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Системот за електронска достава и прием на акти во судовите во Р. Македонија, 

http://edostava.sud.mk/ се користи за поднесување документи до судовите по 

електронски пат, како и електронски прием на акти од судовите доставени преку 

Автоматизираниот систем за управување со судски предмети – АКМИС. 

 
I. Регистрирање нов корисник 
 

Нови корисници на порталот се регистрираат со кликнување на опцијата Регистрирај се на 
главната страна. Се прикажува екран како на слика 1, каде што се избира каков вид на 
корисник се регистрира. 

Сл. 1 

Напомена: За успешна регистрација, корисникот треба да има инсталирано дигитален 
сертификат на компјутерот од каде што се регистрира како нов корисник. Со еден 
дигитален сертификат може да се регистрира само еден корисник.  

Напомена: При пополнување на полињата во формите дозволен е внос само на 
кирилица, освен во полињата за внос на e-mail и корисничко име. Во полињата за внос 
на ЕМБГ, ЕДБ, Матичен број на правниот субјект и телефон можен е внос само на 
цифри.  

 

1.1. Регистрација на правно лице 

 

При избор на опцијата за регистрирање ново правно лице на порталот, се прикажува 

екран како на слика 2.  

Во горниот дел од екранот се прикажуваат податоците за инсталираниот дигитален 

сертификат. 

Во продолжение се прикажуваат податоците што корисникот треба да ги внесе при 

регистрацијата. Во првиот дел се пополнуваат податоци за самото правно лице како: име, 

адреса, држава и град каде што се наоѓа правното лице, даночен број (ЕДБ), матичен број 

на правниот субјект, e-mail, корисничко име и лозинка со кое што корисникот ќе се 

најавува на порталот. Сите овие полиња се задолжителни, доколку некое од нив не е 

пополнето корисникот не може да се регистрира. Понатаму се пополнуваат податоци за 

http://edostava.sud.mk/
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операторот т.е. претставник на правното лице кој што ќе работи на порталот односно 

електронски ќе поднесува и прима документи.  

Напомена: Правно лице со единствен даночен број може да се регистрира само еднаш на 

порталот.  

 

Сл. 2 
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Во делот Известување по СМС корисникот бира дали се согласува покрај известувањата 

на e-mail да прима и извесувања преку СМС пораки (за одреден надомест) секогаш кога 

на неговата корисничка сметка ќе биде доставен некаков документ по електронски пат. Во 

полето Телефон  се внесува целосниот телефонски број на кој што ќе пристигнуваат 

пораките. Форматот на телефонскиот број е: 389 7x xxx xxx. Доколку корисникот има 

телефонски број од друга држава, се внесува бројот со повикувачкиот број од соодветната 

држава на почетокот. 

На крај, во полето со назив Внесете го текстот на сликата во долниот дел од формата се 

внесуваат бројките и буквите (големината не е важна) што се прикажани на сликата од 

левата страна.  

Со кликнување на копчето Поднеси  се потврдуваат внесените податоци 

и се испраќа барање за регистрација. Корисникот се известува по e-mail кога барањето ќе 

биде прифатено. Сè додека барањето за регистрација не е одобрено, корисникот не може 

да се најави на порталот за да поднесува и добива поднесоци во електронски формат.   

Доколку при потврдата некој податок недостасува или е некоректно внесен, се прикажува 

порака со грешка и податоците не се зачувани. 

Со кликнување на копчето Нов корисник  може да се регистрира друг 

корисник на порталот, кој што треба да има посебен сертификат. 

 

1.2. Регистрација на физичко лице 

 

При избор на опцијата за регистрирање ново физичко лице на порталот (од сл. 1), се 

прикажува екран како на слика 3. 

Во горниот дел од екранот се прикажуваат податоците за инсталираниот дигитален 

сертификат. 

