
Europass пријава и 

аутентификација у два 

корака



Пре почетка, кратко објашњење разлика између 
пријаве путем Europass-а и пријаве путем EU Login
налога:

• (1) Помоћу Europass платформе на једном месту 
можете управљати својом каријером и учењем. Више 
о Europass платформи можете сазнати путем овог 
линка.

• (2) EU login* налог је сигуран начин Европске 
комисије да се пријавите на Europass и друге ЕУ 
сервисе. Више о томе можете читати овде.

* Уколико већ имате налог на Europass платформи, односно EU Login налог, можете прећи на Корак 2

Креирање EU Login налога

https://europa.eu/europass/sr
https://ecas.ec.europa.eu/cas/about.html


Креирајте EU Login налог
(Уколико већ имате налог на Europass платформи, односно EU Login налог, можете прећи на Корак 2)

Додајте метод за аутентификацију у 2 корака 
(2FA)

Шта треба да урадите?

Корак 1

Корак 2



Креирање Вашег EU Login налога за 
приступ Europass-у

• Можете приступити страници за креирање EU 
Login налога са почетне странице Europass сајта
(“Пријавите се”), или кликом на дугме “Пријави 
се/Региструј се” током састављања профила, 
CV-ја или пропратног писма.

• Када дођете до EU Login странице, кликните на 
“Create an account”.

• Такође, можете креирати EU Login налог 
директно, на страници:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/.

Креирање EU Login налога

Корак 1

https://webgate.ec.europa.eu/cas/


• Попуните овај образац одговарајућим информацијама
• Име и презиме
• Имејл адреса и потврдите исту имејл адресу
• Језик на којем желите да добијате обавештења
• Уколико се тражи, убаците слова и бројеве које видите на 

слици (уколико не можете да прочитате шифру, кликните на 
дугме са две стрелице како бисте добили другу шифру).

• Потврда регистрације биће послата на имејл адресу коју 

упишете овде

• Погледајте Изјаву о приватности података.

• Кликните на “Креирај налог”.

Креирање EU Login налога



• Добићете имејл како бисте потврдили да је то Ваш имејл налог.

(проверите spam или junk фолдер уколико не видите имејл за 10-15 

минута)

• Уколико не добијете имејл након 10 минута контактирајте 

Екстерну подршку ЕУ за креирање налога. 

• Молимо имајте у виду да имејл може да стигне за 2 до 10 

минута.

• Пратите упутства у имејлу и кликните на линк који сте добили.

Креирање EU Login налога

mailto:EU-LOGIN-EXTERNAL-SUPPORT@ec.europa.eu


Изаберите лозинку и потврдите је.

• Укуцајте лозинку коју желите у пољу ”Нова лозинка" 
пратећи упутства на страници.

• Укуцајте лозинку још једном у пољу ”Потврдите нову 
лозинку" и кликните на ”Пошаљи".

Креирање EU Login налога



• Затим кликните на „Настави“ или „Пријави се“

• Уколико сте се на почетку Корака 1 пријављивали са 
Europass платформе (уместо са директног линка за 
EU Login), можда ћете видети поруку „Није пронађен 
мобилни уређај. За регистрацију мобилног уређаја 
идите на Мој налог“ („No mobile device found. To 
register a mobile device, go to My Account“). Ово је 
нормално, без панике. 

• Можете затворити ову страницу и наставити на 
Корак 2.

Креирање EU Login налога



• EU Login апликација за мобилне телефоне може се 
инсталирати путем:

• Google Play Store (Android), 

• App Store (iOS), или

• Windows Store (Windows Phone).

• Како би апликација радила биће Вам потребан

• Рачунар / лаптоп

• Мобилни телефон

Преузмите апликацију за пријаву на свом телефону

Додавање аутентификације у два корака

Корак 2



• Након инсталирања EU Login мобилне 
апликације, отворите је и кликните на опцију 
”Покрени". 

• Пратите упутства на екрану*. У претраживачу на 
рачунару идите на следећи линк : 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/mobile. 

• Уколико је потребно, потврдите идентитет 
корисничким именом и лозинком.
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*Уколико сте већ покренули EU Login мобилну апликацију на другом уређају, од Вас се тражи да потврдите идентитет на већ регистрованом уређају. Имајте у виду да 
EU Login мобилна апликација за пријаву може бити везна за један налог, а налог може бити везан само за једну мобилну апликацију.

