
За приступ систему електронских фактура (демо или продукционо окружење) неопходно је да поседујете 
еИД (електронски идентитет) који можете добити на порталу еУправе на адреси  https://eid.gov.rs/

Демо окружење система електонских фактура налази се на следећој  адреси:
https://demoefaktura.m�n.gov.rs/
Продукционо окружење система електронских фактура налази се на следећој  адреси:
https://efaktura.m�n.gov.rs/

Законски заступник односно лице које по закону руководи органом државне управе или представља 
орган локалне самоуправе (у даљем тексту законски заступник) може да региструје налог на систему 
електронских фактура, додели овлашћења другим корисницима за рад у систему електронских 
фактура, да одлучи о ангажовању информационог посредника и поступа са електронским фактурама 
(у име субјекта промета у оквиру својих овлашћења)

ПРИСТУП СИСТЕМУ
ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

РЕГИСТРАЦИЈА СУБЈЕКТА НА СИСТЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

Законски заступник приступа систему електонских фактура 

Потребно је да одабере опцију „Пријави се“
Систем електронских фактура аутоматски преусмерава на страницу  за пријаву Портала за електронску идентификацију

•
•

•

1.



Законски заступник бира једну од следеће две опције пријаве:
 -  Пријава квалификованим електронским сертификатом
 -  Пријава мобилном апликацијом 
Након аутентикације законског заступника, преко Портала за електронску идентификацију, аутоматски ће се извршити 
преусмеравање на систем електронских фактура, на страницу за регистровање новог корисничког налога;

Законски заступник врши избор типа субјекта
Систем електронских фактура у позадини врши проверу да ли је корисник законски заступник за одабраног субјекта
Уколико јесте, овим је кориснички налог на систему електонских фактура креиран и спреман за употребу и   
систем електронских фактура приказује Командну таблу

ДОДАВАЊЕ НОВОГ КОРИСНИКА ОД СТРАНЕ ЗАКОНСКОГ  ЗАСТУПНИКА ОДНОСНО ЛИЦА КОЈЕ ПО ЗАКОНУ  
РУКОВОДИ ОРГАНОМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Законски заступник на левој страни Командне табле, бира опцију „Подешавања“ 
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•
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•

•

2.

Povratak na početni ekran korisničkog naloga

Pregled liste izlaznih dokumenata

Pregled liste ulaznih dokumenata

Prikaz naprednih podešavanja naloga na sistemu e-fakture

Pregled zbirnih evidencija PDV-a

Pregled pojedinačnih evidencija PDV-a

Komandna tabla

Prodaja

Nabavke

Pojedinаčna
evidencija PDV-a

Podešavanja

Zbirna evidencija
PDV-a



Након уноса обавезних података законски заступник кликом на дугме „Пошаљи позив“ додаје новог корисника
Систем електронских фактура аутоматски прослеђује  позив новом кориснику на унету адресу електронске поште

Primili ste link za aktivaciju korisničkog
naloga

Prijava

Po t r e b n a  p o m o ć ?   K o n t a k t  i  podršk a

•
•

•

•

Законски заступник одабиром опције „Додај новог корисника“ може додати новог корисника  у име субјекта

• Нови корисник путем опције „Активирај“ у телу поруке електронске поште коју је примио, активира свој налог   
на систему електронских фактура

У оквиру ње бира опцију „Корисници“



Након аутентикације корисника преко Портала за електронску идентификацију,  извршиће се преусмеравање на 
систем електронских фактура, на страницу која приказује Командну таблу

Све је спремно да користите систем електронских фактура

•

•

•

3. 

•
•

Потребно је да одабере опцију „Пријави се“
Систем електронских фактура аутоматски преусмерава на страницу  за пријаву на Порталу за електронску идентификацију

ПРИЈАВА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ОД СТРАНЕ ЗАКОНСКОГ ЗАСУПНИКА  НА СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

Овлашћено лице приступа систему електонских фактура


