Упутство за регистрацију корисничким именом и лозинком за стране
држављане
Кориснички налог можете регистровати на Порталу за електронску идентификацију на
адреси https://eid.gov.rs.
Регистрацију можете покренути одабиром опције Регистрација из хоризонталног менија.
Затим у падајућој листи одаберите Регистрација корисничким именом и лозинком, па
опцију Страни држављанин.

ИЛИ
Кликом на Региструјте се корисничким именом и лозинком на банеру, на средишњем делу
почетне стране.

Након тога појавиће се форма на којој је неопходан упис основних личних информација:
eвиденцијски број странца (ЕБС), име, презиме, држава издавања пасоша, број пасоша,

пребивалиште (опционо), корисничко име (адреса електронске поште) и лозинку коју ћете
користити.
Додатно се очекује да додате један или два фајла скенираног или фотографисаног
документа којима ћете потврдити лични идентитет (искључиво обе стране личне карте за
странца или пасош са налепницом, на коме се јасно види Ваш евиденцијски број странца.
Уколико немате евиденцијски број странца, потребно је да приложите фотографисан или
скениран пасош). Свако поље има одређене валидације (ЕБС мора да буде исправног
формата, адреса електронске поште, као и да скенирана документа не прелазе одређену
величину). Уколико не испоштујете правила приликом попуњавања, добићете обавештење
и могућност за измену. Након што исправно упишете податке у очекиваном формату,
добићете обавештење да сте успешно послали захтев за регистрацију – биће Вам послат
мејл за верификацију уписане адресе електронске поште. У поруци ћете добити линк који
је потребно да потврдите кликом на дугме Потврди.
Након што потврдите адресу електронске поште, очекује се одобрење од стране овлашћеног
службеника који прегледа достављена документа у року од 48 сати. Након што службеник
потврди идентитет новог корисника, корисник прима на адресу електронске поште поруку о
успешној потврди идентитета. Уколико службеник сматра да достављена документа нису
исправна, такође ће бити обавештен на адресу електронске поште која је потврђена за даље
коришћење.
Док чекате одобрење свог корисничког налога, можете се пријавити на систем, али нећете
моћи да користите услуге.

