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ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Закон о електронском потпису Републике Српске који је ступио на снагу 31. децембра 2015. године, у члану 24. предвиђа могућност да и
органи управе, уз испуњење предвиђених законских услова, буду носиоци електронске цертификације.
У вези с тим, у оквиру Пројекта реформе фискалног сектора који финансира Америчка агенција за међународни развој у БиХ - „USAID“ а
у сарадњи са Агенцијом за информационо друштво Републике Српске, за потребе електронског подношења пореских пријава и развој
електронских сервиса у Пореској управи, успостављено је цертификационо тијело Пореске управе, које ће у наредном периоду вршити
регистрацију корисника (правна лица, предузетници и физичка лица) и издавати електронске цертификате за електронски потпис, у складу
са Законом.
Треба напоменути да су током израде пројекта коришћени безбједносни стандарди и контроле посљедње генерације као и чињеница да
ће издавање дигиталних сертификата за пореске обвезнике и грађане бити потпуно бесплатно.
Успостављањем цертификационог тијела омогућена је и прва услуга која ће користити електронски потпис. Дорадом апликације ППО за
електронско подношење пореских пријава, образац 1002 за порез по одбитку, омогућено је да се наведена пореска пријава убудуће може
слати потписана електронским потписом издатим од стране цертификационог тијела ПУРС. У том случају, потписивањем пореске пријаве
електронским потписом, порески обвезници неће бити дужни да код Пореске управе врше овјеру основног листа наведеног обрасца.

ПРЕУЗИМАЊЕ ЦЕРТИФИКАТА

slika 1

1.
2.
3.
4.
5.

Потребно је отићи на страницу „ https://ca.poreskaupravars.org “ у интернет претраживачу
Кликни на „Пријава за преузимање цертификата“
Укуцати приступне податке ( корисничко име и лозинка ) добијене приликом предавања Захтјева за издравање електронског цертификата у Подручној јединици ПУРС
Означити поље „НИСАМ РОБОТ“ (ако је потребно ријешити тест са сличицама)
Кликни на „ПРИЈАВИ МЕ“

slika 2

Након што смо се успјешно логовали на страницу , потребно је промјенити иницијалну шифру у неку другу
1.
2.
3.
4.

У поље „ПРЕТХОДНА ЛОЗИНКА“ укуцати лозинку коју сте добили од ПУРС – а
У поље „НОВА ЛОЗИНКА“ укуцати неку вашу лозинку
У поље „НОВА ЛОЗИНКА (потврда)“ поновити још једном нову лозинку
Кликни на „ПОСТАВИ ЛОЗИНКУ“
НАПОМЕНА

НОВА ЛОЗИНКА МОРА ДА САДРЖИ МИНАМАЛНО 10
КАРАКТЕРА, ОД ЧЕГА МИНИМАЛНО ЈЕДАН БРОЈ И
МИНИМАЛНО ЈЕДАН СПЕЦИЈАЛНИ ЗНАК

slika 3

Пошто смо одредили нову лозинку, добијамо почетни екран са нашим личним подацима. У поље „ПРЕУЗМИ ЦЕРТИФИКАТ“ ће се
појавити иконица која означава цертификат. Потребно је тај фајл преузети, тј. снимити у неки фолдер у вашем рачунару.

НАПОМЕНА
ЦЕРТИФИКАТ ЈЕ МОГУЋЕ ПРЕУЗЕТИ САМО ЈЕДНОМ, НАКОН
ТОГА ОН НЕСТАЈЕ, АЛИ НАМ ОСТАЈЕ ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ
КАДА СМО ПРЕУЗЕЛИ.

ИНСТАЛИРАЊЕ ЦЕРТИФИКАТА

slika 4

По преузимању и снимању церитификата у свој рачунар, потребно је „.zip“ фајл (бр.1) распаковати у исти фолдер. Тим поступком
добијамо још два фајла од којих је један служи за инсталацију цертификата (бр.3) , а други је текстуални и у њему се налази
шифра која ће нам бити потребна у самом процесу инсталације (бр.2). Покренемо инсталациони фајл и одрадимо следеће
кораке (бр.3).

slika 5

slika 7

slika6

slika 8

slika 9

На самом крају, потребно је да све ово потврдимо кликом на дугме „FINISH“. Са овим кликом смо завршили инсталацију
цертификата на рачунар.

КОРИШЋЕЊЕ ЦЕРТИФИКАТА У АПЛИКАЦИЈИ „Е-потпис“ (све пореске пријаве осим пријаве
„Образац 1002“)
Након што је цертификат успјешно инсталиран на рачуна, он је спреман за коришћење у апликацији „Е-потпис“ и нису потребна
било каква додатна подешавања. Потребено је само да посједујемо приступне податке са којима се логујемо у апликацију „Епотпис“. Апликација „Е-потпис“ служи за потписивање свих пореских пријава, осим пријаве „“Образац 1002“ за чије потписивање
користимо посебан програм „ППО“.
Детаљније упуство за коришћење ове апликације може се пронаћи на >>>линку<<<<

НАПОМЕНА
Ако цертификат не
планирамо користити за
потписивање пријава 1002,
није потребно инсталирати
програм ППО, већ се
задржати на овој
апликацији „Е-потпис“

slika 10

АКТИВИРАЊЕ ЦЕРТИФИКАТА У АПЛИКАЦИЈУ ППО
Након инсталирања цертификата потребно је цертификат додати и у ППО програм (верзија 2.2.0.0 или новија) који се налази на
сајту Пореске управе Републике Српске. Када покренемо програм ППО програм, потребно је да одемо на мени „ОПЦИЈЕ“ –
„ПОДЕШАВАЊЕ“ – „ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС“ и ту извршимо активирање цертификата.

slika 11

СА ОВИМ КОРАКОМ АПЛИКАЦИЈА ППО ЈЕ СПРЕМНА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОТПИСИВАЊЕ МПО-1002
ПРИЈАВА.

ВАЖНО НАМ ЈЕ ШТА МИСЛИТЕ

Од изузетног значаја је да корисници система дају своје примједбе, приједлоге, сугестије и мишљења која су веома драгоцјена
јер ће се на основу њих уводити нове електронске услуге.

Контакт адреса: ecertifikat@poreskaupravars.org

