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Вовед 

 

Целта и намената на овој документ е корисниците на ЕДМС веб порталот  да се запознаат со 

новата функционалност на системот, дигитално потпишување на документите при испраќање 

на електронски барања.    

1. Инсталација на сертификат кој се користи при дигитално 

потпишување на документи  

 

За да може корисникот да ја користи новата функционалност на ЕДМС веб порталот – 

дигитално потпишување на документите, најпрво потребно е да се инсталира сертификат за 

дигитално потпишување на документите. 

Постапката за инсталација е опишана во следните чекори: 

1. Корисникот со двоен клик го отвора фајлот од сертификатот кој е локално сочуван. 

 

Слика 1: Локално сочуван фајл на сертификатот 

2. Се отвора дијалог прозорец за извршување на волшебник преку кој ќе се импортира 

сертификатот. Корисникот притиска на Next. 

 

Слика 2: Извршување на волшебникот за импортирање на сертификат 

3. Во следниот прозорец е дадена патеката до сертификатот кој се импортира. 

Корисникот притиска на Next. 
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Слика 3: Извршување на волшебникот за импортирање на сертификат 

4. Во овој прозорец треба да е избрана опцијата “Include all extended properties”. 

Корисникот притиска на Next. 

 

Слика 4: Извршување на волшебникот за импортирање на сертификат 

5. Во овој прозорец треба се избере опцијата “Automatically select the certificate store 

based on the type of certificate”. Корисникот притиска на Next. 
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Слика 5: Извршување на волшебникот за импортирање на сертификат 

6. Во последниот прозорец корисникот само притиска на Finish. 

 

Слика 6: Извршување на волшебникот за импортирање на сертификат 

7. На екранот ќе се појави порака дека сертификатот е успешно импортиран. 

 

Слика 7: Порака за успешно импортирање 

 

 

2. Пополнување на формата за регистрирање од страна на 

корисник 
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При пополнување на формата за регистрирање, корисникот внесува податоци во сите полиња. 

Притоа ги пополнува и полињата Сериски број на сертификатот и Издавач на сертификатот. 

Прикажано на сликата подолу.  Овие две полиња не се задолжителни, но доколку корисникот 

сака да го користи сертификатот и да врши дигитално потпишување треба да ги пополни. 

 

Слика 8: Регистрација на корисник со пополнување на податоци за сертификат 

Податоците кои треба да се внесат корисникот ги чита на следниот начин: 

1. Во Internet Explorer �Tools�избира Internet Options. 

 

Слика 9: Пристап до податоци за сертификатот преку IE 

2. Се отвора нов прозорец каде корисникот ја избира картицата Content, па потоа клика 

на  Certificates. 
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Слика 10: Пристап до податоци за сертификатот преку IE 

3. Во овој прозорец, корисникот го обележува записот во табелата и клика на View. 

 

Слика 11:Пристап до податоци за сертификатот преку IE 

4. Се отвора друг прозорец каде од табот General корисникот гледа кој е издавачот на 

сертификатот. Издавачот се чита од полето Issued by: . Притоа во формата се внесува 

текстот после Issued by: 
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Слика 12: Податоци за издавачот на сертификатот 

Од истиот прозорец, само картицата Details се чита серискиот број. Од овде се чита бројот, а 

рачно се внесува  во полето Сериски број на сертификатот од формата за регистрација. 

 

Слика 13: Податоци за серискиот број на сертификатот 

  

5. Откако корисникот ќе ги внеси овие податоци на формата за регистрација, притиска врз 

Сними за да се зачува записот во база. 
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3. Регистрирање на корисник од страна на администратор 

 

Откако корисник ќе се регистрира на порталот, администраторот треба да ја потврди 

регистрацијата.  Корисникот е должен да ги достави податоците за сертификатот до 

администраторот. 

Постапката е следна: 

1. Администраторот по најавувањето ја отвора табелата Корисници и го избира  и отвора 

соодветниот запис од истата. Прикажано на сликите подолу. 

