
НАСНАСНАСНАСОКИОКИОКИОКИ    ЗАЗАЗАЗА    МИНИМАЛНИМИНИМАЛНИМИНИМАЛНИМИНИМАЛНИ    ТЕХНИЧКИ ПОБАРУВАЊА КОИ Е ПОТРЕБНО ТЕХНИЧКИ ПОБАРУВАЊА КОИ Е ПОТРЕБНО ТЕХНИЧКИ ПОБАРУВАЊА КОИ Е ПОТРЕБНО ТЕХНИЧКИ ПОБАРУВАЊА КОИ Е ПОТРЕБНО 

ДА СЕ ОВОЗМОЖАТ ЗА УСПЕШНО ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ДА СЕ ОВОЗМОЖАТ ЗА УСПЕШНО ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ДА СЕ ОВОЗМОЖАТ ЗА УСПЕШНО ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ДА СЕ ОВОЗМОЖАТ ЗА УСПЕШНО ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ 

ПОРАКИПОРАКИПОРАКИПОРАКИ    ВО НКТСВО НКТСВО НКТСВО НКТС    

За дигитално потпишување во НКТС, сертификат мора да поседува секое лице 

кое ќе работи со поднесување на транзитни декларации. Може да се користат 

истите сертификати кои се користат и за потпишување во EXIM системот.   

 

• Да имаат стабилна Интернет врска 

• Да поседуваат валидна е-маил адреса 

• Да имаат оперативен систем Windows XP или понова верзија  

• Да поседуваат дигитален сертификат (може да се користи истиот како и 

за EXIM ) 

• Да бидат регистрирани во системот 

• Да имаат верзија JAVA 1.7 

• Да имаат инсталирано Internet explorer  верзии IE07, IE08, IE09 

 

 

 

За успешно испраќање на електронски пораки кон НКТС системот потребно е 

да се овозможат следните подесувања  

Регистрирање на нови кориснициРегистрирање на нови кориснициРегистрирање на нови кориснициРегистрирање на нови корисници    

Откако ќе ја добиете електронската порака со која ве известуваме дека вашето 

барање за пристап кон НКТС  е одобрено, потребно е  ги регистрирате 

корисниците кои ќе поднесуваат декларации  (испраќаат електронски пораки ). 

За ова да овозможи потребно е да се експортира јавниот клуч на сертификатот 

од интернет пребарувачот: 

• Се отвора Internet Explorer пребарувачот и се избира Tools->Internet 

Options->Content->Certificates, при што се отвора екранот прикажан на 

сликата. 



 

• Овде се избира сертификатот со кој ќе се потпишуваат податоците. Потоа се 

избира опцијата Export… 

• Се појавува wizard за експортирање на јавниот клуч, овде треба да се 

изберат опциите кои се прикажани на сликите подолу: 

 

 

• На крај по избирање на опцијата Finish, јавниот клуч односно “.cer” 

документот се зачувува на локалниот Desktop.  Тој документ се прикачува 



во делот на овластувања во НКТС системот(корисничко упатство за НКТС-

економски оператори,  Модул за овластувања). 

 

Локални подесувања и услови  кои треба да се исполнат Локални подесувања и услови  кои треба да се исполнат Локални подесувања и услови  кои треба да се исполнат Локални подесувања и услови  кои треба да се исполнат за успешно за успешно за успешно за успешно 

потпишување напотпишување напотпишување напотпишување на    електронските пораки електронските пораки електронските пораки електронските пораки     

За успешно потпишување на електронските пораки потребно е на вашите 

компјутери да ги прилагодите следните прилагодувања   

• Безбедност подесена на Безбедност подесена на Безбедност подесена на Безбедност подесена на Java Java Java Java     да да да да е е е е MediumMediumMediumMedium    (прикажано на слика подолу)(прикажано на слика подолу)(прикажано на слика подолу)(прикажано на слика подолу)    

 
• Во Во Во Во „„„„Internet ExplorerInternet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer““““    пребарувачот треба да се внесе линкот на НКТС пребарувачот треба да се внесе линкот на НКТС пребарувачот треба да се внесе линкот на НКТС пребарувачот треба да се внесе линкот на НКТС 

системот во системот во системот во системот во „„„„Trusted sitesTrusted sitesTrusted sitesTrusted sites“ “ “ “ , , , , тоа се прави на следниот начин:тоа се прави на следниот начин:тоа се прави на следниот начин:тоа се прави на следниот начин:    

o Се избира Tools->Internet Options->Security, при што се отвора 

екранот прикажан на сликата подолу.  

 

o Овде се избира опцијата „Sites“, со што се отвора екранот прикажан 

на сликата подолу 



 
o На овој екран во полето „Add this website to the zone“ се внесува 

следниот текст „http://ncts-traders.customs.gov.mk“ и се избира 

опцијата „Add“, како што е прикажано на сликата подолу 

 
 

• ПодесувањетоПодесувањетоПодесувањетоПодесувањето    на дигиталниот сертификатна дигиталниот сертификатна дигиталниот сертификатна дигиталниот сертификат    за „за „за „за „Friendly nameFriendly nameFriendly nameFriendly name“ “ “ “ се прави се прави се прави се прави 

на следниот начин:на следниот начин:на следниот начин:на следниот начин:    

 

o Од интернет пребарувачот се избира Tools->Internet Options-

>Content->Certificates, и дадениот сертификат. Потоа се избира 

опцијата View, при што се отвора екранот прикажан на следната 

слика 

 
o Од овде се избира табот Details, а потоа се избира опцијата „Edit 

Properties“ прикажана на следната слика 



 
o Со избирањето на оваа опција се отвора екранот прикажан на 

следната слика. Овде во полето „friendly name“,  се внесува текст кој 

подоцна ќе се користи при потпишување на НКТС документи. 

 

o Се избира опцијата „Apply“, а потоа OK на сите отворени прозори. 

 

 

 

 

 


