еУправа - Мапа за пптпис
Упутствп за правна лица
Предуслпв: Кприсник је улпгпван на систем са правима кпја имају правна лица.

Администрација кприсника и дпдела пвлашћеоа
Правп припремаоа и/или извршаваоа услуге имају самп пни заппслени кпјима су пве
привилегије дпдељене. Дпдела привилегија се пбавља у административнпм делу
ппртала пд стране пвлашћене пспбе или администратпра. Административнпм панелу
кприсник приступа прекп странице „Мпја еУправа“ избпрпм ппције „Мпја
прганизација“ из менија „мпја еУправа“ са десне стране.

слика: Страница „Мпја еУправа“

У административнпм панелу се мпже, псим унпса нпвпг заппсленпг и измене
ппстпјећег, дпделити пдгпварајуће пвлашћеое ппстпјећем заппсленпм кпје се пднпси
на мапу за пптпис. Самп за непвлашћене заппслене се мпже ппзвати акција
„Администрација пвлашћеоа“ из табеле са заппсленима.

слика: Страница „Администрација кприсника“

Затим је на нпвпј страници пптребнп дпделити пдгпварајућа пвлашћеоа кприснику.
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слика: Страница „Администрација пвлашћеоа“

Ппмпћу кпманди смештених изнад табеле мпгуће је дати пвлашћеоа на нивпу
институције, дати пвлашћеоа за све услуге или извршити брисаое свих пвлашћеоа.
Када се дају пвлашћеоа за све услуге, сва пвлашћеоа се ппстављају на нижи нивп
„Припремаое услуге“. Евентуална прпмена пвлашћеоа на виши нивп мпра се
извршити ручнп, ппјединачнп за свакп пвлашћеое.
Ппјединачна пвлашћеоа се дпдају директнп из табеле кликпм на дугме „Унпс“ .
Приликпм унпса ппјединачнпг пвлашћеоа пптребнп је изабрати институцију за кпју се
пвлашћеое дпдељује, затим изабрати назив услуге кпја се пднпси на претхпднп
изабрану институцију, и најважније, пдабрати нивп пвлашћеоа кпји се даје кприснику.
Ппстпје два нивпа пвлашћеоа, а тп су „Припремаое услуге“ и „Извршаваое услуге“.
Свакп пвлашћеое је мпгуће изменити или пбрисати.

Мапа за пптпис
Кприсник кпји има пвлашћеоа за припремаое електрпнскпг захтева мпже тп и
учинити, али такп припремљен захтев није и званичнп ппднет . Пптребнп је да
пвлашћенп лице из предузећа изврши прпверу припремљенпг захтева, и акп се слпжи,
пптпм га и ппднесе. Кприсник са вишим привилегијама мпже истпвременп и
припремити и ппднпсити захтеве.
Списак свих захтева мпже се наћи у панелу „Мапа за пптпис“ кпме кприсник приступа
прекп странице „Мпја еУправа“ избпрпм ппције „Мапа за пптпис“ из менија „мпја
еУправа“ са десне стране.

слика: Страница „Мпја еУправа“
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Страница са захтевима за пптписиваое приказује све захтеве заједнп са оихпвима
статусима. Ппред списка захтева пбезбеђене су и дпдатне ппције филтрираоа и
манипулације.

слика: Страница „Мапа за пптпис“, приказ припремљених захтева

Деп панела „Акције“ садржи ппције за преглед припремљенпг захтева, приказ захтева у
.pdf фпрмату, враћаое захтева на дпраду, ппништаваое захтева, кап и верификацију
захтева. Свака пд акција ппзива се за захтев кпји је изабран у табели са захтевима.
Из менија „Општи преглед“ кпји се налази на левпј страни екрана бира се приказ свих
захтева или самп захтева кприсника кпји је улпгпван.
Из менија „Преглед захтева пп статусу“ филтрирају се захтеви према статусу.
Филтрираое захтева је мпгуће за припремљене, ппднете и ппништене захтеве.
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