Во продолжение се прикажуваат податоците што корисникот треба да ги внесе при 

регистрацијата. Тука спаѓаат: име, презиме, адреса, држава и град на живеење, матичен 

број (ЕМБГ), e-mail, како и да избере корисничко име и лозинка со кои што ќе се најавува 

на порталот. Откако регистрацијата на корисникот е одобрена, дозволена е промена т.е. 

ажурирање на дел од овие податоци. 

 Во делот Известување по СМС корисникот бира дали се согласува покрај известувањата 

на e-mail да прима и извесувања преку СМС пораки секогаш кога на неговата корисничка 

сметка ќе биде доставен некаков документ по електронски пат. Во полето Телефон  се 
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внесува целосниот телефонски број на кој што ќе пристигнуваат пораките. Форматот на 

телефонскиот број е: 389 7x xxx xxx. Доколку корисникот има телефонски број од друга 

држава, се внесува бројот со повикувачкиот број од соодветната држава на почетокот. 

На крај, во полето со назив Внесете го текстот на сликата во долниот дел од формата се 

внесуваат бројките и буквите (големината не е важна) што се прикажани на сликата од 

левата страна.  

 

Сл. 3 

Со кликнување на копчето Поднеси  се потврдуваат внесените податоци 

и се испраќа барање за регистрација. Корисникот се известува по e-mail кога барањето ќе 

биде одобрено. Сè додека барањето за регистрација не е одобрено, корисникот не може 

да се најави на порталот за да поднесува и добива документи во електронски формат. 
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Со кликнување на копчето Нов корисник  може да се регистрира друг 

корисник на порталот, кој што треба да има посебен сертификат. 

1.3. Регистрација на нотар 

 

При избор на опцијата за регистрирање нов нотар на порталот (од сл. 1), се прикажува 

екран како на слика 4. 

 
Сл. 4 

Во горниот дел од екранот се прикажуваат податоците за инсталираниот дигитален 

сертификат. 

Во продолжение се прикажуваат податоците што корисникот треба да ги внесе при 

регистрацијата. Тука спаѓаат: име, презиме, адреса, држава и град на живеење, матичен 



 

8 
 

број (ЕМБГ), матичен број на правниот субјект, e-mail, како и да избере корисничко име и 

лозинка со кои што ќе се најавува на порталот. Откако регистрацијата на корисникот е 

одобрена, дозволена е промена т.е. ажурирање на дел од овие податоци. 

Во делот Известување по СМС корисникот бира дали се согласува покрај известувањата 

на e-mail да прима и извесувања преку СМС пораки секогаш кога на неговата корисничка 

сметка ќе биде доставен некаков документ по електронски пат. Во полето Телефон  се 

внесува целосниот телефонски број на кој што ќе пристигнуваат пораките. Форматот на 

телефонскиот број е: 389 7x xxx xxx. Доколку корисникот има телефонски број од друга 

држава, се внесува бројот со повикувачкиот број од соодветната држава на почетокот. 

На крај, во полето со назив Внесете го текстот на сликата во долниот дел од формата се 

внесуваат бројките и буквите (големината не е важна) што се прикажани на сликата од 

левата страна.  

Со кликнување на копчето Поднеси  се потврдуваат внесените податоци 

и се испраќа барање за регистрација. Корисникот се известува по e-mail кога барањето ќе 

биде одобрено. Сè додека барањето за регистрација не е одобрено, корисникот не може 

да се најави на порталот за да поднесува и добива документи во електронски формат. 

Со кликнување на копчето Нов корисник  може да се регистрира друг 

корисник на порталот, кој што треба да има посебен сертификат. 

1.4. Регистрација на адвокат 

 

Формата за регистрирање на адвокат има ист изглед како формата за регистрирање нов 

нотар (сл. 4). При избор на опцијата за регистрирање нов адвокат на порталот (од сл. 1), се 

прикажува екран како на слика 3. 

Во горниот дел од екранот се прикажуваат податоците за инсталираниот дигитален 

сертификат. 

