УПУТСТВО ЗА ОТВАРАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА ЗА ПРИСТУП
WEB АПЛИКАЦИЈИ ГРАДСКЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ НОВИ САД
За отварање налога потребно је поднети захтев преко наше интернет
странице на адреси http://www.gpu.novisad.rs
1.

Кад обвезник дође на сајт Градске пореске управе Нови Сад и
кликне на wеб апликација отвара се страница на којој у делу са
називом КОРИСНИЧКИ СЕРВИС је потребно отворити
страницу са линка који је означен са отварање корисничког
налога.

за регистрацију је потребно унети Ваше податке у одговарајућа
поља на форми.
Најпре је потребно изабрати општину којој се упућује захтев (зависно да ли
се ради о обвезнику из Новог Сада или из Петроварадина).
Затим је потребно изабрати тип обвезника: физичко лице, правно лице или
ортачка радња. Предузетници бирају тип обвезника физичко лице.
2.

За физичка лица потребно је тачно унети неопходне податке
обвезника (ЈМБГ, име, презиме,адерсу). Потребно је унети у поље ПИБ ваш
ЈМБГ, а такође је потребно још једном унети ЈМБГ у поље ЈМБГ.
За правна лица и предузетнике потребно је тачно унети неопходне
податке обвезника ( ПИБ , ЈМБГ овлашћеног лица или власника, име
овлашћеног лица или власника, презиме овлашћеног лица или
власника,адресу). Саветујемо да попуните и остала (необавезна) поља ради
лакшег лакшег контакта.

3.

након притиска на дугме ПРИЈАВА , уколико нема грешака у
уносу обавезних поља приказаће вам се следећа страница са
идентификационим бројем захтева.

Корисничко име и лозинка за приступ електронском сервису Градске
пореске управе преузимају се лично, на адреси: Нови Сад, Трг слободе 4-улаз из
улице Илије Огњановића.
Кад се корисник први пут пријави на систем помоћу добијене лозинкe, исту је по
жељи одмах могуће променити.
Помоћу овг сервиса свим нашим обвезницима омогућено је следеће:
o
o
o
o
o

Увид у стање на аналитичкој картици обвезника
Преглег насталих уплата
Преглед евидентираних пореских пријава за датог обвезника
Преглед донетих решења
Износ висине рате по донетом решењу.

У случају проблема приликом регистрације корисника молимо да нам се обратите
на е-маил администратора система gpu@novisad.rs

