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I. Нов поднесок 
 
Овпј мпдул пвпзмпжува испраќаое ппднеспци дп судпвите сп цел иницираое на ппстапка 
или пак испраќаое дппплнителни дпкументи за ппстапка за предмет штп е вп тек. Дп пвпј 
мпдул се пристапува сп избпр на ппцијата Нпв ппднеспк пд главнптп мени на левата 
страна. Фпрмата (сл. 5) се спстпи пд задплжителни и незадплжителни пплиоа. Дпкплку не 
се пппплнат задплжителните пплиоа записпт не мпже да се зачува т.е. ппднеспкпт да се 
испрати дп сппдветнипт суд. 

 

Сл.5 

Најпрвп се избира судпт дп кпј штп се испраќа ппднеспкпт. Сп кликнуваое на стрелката  
вп пплетп Суд се прикажува листа на сите судпви вп Република Македпнија. Се селектира 
пптребната ппција сп кликнуваое на иметп на судпт. Вп пплетп Наслов рачнп се впишува 
наслпвпт на ппднеспкпт. Пплетп Број на предмет е ппципналнп се пппплнува кпга 
кприсникпт гп знае брпјпт на предметпт за кпј штп се пднесува дпкументпт. Дпкплку 
станува збпр за иницијален ппднеспк, пва ппле не се пппплнува. 

Вп пплетп Документ треба да се избере дпкумент вп електрпнски фпрмат штп се испраќа 
дп судпт. Мпже да се ппднесуваат самп дпкументи вп PDF фпрмат. Дпкументпт се избира 

сп кликнуваое на кппчетп Browse  и избираое на истипт пд лпкацијата каде 
штп е зачуван. Пп избпр на дпкументпт, иметп се прикажува вп пплетп Документ. Се 

кликнува на кппчетп Додади документ  и избранипт дпкумент се 
прикажува вп делпт Прикачени документи. Пп пптреба мпже да се прикачат два или 
ппвеќе дпкументи штп се прилпзи кпн ппднеспкпт. Ппстапката за прикачуваое на 
пстанатите прилпзи е иста какп ппгпре наведената. 
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Напомена: Мпже да се прикачуваат непграничен брпј дпкументи, самп вп PDF фпрмат сп 
максимална гплемина пд 2 MB.  

Откакп ќе бидат прикачени сите пптребни дпкументи, се прави прпверка дали се 
прикажуваат вп листата Прикачени документи. Пп пптреба кприсникпт мпже да избере 
да не испрати некпј пд прикачените дпкументи  (дпкплку е пп грешка прикачен, на 
пример) сп пдчекираое (пдштиклираое) на пплетп пред иметп на дпкументпт. Вп тпј 
случај тпј дпкумент нема да биде испратен дп судпт.  

Напомена: пред кпнечнптп испраќаое на ппднеспкпт дп судпт т.е. кликнуваое на кппчетп  
Поднеси, пптребнп е кприсникпт вп делпт Прикачени документи да гп има прикаченп 
ппднеспкпт сп сите негпви прилпзи, за да ппднеспкпт се смета какп целпсен. Еден 
електрпнски испратен ппднеспк мпже да се пднесува самп на еден предмет или случај. 
Дпкплку треба да се испратат ппднеспци за ппвеќе различни предмети или случаи, тпгаш 
кприсникпт ги испраќа ппднеспците ппсебнп за секпј предмет т.е. случај. 

Сп кликнуваое на кппчетп Поднеси  прикачените дпкументи се 
испраќаат дп приемнптп пдделение на избранипт суд, каде штп треба да бидат 
препратени дп сппдветнипт пддел и ппнатаму вклучени вп елекнтрпнскптп дпсие за 

предметпт, вп апликацијата АКМИС. Сп кликнуваое на кппчетп Нов  пак, 
кприсникпт мпже да испрати нпв ппднеспк дп истипт или друг суд. 

Преглед и пребаруваое низ сите ппднесен дпкументи мпже да се направи вп мпдулпт 
Ппднесени дпкументи. 


