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О Апликацији 
 

Апликација за електронско потписивање и аутентификацију (скраћено еПИА) је компонента 

Јединственог информационог система локалне пореске администрације, која служи за електронско 

потписивање пореске пријаве квалификованим електронским сертификатом корисника. 

Еlektronski potpis je skup podataka u elektronskom obliku koji su pridruženi ili logički povezani 

sa drugim (potpisanim) podacima u elektronskim obliku tako da se elektronskim potpisom 

potvrđuje integritet tih podataka i identitet potpisnika; 

ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U 

ELEKTRONSKOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017) 

Ова апликација представља спону између система за подношење пореских пријава са уређајима за 

приступ електронском сертификату (читач смарт картица или усб токен) прикачених на рачунар 

корисника. Апликација се као таква, потпуно независно од система за подношење пријава, 

инсталира и покреће на рачунару корисника. 

Објашњење појмова 
 

еПИА - Апликација за електронско потписивање и аутентификацију. 

Сертификационо тело - Правно лице које издаје електронске сертификате у складу са одредбама 

Закона о електронском потпису. 

Квалификовани електронски сертификат - електронски сертификат који је издат од стране 

сертификационог тела за издавање квалификованих електронских сертификата и садржи податке 

предвиђене релевантним законима Републике Србије. 

Напомене - Важне напомене ће бити приказане у посебно означеном блоку и са ознакама: 

 
-  Важна напомена 

 
-  Врло важна напомена 
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Предуслови 
 

1) Квалификовани електронски сертификат на смарт картици или усб 

токену. 

2) Читач смарт картица (није потребан уколико је сертификат на усб 

токену). 

3) Рачунар са инсталираним Microsoft Windows оперативним системом 

верзије 7 или новије. Windows XP није подржан. 

4) Администраторски приступ рачунару, због инсталације еПИА 

апликације. 

5) Инсталиран читач смарт картица. 

 

Да би читач картица исправно функционисао на рачунару потребно је пратити упутство 

произвођача за његову инсталацију. Одређени модели читача захтевају да се инсталира 

driver софтвер, док друге Windows оперативни систем сам аутоматски препознаје. 

Најбоље је потражити упутство на сајту произвођача конкретног читача. 

 

Пошто се често читач картица добија уз смарт картицу, проверите на сајту 

Сертификационог тела - издавача картице, да ли постоји упутство за инсталацију 

конкретног модела читача. 

 

6) Инсталиран одговарајући софтвер за приступ електронском 

сертификату. 

 

Софтвер за приступ електронском сертификату обезбеђује Сертификационо тело које је 

издало електронски сертификат (на смарт картици или усб токену), због чега се ово 

упутство неће бавити инсталацијом и подешавањем тог софтвера. Најчешће се то 

упутство добија уз саму смарт картицу, или се може наћи на сајту Сертификационог 

тела. 

Упутство за инсталацију овог софтвера се може наћи у одељку Корисничка упутства 

овог портала, у документу „Како се пријавити на систем“ (секција 1. „Инсталирање 

софтвера неопходних за аутентикацију квалификованим електронским сертификатом“) 

(ЛИНК: https://lpa.gov.rs/jisportal/assets/downloads/Prijava%20na%20sistem%20LPA%20uputstvo.pdf) 

https://lpa.gov.rs/jisportal/assets/downloads/Prijava%20na%20sistem%20LPA%20uputstvo.pdf
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7) Инсталиран интернет претраживач. 

8) Веза ка интернету. 

9) 200MB слободног простора на диску рачунара. 

 

Упутство за инсталацију 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА - Апликација је везана за кориснички налог на коме је 

инсталирана, напомените администратору да апликацију инсталира баш на налогу 

корисника који ће је користити. Такође се може десити ситуација да уколико више 

корисника деле један рачунар, само један од њих може покренути апликацију. 

 

Пратите следећи попступак како бисте исправно инсталирали еПИА апликацију на свој рачунар. 

Преузмите инсталациони фајл са интернета. Фајл можете пронаћи на страници портала 

„Корисничка упутства“ (слика 1.) или у свој интернет претраживач унесите директну адресу: 

https://lpa.gov.rs/jisportal/assets/epia_instalacija.exe. Снимите тај фајл на свој рачунар. 

