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NAPOMENA: Potrebno je naglasiti kako za sve upite i odgovore na buduće probleme, vezane za e-

Ovlaštenja, potražite u Izborniku na istoimenoj stranici u lijevom dijelu ekrana: 

 

Kroz ove upute bit će prikazani koraci davanja punomoći na ovu e-uslugu (Financijsko izvještavanje u 

sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika - RKPFI) putem sustava e-

Ovlaštenja. Naime, osoba ovlaštena za zastup za pojedini RKP mora prihvatiti dati prava pristupa na e-

uslugu osobama koje će koristiti aplikaciju u svrhu podnošenja obrazaca i izvještaje za taj RKP.  

Kao pretkorak je potrebno je otići na stranicu e-Ovlaštenja (https://e-ovlastenja.gov.hr/) te odabrati 

gumb Prijava. Za pristup (prijavu) e-Ovlaštenjima potreban je digitalni certifikat (4. razina sigurnosti) 

kojeg možete izvaditi u FINA-i ukoliko isti već ne posjedujete.  

 

 

 Osoba ovlaštena za zastup daje ovlaštenje osobi koja će biti korisnikom same e-usluge  

1. Na ekranu e- Ovlaštenja >  otići na ekran Ovlaštenja 

2. Izabrati opciju Pristup na e-usluge 

 

https://e-ovlastenja.gov.hr/
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3. Na prikazanom ekranu Pristup na e-usluge: 

a. prikazat će se popunjeni podaci u polju Podaci opunomoćitelja 

b. potrebno je izabrati e-uslugu: Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i 

Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika – RKPFI 

c. popuniti podatke o opunomoćeniku (nije nužno da se radi o djelatniku vašeg tijela, 

ustanove ili sl. može biti i vanjski djelatnici poput knjigovodstvenog servisa)  

d. te podatke o poslovnom subjektu  

4. Nakon popunjavanja svih potrebnih podataka odabrati gumb Potvrdi  

 

5. Prikazat će se generirani obrazac za pristup na e-uslugu  

6. Potrebno je izabrati Razinu pristupa u polju Vrijednost  

a. Ako je riječ o razini pristupa za RKP koji ima status Razdjela ili JLP(R)S-a potrebno 

je odabrati: Unos i Suglasnost  

b. Ako je riječ o razini pristupa za sve ostale RKP-ove potrebno je odabrati samo Unos  

7. Potrebno je nakon dodijeljene vrijednosti odabrati gumb Potvrdi 
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8. Prikaže se identifikator dokumenta koji je moguće Ispisati ili Poništiti te Pregledati aktivnosti  

9. Potrebno je kao opunomoćitelj izabrati gumb Potvrdi 
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10. Ovime osoba koja ima pravo zastupa za pojedini RKP ovlastio budućeg korisnika usluge koji će 

raditi u samoj aplikaciji u svrhu podnošenja obrazaca i financijskih izvještaja.  

 

 


