ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Поштовани Грађани у складу са Инструкцијом за рад градских/општинских управа број: 10.1.014-40/20 од 16.03.2020. године која нам је
достављена од стране Министарства управе и локалне самоуправе Бања Лука обавјештавамо цијењене грађане Града Приједор да на нашој Web
страници имате следеће сервисе за подношење захтјева и комуникацију са Градском управом електронским путем:
1.
2.
3.
4.

еУправа
еИнфоПулт
Виртуелни матичар
48 сати

https://euprava.prijedorgrad.org/sr-BA/
http://www.prijedorgrad.org/sr-EU/euprava-infopult.html
https://www.prijedorgrad.org/sr-EU/virtuelni-maticar.html
https://euprava.prijedorgrad.org/sr-BA/48-sati-lat.html

Градска Управа Града Приједор моли све грађане да захтјеве уколико је то хитно и неопходно подносе путем ових сервиса.

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИШТЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРВИСА

1. еИНФОПУЛТ
Одласком на сервис Инфо пулт одаберите жељену
организациону јединицу и врсту поступка. Постоји
могућност претраге по кључним ријечима.

2. Преузимање обрасца
Након одабира жељеног захтјева образац
преузимате кликом на име захтјева, ако је
потребно, уз захтјев приложити неопходну
документацију, те уплатити административну
градску таксу.

3. Е-УПРАВА
На страници требате попунити формулар за
регистрацију, приложити фотографију предње и
задње стране личне карте и након тога ћете добити
активациони маил (који сте написали при
регистрацији) путем кога ћете активирати свој
налог (обавезно провјерити SPAM фолдер).

4. Захтјев за регистрацију
Приликом регистрације потребно је унијети
валидне податке (име, презиме, ЈМБГ, држава).
Потребно је испунити сва поља означена
звјездицом. На крају је потребно означити поље
гдје пише „Прочитао сам Услове кориштења и у
потпуности их прихватам“. Након одобравања
налога од стране администратора, на e-mail адресу
ће вам стићи порука.

5. Поднесите захтјев, одабрати одјељење/одсјек и врсту захтјева
Попуните формулар, на истом имате детаљна
објашњења за садржај свих поља, упутство за
потребне прилоге и таксе уз захтјев. Све прилоге и
таксе приложити у PDF формату или као
фотографију (ако сте пропустили неки од
докумената приложити биће те контактирани од
стране одговорне особе).

6. Таксе и накнаде
Ако постоје таксе и накнаде (приложити уплатницу или
документ у PDF или JPEG формату); Прилози (постављају се у
PDF или JPEG формату, а у зависности од захтјева, могу се
лично предати у Градској управи у дефинисаном року,
назначен у прозору испод)

7. Подаци о поднесеном захтјеву
Видјећете у ком статусу је ријешен (прихваћен,
одбијен итд.) те ће добити рјешења и остала
документа од градске управе у електронском
формату. (По Вашем захтјеву и упутствима на Web
страници града Приједор документ може бити
послан на кућну адресу.

8. ВИРТУЕЛНИ МАТИЧАР
Покретањем сервиса Виртуелни матичар можете
прочитати упутства о начину подношења захтјева.

9. Образац
Форму обрасца попуните траженим подацима
(поља означена звјездицом су обавезна).

Упутство за кориштење еСервиса можете погледати као видео презентацију на званичној Web страници Града Приједор

O B A V J E Š T E NJ E
Poštovani Građani u skladu sa Instrukcijom za rad gradskih/opštinskih uprava broj: 10.1.014-40/20 od 16.03.2020. godine koja nam je dostavljena od
strane Ministarstva uprave i lokalne samouprave Banja Luka obavještavamo cijenjene građane Grada Prijedor da na našoj Web stranici imate sledeće
servise za podnošenje zahtjeva i komunikaciju sa Gradskom upravom elektronskim putem:
1.
2.
3.
4.

eUprava
eInfoPult
Virtuelni matičar
48 sati

https://euprava.prijedorgrad.org/sr-BA/
http://www.prijedorgrad.org/sr-EU/euprava-infopult.html
https://www.prijedorgrad.org/sr-EU/virtuelni-maticar.html
https://euprava.prijedorgrad.org/sr-BA/48-sati-lat.html

Gradska uprava Grada Prijedor moli sve građane da zahtjeve ukoliko je to hitno i neophodno podnose putem ovih servisa.

INSTRUKCIJE ZA KORIŠTENJE ELEKTRONSKIH SERVISA

1. eINFOPULT
Odlaskom na stranicu http://www.prijedorgrad.org/srEU/euprava-infopult.html
odaberite
željenu
organizacionu jedinicu i vrstu postupka. Postoji
mogućnost pretrage po ključnim riječima.

2. Preuzimanje obrasca
Nakon odabira željenog zahtjeva obrazac preuzimate
klikom na ime zahtjeva, ako je potrebno, uz zahtjev
priložiti neophodnu dokumentaciju, te uplatiti
administrativnu gradsku taksu.

3. E-UPRAVA
Na stranici https://euprava.prijedorgrad.org/sr-BA/
trebate popuniti formular za registraciju, priložiti
fotografiju prednje i zadnje strane lične karte i nakon
toga ćete dobiti aktivacioni mail (koji ste napisali pri
registraciji) putem koga ćete aktivirati svoj nalog
(obavezno provjeriti SPAM folder).

4. Zahtjev za registraciju
Prilikom registracije potrebno je unijeti validne
podatke (ime, prezime, JMBG, država). Potrebno je
ispuniti sva polja označena zvjezdicom. Na kraju je
potrebno označiti polje gdje piše „Pročitao sam
Uslove korištenja i u potpunosti ih prihvatam“.
Nakon odobravanja naloga od strane administratora,
na e-mail adresu će vam stići poruka.

5. Podnesite zahtjev, odabrati odjeljenje/odsjek i vrstu zahtjeva
Popunite formular, na istom imate detaljna
objašnjenja za sadržaj svih polja, uputstvo za
potrebne priloge i takse uz zahtjev. Sve priloge i takse
priložiti u PDF formatu ili kao fotografiju (ako ste
propustili neki od dokumenata priložiti biće te
kontaktirani od strane odgovorne osobe).

6. Takse i naknade
Ako postoje takse i naknade (priložiti uplatnicu ili
dokument u PDF ili JPEG formatu); Prilozi (postavljaju
se u PDF ili JPEG formatu, a u zavisnosti od zahtjeva,
mogu se lično predati u Gradskoj upravi u
definisanom roku, naznačen u prozoru ispod).

7. Podaci o podnesenom zahtjevu
Vidjećete u kom statusu je vaš predmet (prihvaćen,
odbijen itd.) te ćete dobiti rješenja i ostala dokumenta
od Gradske uprave u elektronskom formatu. (Po Vašem
zahtjevu i uputstvima na Web stranici Grada Prijedor
dokument može biti poslan na kućnu adresu).

8. VIRTUELNI MATIČAR
Pokretanjem
servisa
Virtuelni
matičar
https://www.prijedorgrad.org/sr-EU/virtuelnimaticar.html možete pročitati uputstva o načinu
podnošenja zahtjeva.

9. Obrazac
Obrazac je moguće ispuniti putem linka
http://prijedorgrad.org/sr-EU/virtuelnimaticar.html. Sva polja označena zvjezdicom se
moraju ispuniti.