 

Слика 1- Линк за преузимање инсталације 

https://lpa.gov.rs/jisportal/assets/epia_instalacija.exe
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Покрените инсталациони фајл. Пронађите инсталациони фајл који сте снимили на ваш рачунар 

и покрените га двострикум кликом миша. 

 

Слика 2 - Иконица инсталационог фајла 

Дозволите инсталацији администраторски приступ. Одмах након покретања инсталације 

Windows може затражити од вас да потврдите дозволу програму инсталације да изврши измене на 

вашем рачунару (слика 3.). Да би се инсталација наставила морате на том прозору одабрати 

потврдну опцију („Yes”). 

 

Слика 3 - Аминистраторски приступ инсталације 

 

Инсталација захтева администраторски приступ само како би могла да подеси да се 

еПИА апликација аутоматски покреће приликом покретања рачунара. Инсталација не 

приступа вашим приватним подацима, нити ће оштетити постојеће апликације на вашем 

рачунару. 

 

Прођите кроз кораке чаробњака за инсталацију. Након што се покрене чаробњак за 

инсталацију, прођите кроз све понуђене кораке инсталације, одабиром опције „Next >” 

(„Следеће“),  као што је приказано на наредним сликама. У сваком кораку инсталације можете по 

жељи променити понуђене параметре. 
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Слика 4 - Корак 1 - Одабир локације апликације на диску. 

 

Слика 5 - Корак 2 - Одабир локације у стартном менију 
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Слика 6 - Корак 3 - Да ли креирати пречицу за покретање апликације. 

 

Слика 7 - Корак 4 - Последња провера пред инсталацију. 
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Слика 8 - Корак 5 - Аутоматски процес инсталације. 

 

У овом кораку је потребно сачекати да се индикатор прогреса инсталације потпуно 

напуни зеленом бојом, након чега се аутоматски прелази на корак 6. 
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Слика 9 - Корак 6 - Завршетак инсталације и покретање апликације 

 

Покренути апликацију. Уколико је у последњем кораку инсталације била одабрана опција за 

покретање апликације („Launch LPA ePIA” са слике 9.) апликација ће бити аутоматски покренута 

након завршетка последњег корака чаробњака инсталације. Уколико та опција није била одабрана 

могуће је апликацију покренути из стартног менија (видети сликку 10.). 

 

Слика 10 - Запис апликације у стартном менију оперативног система 

Потврдите упозорење код инсталације сертификата. Након првог покретања еПИА апликација 

ће покушати да аутоматски инсталира свој сертификат у Windows базу сертификата вашег 

рачунара. Корисник мора ручно да одобри инсталацију овог сертификата када му се прикаже 

прозор са следеће слике: (прозор би требало да се појави 5 до 10 секунди након покретања) 
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Слика 11 - Инсталација сертификата апликације. 

 

 
 

Прозор за инсталацију сертификата са слике 11. се на неким рачунарима НЕЋЕ 

појавити. Разлози за то су још неутврђени. Ако вам се задеси такав случај не 

покушавајте поновну инсталацију. Јавиће вам се грешка приликом потписивања 

(„Proverite instalaciju ePIA aplikacije.“) али је потписивање пријаве и даље могуће, 

само уз додатне кораке описане у поглављу „Неотварање прозора за потписивање 

пријаве“ (конкретно корак 2.). 

 

 

Овај сертификат се користи како би се шифровала комуникација између еПИА 

апликације и портала за подношење пријава, чиме се обезбеђује безбедан пренос 

података. Инсталација овог сертификата не може да науди вашем рачунару или 

приватности ваших података. 

Након овог корака могуће је обавити подношење пријаве из Google Chrome и Internet 

Explorer претраживача, док Mozilla Firefox захтева посебно подешавање (о чему ће бити 

речи у каснијем поглављу). 
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Проверите да је апликација покренута. Када се аплкација покрене нећете видети никакав 

прозор на екрану вашег рачунара, већ је једина индикација појављивање нове иконице у „System 

tray” секцији екрана (подразумевана локација је доњи десни угао екрана, секција са иконицама за 

контролу јачине звука, стање мреже итд.). Проверите да ли се иконица заиста појавила (пример на 

слици 12.). Кликните десним тастером на иконицу и одаберите опцију „Верзија“. Очекивано 

понашање је да вам се на екрану појави прозор који исписује верзију апликације. (уколико се не 

појави а имате Halcom картицу, погледајте „Проблем са Halcom картицама“ (причитајте ово 

поглавље чак иако не користите Halcom картицу)). 

