
Јединствени идентификатор ентитета 
(UEI) 
 

4 . априла 2022. федерална влада је прешла са употребе DUNS броја у Јединствени 

ентитетски идентификатор (UEI) као примарно средство ентитетске идентификације за 

федералне награде широм владе.  То значи да се ентитети више не ослањају на треће 

стране да би добили идентификатор (нпр. DUNS број који издају Dun & Bradstreet).  

Ова промена поједноставује процес идентификације и валидације ентитета, што 

олакшава и мање оптерећује ентитете да послују са Савезном владом.  

 

I. Ево шта треба да знате о овој скорашњој транзицији 

Ако је ваша организација тренутно регистрована у SAM.gov са активном или 

неактивном регистрацијом, већ вам је додељен UEI. Ваш UEI се може видети у 

регистрационом запису вашег ентитета у SAM.gov. Да бисте сазнали како да 

прикажете свој UEI, погледајте овај водич: Како могу да прикажем свој јединствени 

ИД ентитета? 

Ако имате регистрацију, већ имате UEI. Ако је ваша регистрација истекла, можете да  

приступите упутствима о обнављању регистрације ентитета на следећој локацији:  

Како да обновите или ажурирате ентитет. 

Ако нисте регистровани у програму SAM.gov, креирајте нову регистрацију тако што 

ћете кликнути на везу " Get Started " у оквиру наслова" Get Started with Registration and 

the Unique Entity ID " у SAM.gov. Опција" Get a Unique Entity ID ", која није потпуна 

регистрација, доступна је само ентитетима у сврхе извештавања. Ако не довршите 

опцију " Register Entity ", може доћи до губитка подобности   награде. Прво ћете 

морати да  креирате налог  у Login.gov да бисте се безбедно и безбедно пријавили на 

свој налог како бисте стегли јединствени ИД ентитета. 

Када буде додељен, број UEI никада неће истећи; Међутим , регистрације ентитета 

истичу годишње и захтевају годишњу обнову. Уверите се да ваша организација 

обнавља регистрацију пре истека рока важења. Датум престанка важења је наведен у 

запису ентитета у SAM.gov. 

ИИ . Где добити помоћ 

Федерални сервисни деск, доступан у FSD.gov, је страна зѕ помоћ која је успостављена 

за цело Интегрисано окружење награда (Integrated Award Environment (IAE) systems 

i.e., SAM.gov, FPDS, eSRS, FSRS, FAPIIS, and CPARS) системе.  FSD.gov ресурсе који 

се позабаве недавном транзицијом UEI, а ови ресурси су доступни у: Help Resources. 

Ако имате питања о UEI или недавној UEI транзицији на која није одговорено у 

најчешћим питањима или у другим ресурсима доступним на FSD.gov, можете се 

обратити FSD.gov позивом или избором опције "Креирај инцидент" или ангажовањем 

https://www.fsd.gov/gsafsd_sp?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0041254&sys_kb_id=a05adbae1b59f8982fe5ed7ae54bcbba&spa=1
https://www.fsd.gov/gsafsd_sp?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0041254&sys_kb_id=a05adbae1b59f8982fe5ed7ae54bcbba&spa=1
https://www.fsd.gov/gsafsd_sp?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0039526&sys_kb_id=0575c1c81b8138905465eaccac4bcb16&spa=1
https://sam.gov/
https://secure.login.gov/?request_id=0dbde29c-8a19-45fb-b4e3-f70b9163a0d1
https://www.fsd.gov/
https://www.fsd.gov/gsafsd_sp?id=gsafsd_kb_articles&sys_id=6b8149b2db2e7c10060d5425f39619a8


у"Живом ћаскању". Питање можете послати и директно Управи за опште услуге на 

следећој entityvalidation@gsa.gov. 

 

Најчешћа питања 

 

Prelaza sa DUNS у јединствени ИД ентитета (САМ) прелаз 

https://sam.gov/content/duns-uei 

 

Које информације треба да пружим да бих добио јединствени ИД ентитета? 

Поља података потребна за SAM.gov јединствени ИД ентитета (UEI) су правно 

пословно име и физичка адреса вашег ентитета. Поштанско сандуче се не сме 

користити  као ваша физичка адреса. 

Систем такође може затражити ваш датум и стање инкорпорације за проверу 

ваљаности ентитета. 

Од неких ентитета ће можда бити затражено да обезбеде додатна пословна документа 

како би утврдили свој идентитет. 

 

YоуТубе видео: Набавите јединствени ИД ентитета од САМ-а 

https://www.youtube.com/watch?v=0uv1YNAsINk 

 

YоуТубе видео: Регистрација ентитета и управљање ентитетима 

https://www.youtube.com/watch?v=TNnCTYbGzH4 

https://sam.gov/content/duns-uei
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0uv1YNAsINk&data=05%7C01%7CDjordjevicZ%40state.gov%7C647a893a0b7140d4627908da2f55975a%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637874341892765542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nhCpAsVDNIH367mVmWN7iuT8hvD24ni9kOT%2BCe%2FZSU8%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=TNnCTYbGzH4

