
Single signe on

Портал еУправа  
euprava.gov.rs

Портал eЗдравље
e-zdravlje.gov.rs

есДневник
moj.esdnevnik.rs

Моја прва плата
mpp.gov.rs

Локалне пореске администрације
lpa.gov.rs

…







Регистрација грађана на eID.gov.rs је могућа:

корисничким именом и лозинком – уз позивање сервиса 
МУП-а који провера ЈМБГ и број личне карте или пасоша

квалификованим електронским сертификатом

одласком на шалтер и добијањем иницијалних параметара 
за мобилну апликацију ConsentID.

На шалтерима 200 пошта, 160 општина, 145 локалних пореских администрација и 
27 шалтера Моби Банке, 36 шалтера Сбербанке грађанима пружамо подршку да 

се региструју и 
добију параметре за мобилну апликацију.

Нудимо ову услугу и осталим банкама и телеком операторима!

Корисник може 
самостално да заврши 
регистрацију преко 
интернета.





Корисник добија параметре и уноси их у 
апликацију ConsentID.
Након генерисања сертификата, подешава 
свој приватни ПИН са којим штити 
апликацију.



Пријава корисничким именом и лозинком:



Пријава квалификованим електронским сертификатом:



Пријава путем мобилне апликације (мобилни телефон или таблет)



Како до електронског потписа у клауду (на 
даљину)? 
Сви корисници који приступају са шемом високог 
нивоа позданости могу самостално да генеришу 
параметре за електронски потпис у клауду!

- Сви регистровани корисници КЕС
- Сви корисници који имају мобилну апликацију 

ConsentID

Услуга издавања електронског потписа у клауду је 
потпуно бесплатна за све кориснике.

Такође и услуга електронског потписивања на 
Порталу еУправа и другим порталима који користе 
API Канцеларије за ИТ и еУправу је бесплатна.



Корисник пријављен шемом идентификације високог нивоа поузданости самостално генерише 
електронски потпис у клауду. На Порталу еУправа омогућена је и услуга електронског потписивања PDF и 
XML докумената.



Квалификовано сертификационо тело 
Канцеларије за ИТ и еУправу 

API за електронско потписивање на 
даљину (у клауду)

Портал еУправа  

еМеница - НБС

АПР

Локалне пореске администрације  

еПорези

ЦРОСО

Министарство здравља

Сви остали!



Дигитализујемо Србију