Во продолжение се прикажуваат податоците што корисникот треба да ги внесе при 

регистрацијата. Тука спаѓаат: име, презиме, адреса, држава и град на живеење, матичен 

број (ЕМБГ), Матичен број на правниот субјект, e-mail, како и да избере корисничко име и 

лозинка со кои што ќе се најавува на порталот. Откако регистрацијата на корисникот е 

одобрена, дозволена е промена т.е. ажурирање на дел од овие податоци. 

Во делот Известување по СМС корисникот бира дали се согласува покрај известувањата 

на e-mail да прима и извесувања преку СМС пораки секогаш кога на неговата корисничка 

сметка ќе биде доставен некаков документ по електронски пат. Во полето Телефон  се 
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внесува целосниот телефонски број на кој што ќе пристигнуваат пораките. Форматот на 

телефонскиот број е: 389 7x xxx xxx. Доколку корисникот има телефонски број од друга 

држава, се внесува бројот со повикувачкиот број од соодветната држава на почетокот. 

На крај, во полето со назив Внесете го текстот на сликата во долниот дел од формата се 

внесуваат бројките и буквите (големината не е важна) што се прикажани на сликата од 

левата страна.  

Со кликнување на копчето Поднеси  се потврдуваат внесените податоци 

и се испраќа барање за регистрација. Корисникот се известува по e-mail кога барањето ќе 

биде одобрено. Сè додека барањето за регистрација не е одобрено, корисникот не може 

да се најави на порталот за да поднесува и добива документи во електронски формат. 

Со кликнување на копчето Нов корисник  може да се регистрира друг 

корисник на порталот, кој што треба да има посебен сертификат. 

 

1.5. Регистрација на медијатор 

 

Формата за регистрирање на медијатор има ист изглед како формата за регистрирање нов 

нотар (сл. 4). При избор на опцијата за регистрирање нов медијатор на порталот (од сл. 1), 

се прикажува екран како на слика 3. 

Во горниот дел од екранот се прикажуваат податоците за инсталираниот дигитален 

сертификат. 

Во продолжение се прикажуваат податоците што корисникот треба да ги внесе при 

регистрацијата. Тука спаѓаат: име, презиме, адреса, држава и град на живеење, матичен 

број (ЕМБГ), матичен број на правниот субјект, e-mail, како и да избере корисничко име и 

лозинка со кои што ќе се најавува на порталот. Откако регистрацијата на корисникот е 

одобрена, дозволена е промена т.е. ажурирање на дел од овие податоци. 

Во делот Известување по СМС корисникот бира дали се согласува покрај известувањата 

на e-mail да прима и извесувања преку СМС пораки секогаш кога на неговата корисничка 

сметка ќе биде доставен некаков документ по електронски пат. Во полето Телефон  се 

внесува целосниот телефонски број на кој што ќе пристигнуваат пораките. Форматот на 

телефонскиот број е: 389 7x xxx xxx. Доколку корисникот има телефонски број од друга 

држава, се внесува бројот со повикувачкиот број од соодветната држава на почетокот. 



 

10 
 

На крај, во полето со назив Внесете го текстот на сликата во долниот дел од формата се 

внесуваат бројките и буквите (големината не е важна) што се прикажани на сликата од 

левата страна.  

Со кликнување на копчето Поднеси  се потврдуваат внесените податоци 

и се испраќа барање за регистрација. Корисникот се известува по e-mail кога барањето ќе 

биде одобрено. Сè додека барањето за регистрација не е одобрено, корисникот не може 

да се најави на порталот за да поднесува и добива документи во електронски формат. 

Со кликнување на копчето Нов корисник  може да се регистрира друг 

корисник на порталот, кој што треба да има посебен сертификат. 

1.6. Регистрација на извршител 

 

Формата за регистрирање на извршител има ист изглед како формата за регистрирање 

нов нотар (сл. 4). При избор на опцијата за регистрирање нов извршител на порталот (од 

сл. 1), се прикажува екран како на слика 3. 

