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Након приступа веб-апликацији Истраживања о локалним јединицама пословног субјекта путем линка 
http://webrzs.stat.gov.rs/SPRLJ/, отвара се почетна страница која садржи све потребне информације о 
спровођењу истраживања, списак контакт особа из Подручних одељења/Града Београда (Слика 1). 

  

Слика 1: Почетна страница Истраживања 

Уколико први пут приступате апликацији, кликните на дугме КРЕИРАЊЕ НАЛОГА (Слика 1), где се отвара 
страница на којој је потребно попунити ваше контакт податке (Слика 2). За попуњавање поља Име, 
Презиме, Занимање/функција користити ћирилична/латинична слова (ч, ћ, ш, ж, џ, č, ć, š, ž, dž, đ). 

Дужине поља Кориснички налог и Лозинка ограничена су на дужину од најмање 6 до максимално 20 
карактера (дозвољена су латинична слова (без č, ć, ž, š, đ) у комбинацији са бројевима (од 0 до 9) и 
знаковима (@ _ . -)). 

http://webrzs.stat.gov.rs/SPRLJ/
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Слика 2: Креирање налога 

Када завршите са попуњавањем контакт података кликните на дугме КРЕИРАЈ НАЛОГ где ће вам се 
отворити поље за унос матичног броја за који вршите унос података (Слика 3). 
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Слика 3: Додавање матичног броја 

Уколико податке уносите за више од једног матичног броја, кликом на дугме УПИШИ можете додавати 
нови на листу за унос. 

Када сте креирали свој налог, приступате страници за логовање, где уписујете кориснички налог и 
лозинку коју сте навели у контакт подацима (Слика 4). 
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Слика 4: Логовање 

Када се логујете отвара се последњи прозор (Слика 5) у ком кликом на поље Матични број вршите унос 
података. 

 

Слика 5: Унос 

Промену контакт података или додавање нових матичних бројева можете извршити кликом на опцију 
(Слика 6):  

 

Слика 6: Мој профил 

Уколико имате проблема приликом креирања налога или код логовања, обратите се администратору. 
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