 

Слика 12 - System tray иконица апликације. 

 

Проверите да ли интернет претражвивач може да приступи еПИА апликацији. Пре 

потписивања обавезно испоштујте поступак из поглавља „Подешавање интернет претраживача“! 

Ако имате Halcom картицу, проверите да ли имате одговарајућу верзију Nexus Personal софтвера 

(„Проблем са Halcom картицама“). 
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Подешавање интернет претраживача 
 

 

Додавање изузетка за сертификат је обавезно за коришћење Mozilla Firefox 

претраживача. Остали претраживачи као што су Google Chrome, Internet Explorer итд., 

би требало да раде након првобитне инсталације сертификата (слика 11.). Ипак потребно 

проћи кроз овај поступак за све претраживаче, чисто да би се смањила могућност 

јављања проблема.  

 

Да би потписивање пријаве било могуће мора функционисати комуникација између интернет 

претраживача и еПИА апликације. Да би то потврдили постоје два поступка, за старије и новије 

верзије апликације. Износимо обе 

За верзију 1.01 и мање 

Покрените еПИА апликацију и отворите следећу адресу у интернет претраживачу: 

https://localhost:7122/status 

 

Уколико комуникација функционише добићете кратку поруку о верзији апликације. Напомена, то 

не мора бити нужно верзија приказана на слици 16. већ верзија коју сте ви инсталирали на 

рачунар. 

  

Слика 13 - Исправна комуникација са претраживачем. 

Ако добијете приказ верзије значи да је провера успешна и поступак је завршен. 

Уколико уместо ове, добијете поруку да конекција није безбедна, пратите следећа упутства да 

подесите конкретне претраживаче. 

Internet Explorer потребно је само да кликнете на линк „Continue to this website (not 

recommended).“ 

https://localhost:7122/status
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Слика 14 - Увоз сертификата у Internet Explorer 

Google Chrome, Први корак је да кликнете на дугме „Advanced“ означеног са пољем 1 а затим на 

линк „Proceed to localhost“ 
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Слика 15 - Увоз сертификата у Chrome претраживач. 

 

Mozilla Firefox старија верзија - Кликните на „Advance“ затим на „Add Exception...“ и на крају на 

„Confirm Security Exception“. 
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Слика 16 - Додавање изузетка у Mozilla Firefox претраживач. 

Mozilla Firefox новија верзија - Прво кликнути на „Advanced“ и затим на „Accept the Risk and 

Continue“. 

 

Слика 17 - Додавање изузетка у Mozilla Firefox претраживач. 

Након овога, приказаће вам се иста порука као на слици 13. 
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Уколико добијете неку другу поруку која није наведена на сликама изнад, проверите да ли је 

еПИА апликација покренута. 

 

За верзију 1.02 и новије 

Код новијих верзија апликације постоји опција за проверу претраживача у менију апликације. 

Кликните десним тастером на иконицу еПИА апликације поред сата и одаберите једну од три 

понуђене подопције (Internet Explorer, Google Chrome или Mozilla Firefox) на опцији „Подешавање 

претраживача“. У завистности од тога коју сте опцију одабрали отвориће вам се тестна страница 

еПИА апликације у одговарајућем претраживачу. Уколико је све у реду изглед те странице је 

овакав: 

 

Слика 18 - Тестна веб страница апликације. 

 Уколико уместо ове добијете поруку о небезбедној страници, или слично сигурносно упозорење, 

поступите као у поступку за старије верзије еПИА апикације (слике 14, 15, 16, 17). 

Уколико не добијете поруке са слика 14 до 18, најчешће је проблем да апликација није покренута 

(погледати „Провера да ли је апликација покренута“). 

Провере исправности 
 

Провера да ли је апликација покренута 
 

1. Проверите да ли се појављује иконица апликације као на слици 12. Уколико нема иконице 

апликација сигурно није покренута. 

2. Проверите да ли апликација „реагује“, односно кликните десним тастером на иконицу и 

одаберите опцију „Верзија“. Уколико вам се отвори прозор који исписује верзију 

апликације апликација је сигурно покренута. 