 

 

2. Доколку сите полиња се пополнети, администраторот притиска на Сними. Доколку не 

се внесени вредности за сертификатот, администраторот мора да стапи во контакт со 

корисникот за да ги добие овие податоци и да изврши успешна регистрација. 
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4. Основно корисничко сценарио за задолжително дигитално 

потпишување на испратени прилози 

 

Корисничкото сценарио за задолжително дигитално потпишување на документите се одвива 

низ следниве чекори: 

1. Корисникот (Економскиот оператор) се најавува со својата корисничка сметка на веб 

порталот и на почетната страница клика на линкот Испрати ново е-барање. Откако 

системот ќе ја отвори формата за ново е-барање, корисникот ги пополнува сите потребни 

податоци за поднесување на ново електронско барање и притиска на копчето “Подготви 

ги документите за електронско потпишување“ . Копчето “Испрати барање“ е се уште 

недостапно за корисникот. 

 

Слика 14: Подготовка за електронско потпишување 
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2. По изведување на претходниот чекор системот воспоставува комуникација со интерниот 

Adlib Web service со цел истите да се конвертираат во PDF формат. Типови на документи 

кои системот  може да ги прими се: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF. 

На екранот на корисникот се прикажуваат сите прикачени документи при што до секој 

документ е прикажан моменталниот статус на конверзијата.  

Доколку се појавува ротационата икона тоа значи дека документот сеуште се процесира 

од страна на серверот за конверзија. 

Доколку се појави икона за потпис истото значи дека документот е спремен за 

електронски потпис. 

 

Слика 15: Конверзија на прилози 

 

3. Кога до документите ќе се појави иконата , корисникот со клик на оваа икона ќе 

може да го потпише документот користејќи го својот дигитален потпис.  

4. Доколку кај корисникот не е инсталирана компонентата ProXSign ActiveX за потпишување 

на документите (доколку конкретниот корисник за прв пат ги потпишува прилозите 

користејќи го ДМС порталот), во тој случај се појавува известување за инсталирање на 

потребниот add-on.  

Со десен клик на известувањето и избор на Run add-on, на екранот на корисникот се 

појавува дијалог прозорец за инсталација на компонентата. Истата треба да се инсталира 

за да може да се продолжи со постапката на потпишување. Инсталацијата се врши со 

клик на копчето Run од дијалог прозорецот. Веднаш потоа системот работи на 

потпишување на истите. 
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Слика 16: Инсталација на ProXSign 

5. Потпишувањето на секој од прилозите се извршува кај клиентот преку користење на 

ProXSign ActiveX компонентата.  При тоа се прикажува статус пред корисникот дали 

валидацијата на електронскиот потпис е помината успешно и дали прилогот е успешно 

потпишан. 

 

Слика 17: Потпишување на прилози 
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6. Доколку прилогот е потпишан – во тој случај се менува статусната ознака до називот на 

самиот прилог и се појавува иконата:  . 

 

Слика 18: Статус на потпишување 

7. Копчето “Испрати барање“ е недостапно за корисникот се додека сите излистани 

прилози не бидат потпишани со електронскиот потпис на корисникот.  

На самата форма која се прикажува пред корисникот во процесот на потпишување јасно е 

означено дека Барањето не е сеуште доставено до Царинската управа, како на сликата 

погоре.  Откако сите прилози ќе бидат потпишани, копчето  “Испрати барање“ е активно 

и корисникот може да го испрати електронското барање. 

8. По клик на копчето “Испрати барање“ барањето се испраќа во влезната пошта на ДМС 

системот на соодветната архива  при што на екранот на корисникот се прикажува порака 

дека барањето е испратено заедно со шифрата на истото. На самиот формулар на 
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барањето се пополнува полето Датум на прием. 