Во горниот дел од екранот се прикажуваат податоците за инсталираниот дигитален 

сертификат. 

Во продолжение се прикажуваат податоците што корисникот треба да ги внесе при 

регистрацијата. Тука спаѓаат: име, презиме, адреса, држава и град на живеење, матичен 

број (ЕМБГ), матичен број на правниот субјект, e-mail, како и да избере корисничко име и 

лозинка со кои што ќе се најавува на порталот. Откако регистрацијата на корисникот е 

одобрена, дозволена е промена т.е. ажурирање на дел од овие податоци. 

Во делот Известување по СМС корисникот бира дали се согласува покрај известувањата 

на e-mail да прима и извесувања преку СМС пораки секогаш кога на неговата корисничка 

сметка ќе биде доставен некаков документ по електронски пат. Во полето Телефон  се 

внесува целосниот телефонски број на кој што ќе пристигнуваат пораките. Форматот на 

телефонскиот број е: 389 7x xxx xxx. Доколку корисникот има телефонски број од друга 

држава, се внесува бројот со повикувачкиот број од соодветната држава на почетокот. 

На крај, во полето со назив Внесете го текстот на сликата во долниот дел од формата се 

внесуваат бројките и буквите (големината не е важна) што се прикажани на сликата од 

левата страна.  

Со кликнување на копчето Поднеси  се потврдуваат внесените податоци 

и се испраќа барање за регистрација. Корисникот се известува по e-mail кога барањето ќе 
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биде одобрено. Сè додека барањето за регистрација не е одобрено, корисникот не може 

да се најави на порталот за да поднесува и добива документи во електронски формат. 

Со кликнување на копчето Нов корисник  може да се регистрира друг 

корисник на порталот, кој што треба да има посебен сертификат. 

 

1.7. Обнова на сертификат 

  

Опцијата Обнова на сертификат се користи кога корисникот не поседува валиден 

сертификат или од други причини повеќе не му е достапен и поради тоа не може да се 

најави на својот Е-достава профил. 

Во тој случај, на почетната страна корисникот избира опција Регистрирајте се и го избира 

соодветниот вид на корисник под кој што претходно бил регистран.  

Се отвора екран ист како при регистрацијата (сл. 2 за правни лица, сл. 3 за физичко лице, 

сл. 4 за сите останати), каде што корисникот ја селектира опцијата Обнова на сертификат 

 во горниот дел од формата. Повторно се прикажуваат полиња од 

екранот за регистрација со исклучок на некои што не се потребни за обнова на 

сертификатот (корисничко име, лозинка и сл.).  

Корисникот ги пополнува сите полиња: Име, Презиме, Адреса, Држава, Град, Суд, ЕДБ 

(само за правни лица), ЕМБГ, Матичен број за правниот субјект (за сите освен физички 

лица) и email. На крај, во полето со назив Внесете го текстот на сликата во долниот дел од 

формата се внесуваат бројките и буквите (големината не е важна) што се прикажани на 

сликата од левата страна. 

Со кликнување на копчето Поднеси  се потврдуваат внесените податоци 

и се испраќа барање за обнова на сертификатот. Корисникот се известува по e-mail кога 

барањето ќе биде одобрено. Сè додека барањето за обнова на сертификат не е одобрено, 

корисникот не може да се најави на порталот за да поднесува и добива документи во 

електронски формат со обновениот сертификат. 

II. Најава 

 

Корисниците се најавуваат на апликацијата со внос на своето корисничко име и лозинка 
во соодветните полиња на екранот за најава.  

По кликнување на копчето Најави се  се прикажува прозорец каде што 
корисникот треба да го избере дигиталниот сертификат што го користи за апликацијата 
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(сл. 5) и да кликне на копчето OK, без разлика дали има инсталирано еден или повеќе 
сертификати на тој компјутер. Постапката се повторува при секое вклучување на 
пребарувачот и најава на порталот.  