3. Укуцајте у било који претраживач адресу https://localhost:7122/status Уколико вам се 

отвори страница приказана на следећим сликама, пријавите проблем корисничкој подршци 

са назнаком да „Неможете да покренете апликацију и покушали сте све из поглавља 

Провера да ли је апликација покренута“. 

https://localhost:7122/status
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Chrome Internet Explorer 

 

 

Firefox 

 
 

Провера учитавања сертификата са картице 
 

Овим поступком можете утврдити да ли је ваш читач картица исправно инсталиран, тј. да ли 

оперативни систем може да ишчита сертификате са смарт картице.  

Прво повежите читач на рачунар и убаците смарт картицу у читач. 

Затим покрените апликацију „Internet Options”. Ова апликација постоји на сваком Windows 

оперативном систему и налази се у Control Panel-у. На пример, можете је наћи уколико у поље за 

претрагу стартног менија откуцате њен назив (слика 19.). 
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Слика 19 - Internet Options апликација. 

Отворите прозор са листом сертификата (слика 21.) пратећи поступак са следеће слике: 

 

Слика 20 - Путања до листе сертификата. 
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Слика 21 - Листа учитаних сертификата. 

 

Уколико у листи сертификата на језичку „Personal“ не видите сертификате са ваше 

картице, то значи да ни еПИА апликација највероватније неће моћи да прочита 

сертификате, због чега је подношење пријаве немогуће. 

Потенцијално решење потражите у секцији „Нема учитаних сертификата“. 

 

 

Уколико се жељени сертификати појаве у листи то и даље не мора да значи да читач и 

картица раде раде исправно, јер често сертификати остану запамћени у тој листи од 

неког ранијег коришћења. Једино што се сигурно може констатовати је да ако их нема у 

листи, рачунар није препознао читач и/или картицу. 
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Корисничке команде апликације 
 

Корисничке команде апликације се активирају када се изврши десни клик мишем преко иконице 

апликације у „System tray“ секцији (слика 18.). Након тога се кориснику нуди неколико опција. 

Жељену опцију одабрати левим кликом миша. 

 

Слика 22 - Корисничке опције. 

Гашење апликације 
 

Да би сте угасили (затворили) апликацију, једноставно из корисничких опција одаберите „Излаз“. 

Подешавања 
 

Прозор за подешавања се добија када се из корисничких опција одабере „Подешавања“. Прозор 

изгледа овако: 



22 

 

 

Слика 23 - Прозор за подешавања параметара апликације. 

Доступни параметри који се могу подешавати су: Језик интерфејса апликације; и параметри 

проксија. 

Језик се једноставно задаје избором из падајуће листе. 

 

Подешавање прокси параметара се саветује само за напредне кориснике. Прокси се 

подешава једино уколико сте сигурни да интернету приступате преко прокси сервера. 

Највећи број корисника не мора да подешава прокси. 

 

Да би сте трајно применили било какву промену параметара на прозору за подешавања, кликните 

на дугме „У Реду“. 

Верзија 
Одабиром ове опције приказује вам се прозор на екрану са приказом верзије еПИА апликације. 

Корисничко упутство 
Одабиром ове опције аутоматски се отвара страница документа корисничког упутства еПИА 

апликације, у подразумеваном интернет претраживачу. 

Подешавање претраживача 
Када мишем пређете преко ове опције приказаће се још три под опције, по једна за сваки од 

подржаних претраживача. Ове опције се користе за проверу да ли постоји комуникација између 

еПИА апликације и одабраног претраживача (видети поглавље „За верзију 1.02 и новије“) 
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Корисничко упутсво потписивања пријаве 
 

Процес електронског потписивања пријаве започиње притиском на дугме „ПОТПИШИ И 

ПОДНЕСИ ПРИЈАВУ“. 

 

Слика 24 - Дугме за почетак потписивања пријаве. 

 

Уколико се након овога на екрану појави порука грешке са слике 29. „Proverite 

instalciju ePIA aplikacije.“, даљи поступци за опоравак од грешке су описани у 

поглављу „Грешка: „Proverite čitač kartica i instalaciju ePIA aplikacije!“ 

 

Пар секунди након овога на екрану корисника појављује се прозор еПИА апликације. На овом 

прозору корисник треба да одабере којим од учитаних сертификата жели да потпише пријаву. 

 

Слика 25 - еПИА - Учитавање сертификата. 
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Прво се приказује прозор са слике 25. Овај прозор означава да еПИА апликација покушава да 

прочита сертификате са смарт картице. Трајање ове операције варира, тако да се појединим 

рачунарима изврши неприметно, док на другим траје и по десетак секунди. 

