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Увод 

 

Програм “Моја прва плата” намењен је младима без радног искуства, а обухвата обављање 

стручних пракси ради даљег усавршавања. Идеја је базирана на транспарености информација и 

потреби презентовања на једном месту како би се крајњи корисници (средњошколци и студенти) 

информисали (уједно и аплицирали) о доступним позицијама за обављање праксе, које 

оглашавају послодавци. 

 

Предмет овог документа је Упутство за коришћење Портала Моја прва плата, из перспективе 

кандидата. У наредним одељцима је кратак опис корака које је потребно извршити у систему, а 

са пратећим екранима ради  лакшег сналажења. 

 

Приступ систему Моја прва плата 

 

Основни предуслов коришћења Портала Моја прва плата јесте постојање налога у Систему за 

електронску идентификацију, односно креирање електронског идентитета грађанина (као 

физичких лица). Регистрација се обавља преко Портала еУправа, те након успешно завршеног 

процеса могу се стећи услови за приступ Порталу Моја прва плата.  

 

Регистрација на Порталу еУправа 
 

Да би се корисник пријавио у улози кандидата на портал Моја прва плата, потребно је прво да 

изврши регистрацију на Порталу еУправа (ако нема већ  креиран налог). Регистрација може да се 

изврши било којим од три начина: корисничким именом и лозинком, двофакторском 

аутентикацијом или квалификованим електронским сертификатом (о регистрацији 

двофакторском аутентикацијом или квалификованим електронским сертификатом више се 

можете информисати на https://euprava.gov.rs/pomoc). Даље је објашњена регистрација 

корисничким именом и лозинком, а која је доступна на линку: https://eid.gov.rs/ 

1. На https://www.euprava.gov.rs/ у горњем десном углу у падајућој листи одаберите 

опцију Регистрација. 

 

https://euprava.gov.rs/pomoc
https://www.euprava.gov.rs/


2.Затим одабрати Регистрацију корисничким именом и лозинком. 

 

3. Попуните сва обавезна поља. 

4. Унесите адресу електронске поште, која ће убудуће представљати Ваше корисничко име. 

5. Упишите лозинку која ће садржати најмање осам карактера, бар једно велико и мало слово, 
број и специјални карактер. 

6. Приложите скениран, фотографисан или очитан лични документ са сликом (уколико 
прилажете скенирану или фотографисану личну карту обавезно је да приложите обе стране 
документа). 

• Овај начин креирања корисничког налога захтева да приложите очитан, фотографисан 
или скениран лични документ са сликом (лична карта или пасош), а највише 2 
документа, максималне величине 3 MБ (3 MB) по приложеном документу. 

• Достављањем документа, потврђујете да сте лице за које сте се изјаснили да јесте и 
којем је омогућено даље коришћење различитих портала и извршавање електронских 
услуга. Бићете обавештени електронском поштом када овлашћено лице 
потврди/активира Ваш кориснички налог. 

ВАЖНО: документа која могу бити прихваћена су искључиво лична карта (обе стране) или путна 
исправа. 

7. Потврда адресе електронске поште 

Након регистрације, на адресу електронске поште коју сте навели добићете поруку и линк који 
је потребно да потврдите. 

ВАЖНО: Могуће је да верификациони мејл стигне кориснику у фолдер са непожељном поштом. 



Провера документа у року до 24 сата 

Кориснички налог постаје активан када се Ваша документа провере од стране овлашћеног лица 
најкасније у року до 24 часа. 

Уколико имате проблем са прилагањем документа путем мобилног телефона, препорука је да 
се регистрација изврши преко рачунара. 

 

Представљање систему Моја прва плата 
 

Пријава на портал Моја прва плата се врши избором дугмета Пријави се на: 
https://mojaprvaplata.gov.rs/ 

 

А потом притиском на дугме ОВДЕ:  



 

 

 

Пријава се врши коришћењем креденцијала са креираног налога на Порталу еУправа (било којим 

од три наведена начина аутентикације): 

 

Након пријаве отвара се страница на којој кандидат треба да означи да ли је сагласан са условима  

(истовремено се врши и провера броја година кандидата, будући да, ако је већи од 30, кандидат 

нема право учешћа у Програму, на шта ће га и систем упозорити).  



 

У случају да су испуњени услови за учешће у Програму, кандидату се отвара наредна форма за 

Уређивање профила.  

Услови који су покривени у претходном кораку обухватају: 

о Кандидат има мање од 30 година (или тачно 30 на дан приступа апликацији) 

о Кандидат исказао сагласност да је упознат са Програмом и да Национална служба за 

запошљавање користи личне податке 

о Кандидат постоји на евиденцији незапослених лица у Националној служби за 

запошљавање 

 

Кандидату су доступне три опције у менију: Уређивање профила, Конкурисање и Преглед 

позиција на којима је конкурисао. 

 

 

Уређивање профила 

 



Уређивање профила обухвата упис информација из 4 сегмента: Лични подаци, Образовање, 

Вештине, Радно искуство. Док се информације не упишу на профилу, кандидату је онемогућено 

да конкурише на оглашене позиције. Профил се може мењати до првог аплицирања, након тога 

се кандидату забрањује да врши измене у профилу. 