Доколку е внесена погрешна комбинација од корисничко име, лозинка и дигитален 
сертификат се прикажува порака со грешка. Корисникот може да се најави на порталот 
само од компјутер каде што е инсталиран неговиот дигитален сертификат. 

 
Сл. 5 

 

III. Главно мени 
 

По успешната најава на порталот, на екранот иницијално се прикажува формата за 

пребарување поднесоци и главното мени за навигација кое се наоѓа од левата страна на 

екранот и се состои од следните модули: Поднесени, Доставени, Нов поднесок, Промена 

на лични податоци и Упатство. 

 
IV. Нов поднесок 
 
Овој модул овозможува испраќање поднесоци до судовите со цел иницирање на постапка 
или пак испраќање дополнителни документи за постапка за предмет што е во тек. До овој 
модул се пристапува со избор на опцијата Нов поднесок од главното мени на левата 
страна. Формата (сл. 6) се состои од задолжителни и незадолжителни полиња. Доколку не 
се пополнат задолжителните полиња записот не може да се зачува т.е. поднесокот да се 
испрати до соодветниот суд. 
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Сл.6 

Најпрво се избира судот до кој што се испраќа поднесокот. Со кликнување на стрелката  
во полето Суд се прикажува листа на сите судови во Република Македонија. Се селектира 
потребната опција со кликнување на името на судот. Во полето Наслов рачно се впишува 
насловот на поднесокот. Полето Број на предмет е опционално се пополнува кога 
корисникот го знае бројот на предметот за кој што се однесува документот. Доколку 
станува збор за иницијален поднесок, ова поле не се пополнува. 

Во полето Документ треба да се избере документ во електронски формат што се испраќа 
до судот. Може да се поднесуваат само документи во PDF формат. Документот се избира 

со кликнување на копчето Browse  и избирање на истиот од локацијата каде 
што е зачуван. По избор на документот, името се прикажува во полето Документ. Се 

кликнува на копчето Додади документ  и избраниот документ се 
прикажува во делот Прикачени документи. По потреба може да се прикачат два или 
повеќе документи што се прилози кон поднесокот. Постапката за прикачување на 
останатите прилози е иста како погоре наведената. 

Напомена: Може да се прикачуваат неограничен број документи, само во PDF формат со 
максимална големина од 2 MB.  

Откако ќе бидат прикачени сите потребни документи, се прави проверка дали се 
прикажуваат во листата Прикачени документи. По потреба корисникот може да избере 
да не испрати некој од прикачените документи  (доколку е по грешка прикачен, на 
пример) со одчекирање (одштиклирање) на полето пред името на документот. Во тој 
случај тој документ нема да биде испратен до судот.  

Напомена: пред конечното испраќање на поднесокот до судот т.е. кликнување на копчето  
Поднеси, потребно е корисникот во делот Прикачени документи да го има прикачено 
поднесокот со сите негови прилози, за да поднесокот се смета како целосен. Еден 
електронски испратен поднесок може да се однесува само на еден предмет или случај. 
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Доколку треба да се испратат поднесоци за повеќе различни предмети или случаи, тогаш 
корисникот ги испраќа поднесоците посебно за секој предмет т.е. случај. 

Со кликнување на копчето Поднеси  прикачените документи се 
испраќаат до приемното одделение на избраниот суд, каде што треба да бидат 
препратени до соодветниот оддел и понатаму вклучени во елекнтронското досие за 

предметот, во апликацијата АКМИС. Со кликнување на копчето Нов  пак, 
корисникот може да испрати нов поднесок до истиот или друг суд. 

Преглед и пребарување низ сите поднесен документи може да се направи во модулот 
Поднесени документи. 

 

VIII. Одјава од системот и упатство за користење 

 

Корисниците се одјавуваат од системот со кликнување на копчето за одјава  што се 
наоѓа во горниот десен агол од екранот. 

Упатство за користење на апликацијата се добива со избор на опцијата Упатство од 

главното мени или пак кликнување на копчето  во горниот десен агол од екранот. 