 

Корисник може у сваком тренутку да прекине процес потписивања кликом на дугме Х у 

горњем десном углу прозора апликације. 

 

 

Слика 26 - еПИА - Валидација сертификата. 

Након што се сертификати учитају приступа се процесу валидације сертификата. Током трајања 

овог корака корисник нема никакву контролу и мора да сачека да се валидација заврши. 

 

еПИА апликација врши валидацију сваког сертификата, односно, проверу да ли 

поједини сертификат задовољава прописане законске услове да представља 

квалификовани електронски сертификат. 
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Најдуготрајнији корак у валидацији сертификата јесте провера опозваности. Опозваност 

се проверава користећи листе опозваних сертификата Издавача картице. Ова провера се 

обавља преко интернет конекције, што значи да је непрекинута интернет 

конекција обавезна!  
Провера опозваности може да траје дуго, у зависности од брзине интернет конекције 

корисника, као и оптерећености сервиса за проверу опозваности Сертификационих тела. 

 

 

Слика 27 - еПИА - Одабир сертификата за потпис. 

Након што се валидација заврши корисник мора да одабере један сетификат, из листе понуђених, 

којим жели да потпише пријаву. Након тога треба кликнути на дугме „Настави“. На екрану ће се 

појавити прозор за унос ПИН кода смарт картице. Након унетог кода, еПИА апликација потписује 

пријаву одабраним сертификатом и шаље је назад порталу, наког чега се прозор апликације 

аутоматски затвара и процес потписивања сматра успешно окончаним. 
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Дугме „Настави“ је омогућено једино уколико се са листе понуђених одабере валидан 

сертификат. Тренутно, еПИА апликација не дозвољава да се пријава потпише 

сертификатом који није валидан квалификовани електронски сертификат за дигитални 

потпис. 

 

 

 

 

 

Може се десити ситуација да ни један од понуђених сертификата није валидан. Потписивање 

пријаве тада није могуће. Корисник може да утврди разлог невалидности појединог сертификата 

када кликне на дугме  са десне стране датог сертификата. 

Кориснику је омогућено да понови процес учитавања и валидације сертификата кликом на дугме 

„Покушај поново“. Пример ситуације када је ова опција корисна, је када корисник заборави да 

убаци, или случајно убаци погрешну, смарт картицу у читач. 

Кликом на дугме  отвара се системски прозор за преглед садржаја конкретног 

сертификата. 

 

Најчешћи проблеми 
 

Немогућност препознавања картице и читача 
 

У ситуацији када се покрене процес потписивања пријаве, а еПИА апликација не може да 

детектује ни једну смарт картицу или усб токен, биће приказан прозор са слике 28. Потписивање 

тада не може бити настављено, а кориснику остаје само опција да понови детекцију кликом на 

дугме „Покушај поново“.  

Кораци које препоручујемо када се ово деси су: 

1. Извадите картицу из читача и поново је убаците. 

2. Откачите читач са рачунара и поново га прикачите. 

3. Покушајте опцију 2 више пута. Можда је оштећен контакт на смарт картици или читачу. 

Ознака валидности сертификата су: 
 

Валидан 

 
Невалидан 
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4. Покушајте опцију 3. са различитим усб прикључцима на рачунару. 

5. Проверите да ли је читач и софтвер за приступ смарт картици исправно инсталиран. 

Покушајте поступак из поглавља „Провера учитавања сертификата са картице“. 

o Уколико се у Windows листи не добијају сертификати са картице, готово сигурно 

постоји проблем са софтвером за приступ картици. 

 

Слика 28 - еПИА - Неуспешна детекција смарт картице. 

 

Грешка: „Proverite čitač kartica i instalaciju ePIA aplikacije!“ 
Видети поглавље: „Неотварање прозора за потписивање пријаве“ 

Грешка: „Proverite instalaciju ePIA aplikacije.“ 
Видети поглавље: „Неотварање прозора за потписивање пријаве“ 

Неотварање прозора за потписивање пријаве 
 

Уколико приликом покретања потписивања и подношења пријаве видите грешку са слике 25. 

постоји проблем у комуникацији између еПИА апликације и интернет претраживача. 