На оба уређаја

Додавање аутентификације у два корака

https://webgate.ec.europa.eu/cas/mobile


• Кликните на «Додај мобилни уређај» 

• У пољу “Назив Вашег уређаја", упишите име које 
ће Вам помоћи да се сетите на који се уређај 
односи (на пример, Мој Андроид телефон).

• Унесите ПИН код од 4 цифре у поље за ПИН код. 
(Изаберите ПИН који лако можете да упамтите, али га није лако 
погодити.)

• Унесите исти четвороцифрени број у поље за 
потврду.

• Када завршите, кликните «Пошаљи».
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На свом рачунару

Додавање аутентификације у два корака



• Кликните на «Даље» на свом мобилном уређају

• QR код скенер се покреће на Вашем уређају и QR 
код се приказује на екрану Вашег рачунара. 
Усмерите камеру свог мобилног телефона ка 
екрану рачунара док се QR код не очита.

• Унесите ПИН код који сте управо изабрали на 
свом телефону и кликните на “Аутентификација".

• Успешно сте инсталирали мобилну апликацију за 
ЕУ пријаву!
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На EU Login мобилној апликацији

Додавање аутентификације у два корака



• Када сте креирали EU Login налог и поставили 
аутентификацију у два корака, моћи ћете да се 
пријавите на Europass.

• Изаберите један од два начина за верификацију 
да се пријавите путем EU Login мобилне 
апликације. 

EU Login мобилна апликација

Пријава на Europass



• Одаберите “ПИН код EU Login мобилне 
апликације" као начин верификације, унесите своју 
лозинку у поље “Лозинка" и кликните на “Пријава".*

• EU Login шаље обавештење Вашем мобилном 
уређају. Кликните на њега да покренете 
апликацију(1). 

• (2) Пријава за EU Login мобилну апликацију тражи да 
унесете ПИН код. Унесите свој ПИН код или идите 
на биометријску идентификацију а затим кликните 
на “Аутентификација". 

ПИН код EU Login мобилне 
апликације

*Уколико сте инсталирали EU Login мобилну апликацију на више уређаја, мораћете да изаберете један који желите да користите.
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Пријава на Europass



• Одаберите "QR код EU Login мобилне апликације" као 

начин верификације.

• Унесите лозинку у поље “Лозинка" и кликните на

“Пријава“: QR код се приказује на екрану:

• (1) Кликните на “Скенирај QR код“ у апликацији и усмерите 

камеру ка екрану док се код не препозна

• (2) EU Login мобилна апликација приказује једнократну 

лозинку. 

• (3) Укуцајте је у поље “лозинка коју је генерисала ваша 

апликација" и кликните на “Пријава" како бисте наставили.

QR код EU Login мобилне
апликације
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Пријава на Europass



• Уколико желите, можете да активирате препознавање 

отиска прста (или неку другу биометријску

аутентификацију) уколико Ваш мобилни уређај то 

подржава:

• (1) Појавиће се аутоматско обавештење да можете 

активирати опцију препознавања отиска прста. Кликните 

Да уколико желите.

• (2) Унесите ПИН код и кликните на стрелицу. 

• (3) Потврдите аутентификацијом отиска прста. 

Аутоматски ћете бити пребачени на Почетну страницу.
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EU Login мобилна апликација

Препознавање отиска прста



Додатне информације

• Додатне информације како да креирате свој налог за ЕУ пријаву и да успоставите 
аутентификацију у два корака можете наћи у Водичу за кориснике за ЕУ пријаву.

• Консултујте горенаведени Водич уколико уместо верификације мобилним 
телефоном желите да успоставите аутентификацију Безбедносним кључем (енгл. 
Securiy Key (SK)) односно путем Сигурних платформи (енгл.Trusted Platforms (TP))

Уколико сте испратили све кораке а нисте успели да успоставите аутентификацију у два корака, контактирајте Екстерну подршку за EU Login
(Радно време Европске комисије: 8-19 часова)

https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf
mailto:EU-LOGIN-EXTERNAL-SUPPORT@ec.europa.eu


Хвала!

Europass центар Србија

europas@tempus.ac.rs

europass.rs

mailto:europas@tempus.ac.rs