Подаци у датим сегментима се могу парцијално попуњавати и преласком на наредни корак 

претходно уписани се чувају. 

• Лични подаци (сва поља означена кружићем су обавезна за унос и кандидат не може 

наставити на следећи корак док их не попуни). 

 

 

Профилна слика није обавезно поље.  

Име, Презиме и адреса електронске поште су подаци коју се преузимају из профила који је 

креиран на Порталу еУправа, и у сегменту личних података се не могу мењати. Забележена 

адреса електронске поште ће служити за примање обавештења, као и контакт телефон за пријем 

СМС порука. 

• Подаци о образовању 

Потребно је прво додати све нивое образовања које кандидат има или само онај ниво којим жели 

кандидат да учествује у програму. 



 

 

Неопходно је попунити сва поља означена плавим кружићем и приложити диплому/уверење о 

завршеном школовању. Дужина трајања школског програма и године почетка и завршетка, као и 

просечна оцена – нису обавезна поља. 

 



 

Додати ниво образовања се може мењати или обрисати (док кандидат не аплицира први пут на 

неку од позиција). Кандидати могу да забележе све нивое квалификације које су до сада 

остварили, а у склопу средњег и високог образовања. Могу се навести средња школа, завршене 

основне студије, мастер или докторске. 

 

 

 



 

Важно је нагласити да, независно од уписаних нивоа квалификације, кандидат се опредељује 

искључиво за један ниво којим ће учествовати у Програму Моја прва плата. Ово је податак који 

ће се проверавати у Националној служби за запошљавање, односно да ли по датом нивоу 

квалификације кандидат већ има стечено радно искуство. Уколико је искуство са датим нивоом 

дуже од 9 месеци, кандидату ће бити онемогућено даље учествовање у Програму. 

 

 



 

 

• Посебна знања и вештине 

Дата поља нису обавезна за унос, али су важна из перспективе послодаваца, те би требало да 

буду попуњена компетенцијама кандидата. 

 



• Радно искуство 

Поља у кораку Радно искуство нису обавезна за унос, али могу пружити послодавцу бољи увид у 

то да ли кандидат поседује икакво радно искуство у некој од области. 

 

 

 

Након што су успешно попуњени сви претходно назначени кораци у профилу кандидата, врши се 

финална провера да ли кандидат има искуства у одабраном нивоу квалификације за учешће у 

Програму Моја прва плата (уколико је негативан одговора НСЗ-а (поседује формално искуство), 

кандидат ће бити обавештен или преусмерен на форму за Конкурисање – која садржи преглед 

свих оглашених позиција послодаваца) 

 

Конкурисање 

 

На форми за Конкурисање кандидатима се оставља могућност за филтрирање позиција на бази 

информација о квалификацији, нивоима образовања, радном месту, називу компаније. Свака од 

представљених позиција има могућност прегледа свих детаља које су забележили послодавци, а 

приближавају кандидатима начин реализације стручне праксе и опис послова/задужења на 

конкретном радном месту. На пример, у пољу за претрагу  

 

можете унети појам гимназија или гимн, и приказаће се све позиције где се тражи лице са 

завршеним гимназијским образовањем. 



 

 

Како је изнад наведено, кандидат може мењати/допуњавати свој профил до прве пријаве на неку 

од позиција.  

Аплицирање се врши кликом на дугме Пријави се које постоји код сваке од позиција на форми за 

Конкурисање. 

 

Уколико кандидат покуша да се пријави на позицију у којој тражени ниво квалификације не 

одговара оном којим кандидат конкурише, биће обавештен о томе. 



 

Приликом аплицирања кандидату је остављена могућност да упише коментар у форми 

мотивационог писма (није обавезно за унос). 

 

Након потврде пријава на дату позицију се прослеђује компанији са пратећим информацијама 

које је кандидат забележио у свом профилу.  

Аплицирање се не може опозвати (једном послата пријава стиже компанији на евалуацију)

 

Кандидат може конкурисати на више позиција које су му интересантне. 

Такође, кандидат има могућност да прати колики је број пријављених кандидата на позицији на 

коју се и он пријавио. 



 

 

Моје позиције 

 

Преглед свих позиција на које је послата пријава се може видети приступом на Моје позиције у 

менију (преглед само оних на које се конкурисало) 

 

Пошто су компаније обавештене о аплицирању кандидата, врши се процес селекције и 

интервјуисања. 

Када се компанија одлучи за једног од кандидата, послаће му понуду (апликативно ће одобрити 

датог кандидата), а кандидат ће бити обавештен кроз СМС поруку (уколико је уписао мобилни 

телефон) и на адресу електронске поште. 

Наредни корак је да кандидат потврди позицију, након што је од компаније/послодавца добио 

понуду (у случају да жели да обави стручну праксу управо у датој компанији). 

Када кандидат прихвати понуду једне компаније, нема могућност прихвата осталих које је добио 

(остале позиције се анулирају на прегледу Моје позиције) 

Остали кораци се одвијају независно од решења 

 