Покушајте следеће: 
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1. Проверите да ли је еПИА апликација покренута (упутсво за проверу је описано 

„Провера да ли је апликација покренута“ 

2. Уколико имате Halcom картицу проверите да ли имате одговарајућу верзију њиховог 

софтвера! Погледајте поглавље „Проблем са Halcom картицама“. 

3. Покушајте поступак описан у поглављу „Подешавање интернет претраживача“. Уколико 

вам тај поступак реши проблем, у најбољем сценарију ту процедуру је потребно проћи 

само једанпут. У одређеном броју случајева, код корисника са рестриктивним приступом 

рачунару потребно је исто поновити после сваког рестарта претраживача. 

  

Слика 29 - Грешка због недоступности еПИА апликације. 

 

 

Учитавање сертификата „бесконачно“ траје 
 

Код одређеног броја корисника јавља се ситуација да корак потписивања „учитавање 

сертификата“ заглави. Под заглављеним сматрамо уколико потраје дуже од 10 минута. У том 

случају није чак ни могуће прекинути учитавање (кликом на дугме „Х“) већ је једина опција 

насилно гашење процеса апликације. За сада није познато решење тог проблема. Једини савет је да 

покушате инсталацију еПИА апликације и потписивање пријаве на другом рачунару.  

До сада се овај проблем најчешће јављао са картицама издавача Halcom. Погледајте решење у 

поглављу „Проблем са Halcom картицама“. 
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Валидација сертификата „бесконачно“ траје 
 

Уколико се деси да се операција валидације сертификата не завршава у разумном трајању: 

1. Проверите да ли је ваша интернет конекција исправна. 

a. Ако јесте, проверите да ли можда прокси сервер не блокира еПИА апликацију. 

2. Покушајте потписивање мало касније, јер је можда сервис за проверу опозваности 

издавача сертификата недоступан у датом тренутку. 

 

еПИА апликација валидира све сертификате које оперативни систем прочита, а не 

нужно само сертификате са смарт картице. Може се десити да процес валидације „кочи“ 

приликом провере сертификата који није са картице, али јесте у Windows листи 

сертификата. Тада се предлаже да се проблематични сертификат избрише из Windows 

листе сертификата (!!! једино уколико сте сигурни да се ради о сертификату који није на 

смарт картици !!!) 

 

Валидан сертификат - Опозваност непроверена 
 

У случају да еПИА апликација не успе да провери опозваност сертификата који би требало да буде 

валидан, означиће га као невалидног и потписивање тим сертификатом неће бити могуће. Савети 

за ову ситуацију су исти као код претходног проблема. 

 

Нема учитаних сертификата 
 

Овај проблем се односи на ситуацију код потписивања, у кораку одабира сертификата, уместо да 

вам се прикаже прозор са слика 26. и 27. прикаже се само порука да нема ни једног учитаног 

сертификата. Ово наравно значи да апликације није успела да прочита ни један сертификат преко 

Windows оперативног система. 

Ово је случај када да оперативни систем није исправно детектовао картицу или читач. Најчешће се 

проблем отклања различитом комбинацијом вађења и враћања картице, са вађењем и 

прикачињањем читача. Такође важе све назнаке из „Немогућност препознавања картице и читача“. 
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Нема учитаних валидних сертификата 
 

Као што је раније споменуто, апликација дозвољава потписивање искључиво валидним 

квалификокваним сертификатима. Сертификати се валидирају у складу са правилима прописаним 

законом. Сасвим је могуће да ни један од учитаних сертификата не задовољава валидациона 

правила, у ком случају потписивање није могуће. Са десне стране сваког невалидног сертификата 

приказано је црвено дугме „Невалидан“ на које ако се кликне добија се прозор са разлогом зашто 

конкретни сертификат није валидан. 

Приликом подношења жалби корисничкој служби, наведите и приказани разлог невалидности. 

Уколико је наведена грешка „Грешка приликом провере опозваности“ најчешћи је случај тренутне 

недоступности сервиса Сертификационог тела издавача картице за проверу опозваности. У том 

случају покушајте потписивање поново након неког времена. 

Ова грешка се јавља и уколико није подешен прокси сервер. Ако интернету приступате преко 

прокси сервера унесите потребне параметре у подешавања еПИА апликације („Подешавања“) 

Додатна напомена за Halcom сертификате. Поједине картице издавача Halcom за проверу 

опозваности користе сервис који ради на нестандардном порту 389.  

 

Грешка приликом покретања „Неуспешан старт апликације“ 
 

Могуће је да се приликом покретања еПИА апликације појави прозор са поруком о неуспешном 

старту (слика 26.). 

 

Слика 30- Грешка приликом покретања 

Најшеће ће прозор садржати додатну поруку која ближе описује разлог неуспештног старта. 

Поступак који треба применити: 



31 

 

1. Уколико је грешkа описана у овом упутсву, поступити по упутству. 

2. Пробајте сами на основу приказаног разлога грешке да исту отклоните. 

3. Пријавите грешку емаил-ом корисничкој подршци, при чему: 

a. Прикачите слику прозора грешке - или препишите целокупан текст грешке. 

b. Прикачите Лог фајл апликације (видети „Како пронаћи лог апликације“) 

Познате грешке приликом стартовања: 

 1. Апликација је већ подигнута 

Ова грешка се у највећем броју случајева јавља уколико се еПИА апликација два пута покрене. 

Покретање апликације није могуће уколико се претходно апликација не затвори. 

 

еПИА апликација ради „у позадини“ вашег рачунара и ван процеса потписивања 

не приказује никакав прозор на екрану рачунара. Проверите да ли је апликација већ 

покренута (иконица у System tray bar секцији) као што је описано у „Провера да ли је 

апликација покренута“. 

Уколико сте сигурни да апликација није покренута (иконица се не види) следећи кораk је да 

проверите да ли постоји процес апликације. Пронађите овај процес и угасите га као што је описано 

у поглављу „Немогуће гашење апликације“. 

Уколико вам се и поред тога јавља иста грешка, може се десити да нека друга апликација заузима 

ресурсе који су потребни еПИА апликацији. Пробајте да нађете дотичну апликацију и да је 

затворите, па тек онда покрените еПИА апликацију.  

 

Ресурси који су неопходни еПИА апликацији су слободни портови рачунара: 7121 и 

7122. 

Уколико не умете сами да проверите да ли су наведени порт-ови слободни обратите се 

администраторима рачунара. 

Уколико немате доступне администраторе обратите се корисничкој подршци еПИА апликације, са 

назнаком да сте покушали све претходно наведене акције из упутства. 

2. Апликација је већ подигнута али на налогу другог корисника 

У случају када више корисника користи исти рачунар, може се десити да је еПИА апликација 

покренута на налогу другог корисника и да је то разлог зашто не може бити покренута на вашем 

налогу (на може се два пута покренути на истом рачунару). Решење је пријавити се на налог на 

коме је прво покренута апликација, угасити апликацију, затим се улоговати на ваш налог и поново 

покренути апликацију. 
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Немогуће гашење апликације 
 

Може се догодити ситуација када је немогуће зауставити апликацију на нормалан начин. Тачније, 

апликација не реагује када из десног клика мишем одабере опција „Излаз“. У том случају једина 

опција је јесте насилно заустављанје процеса апликације. Отворите „Task Manager” апликацију на 

вашем рачунару, пређите на језичак „Processes“ и пронађите процес на називом „javaw.exe“. Затим 

кликните на тај процес десним тастером миша и одаберите опцију „End process“ (слика 31.). 

 

Слика 31 - Гашење процеса апликације 

 

Приликом гашења процеса потребно је бити обазрив јер три различите апликације деле 

исти назив процеса „javaw.exe“ то су еПИА, NexUAPR и XML Signer Crosso-a. Не 

постоји сигуран показатељ који процес припада којој апликацији па је могуће да ћете 

затворити погрешну апликацију. Crosso апликација у колони Memory имаће знатно 

мању вредност од остале две апликације, па је тако могуће елиминисати барем једну 

опцију. 

 

Како пронаћи лог апликације 
 

Уколико се од вас захтева да пронађете лог фајл апликације, он се налази на вашем рачунару у 

директоријуму на путањи „%localappdata%\LPA\ePIA“. Ову путању можете унети у поље за 

путању Windows Explorer апликације (слика 32.) или у Run апликацију (слика 33.). У оба случаја 

ће вам се отворити исти директоријум у коме је лог фајл под називом „epia.log“.  
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Слика 32 - Windows explorer 

  

Слика 33 - Windows Run апликација 

Windows Run апликацију можете ако у старт менију откуцате Run или пречицом на тастатури 

„windows тастер + R“. Windows тастер је тастер који се налази на левој страни тастатуре, између 

тастера ctrl и alt. 

 

Проблем са Halcom картицама 
 

Уколико не користите Halcom картице видети напомену на крају. 

*** Напомена, у почетку смо све кориснике саветовали да инсталирају најновију верзију Nexus 

Personal апликације што је било погрешно, јер након тога поједини корисници имају проблема да 

се пријаве на систем. Уколико сте тако поступили пратећи старију верзију упутства, молимо вас да 

још једном прочитате ово поглавље и инсталирате одговарајућу верзију.** 

Примећемо је да стара верзија Nexus Personal апликације, која се користи за приступ картицама 

издавача Halcom, прави доста проблема у раду еПИА апликације.  
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У једном сценарију, блокира покретање еПИА апликације па се приликом потписивања јавља 

грешка „Proverite instalaciju ePIA aplikacije“. Кориснику може да делује да се апликација покренута 

јер се појави иконица, али када се одабере нека опција десним кликом (нпр „Верзија“) апикација 

не реагује. Потписивање није могуће и корисник не може да нормално затвори еПИА апликацију 

већ се мора „убити“ процес апликације. 

У другом сценарију догађа се да потписивање пријаве крене, али се бесконачно заглави на кораку 

учитавања сертификата. И у том случају није могуће затворити апликацију већ се такође мора 

„убити“ процес из Task Manager апликације. 

У оба случаја потребно је да инсталирате одговарајућу верзију Nexus Personal-софтвера. 

Верзију бирате по правилу: 

 Уколико имате сертификат издат у другој половини 2018. године и млађи, 

инсталирате верзију 4.29.3 

 Уколико вам је сертификат издат пре тог оквирног периода инсталирајте 4.24.3 

 

Пратите следеће кораке: 

1. Откачите усб читач, или токен са вашег рачунара. 

2. Затворите еПИА апликацију. (обавезно убијте процес уколико је потребно). 

3. Деинсталирајте тренутну верзију Nexus Personal.  

4. Рестартујте рачунар. 

5. Инсталирајте одговарајућу верзију Nexus Personal (наведено горе). Линкови за најновију 

верзију 4.29.3: 

a. (64битни систем) https://www.halcom.si/rs/preuzimanje/ 

b. (32битни систем) https://www.halcom.si/rs/preuzimanje-windows-32-bit/ 

6. Убаците читач картица или токен и покушајте потписивање или пријаву поново. 

Напомена за кориснике који не могу да се пријаве на систем са Halcom 

сеертификатом. 

Уколико вам током пријаве на систем јавља грешка 

„ERR_SSL_CLIENT_AUTH_CERT_NO_PRIVATE_KEY“ Испоштујте исте кораке наведене горе и 

инсталирајте одговарајућу верзију Nexus Personal. 

Напомена за кориснике који не користе Halcom картицу али имају инсталиран Nexus 

Personal 

Корисницима који имају инсталирану стару верзију Nexus Personal апликације (нпр. 4.22) моду да 

се десе исти проблеми описани горе чак и ако користе картице других издавача (Пошта итд). То су 

проблеми када потпис остане заглављен у кораку „Учитавање сертификата“ и када еПИА 

апликација не може до краја да се стартује и не реагује на корисничке команде. 

Савет за овај случај је исти као и са Halcom картицама, али постоји и варијанта без мењања Nexus 

Personal апликације. Тада би процес текао овако: 

https://www.halcom.si/rs/preuzimanje/
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1. Откачите усб читач, или токен са вашег рачунара. 

2. Затворите еПИА апликацију. (обавезно убијте процес уколико је потребно). 

3. Затворите тренутну верзију Nexus Personal (десни клик на иконицу, па „Exit“).  

4. Покрените еПИА апликацију. 

5. Убаците читач картица или токен и покушајте потписивање или пријаву поново. 

 

Деинсталација 
 

Пре саме деинсталације апликације потребно је одрадити пар корака: 

 Обавезно прво зауставите апликацију. Уколико апликација не реагује на уобичајени 

поступак гашења примените савет из покгавља „Немогуће гашење апликације“. 

 Уколико сте отворили било који фајл апликације (као нпр. лог) затворите га. Уколико сте 

отворили директоријум апликације (у Windows explorer апл.) затворите га. 

Тек након овога деинсталирајте програм на начин уобичајен за windows апликације, из програма 

„Programs and Features“. 

 

Слика 34 - Деинсталација апликације 