 

Слика 19: Испратено електронско барање 

 

1.1. Преглед на барања во подготовка 

 

Откако корисникот првично ги испрати прилозите – конверзијата се изведува на страна на 

серверот при што корисникот може да ја затвори формата и да изведува други активности на 

ЕДМС порталот во другите прегледи. Прилозите откако ќе бидат конвертирани ќе чекаат на 

корисникот да бидат електронски потпишани.  

Сите вакви некомплетирани барања  се наоѓаат во листата “Неиспратени барања“ која е 

пристапна од почетната страница на ДМС порталот. 
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Слика 20: Преглед на неиспратени барања 

 

По клик на линкот неиспратени барања, се отвора листа со сите барања кои се наоѓаат во 

подготовка од каде корисникот може да избере конкретно барање и да го процесира 

понатаму. 

 

 

Слика 21: Листа на неиспратени барања 

Во оваа листа на неиспратени барања се прикажани и барањата кои од одредени технички 

причини не биле пренесени во ДМС системот (лоша конекција, недостапност на ДМС сервисот 

и т.н) при што корисниците можат истите повторно да ги препратат. 

Постапката за препраќање на овие барања е иста со погоре опишаната. 
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5. Основно корисничко сценарио за незадолжително дигитално 

потпишување на испратени прилози 

 

На почеток од воведувањето на оваа надградба е овозможена состојбата кога е возможно 

економските оператори да одредат дали ќе ги испраќаат документите електронски потпишани 

или не. 

Потпишувањето на документите е незадолжително со цел да им се овозможи на корисниците 

дополнително време за да се стекнат со дигитален потпис.   

Во овој случај,  при иницијалното пополнување на формуларот за електронско барање е 

прикажано и копчето “Испрати“ кое овозможува директно испраќање на електронското 

барање без истото да биде електронски потпишано. 

Корисничкото сценарио за незадолжително дигитално потпишување на документите се 

одвива на следниов начин: 

1. Корисникот (Економскиот оператор) се најавува со својата корисничка сметка на веб 

порталот и на почетната страница клика на линкот Испрати ново е-барање. Откако 

системот ќе ја отвори формата за ново е-барање, корисникот ги пополнува сите 

потребни податоци за поднесување на ново електронско барање и притиска директно 

на копчето “Испрати“  кое е достапно и активно. Пред него се наоѓа и копчето 

“Подготви ги документите за електронско потпишување“ кое исто така е активно.  

 

 

Слика 22: Испраќање на барања без електронски потпис 

2. По клик на копчето “Испрати“ барањето се испраќа во влезната пошта на ДМС системот 

на соодветната архива  при што на екранот на корисникот се прикажува порака дека 
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барањето е испратено заедно со шифрата на истото. На самиот формулар на барањето 

се пополнува полето Датум на прием. (прикажано на Слика 6) 

 

6. Испраќање на дополнителна документација во однос на доставен 

предмет од страна на Царинската управа 

 

Економските оператори имаат можност да испратат дополнително електронско барање во 

однос на испорачан документ од страна на Царинската управа.  

Истото се изведува на следниов начин: 

1. При преглед на пристигнат предмет од страна на Царинската управа корисникот 

(економскиот оператор)  клика на линкот “Поднеси дополнително е-Барање за 

предметот“ како на сликата подолу. 

 

Слика 23: Поднесување на дополнителна документација 

2. По клик на овој линк се отвора форма за поднесување на ново електронско барање при 

што полето предмет ќе биде пополнето со архивискиот број на предметот на кој ова 

барање се однесува. Корисникот ги пополнува останатите полиња од формата. 
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Постапката е иста со погоре опишаната. Прикажано на сликата подолу. 

 

Слика 24: Поврзување на барањата со архивскиот број на Царинската управа 

3. Откако сите прикачени документи ќе бидат потпишани, корисникот  го испраќа 

барањето.  

 

Слика 25: Испраќање на барањето 

Напомена:  Доколку е овозможена опцијата за незадолжително дигитално потпишување на 

документите, и дополнителните барања директно се испраќаат, без да бидат потпишани. 

Корисникот го следи сценариото од  точката 2.   Основно корисничко сценарио за 

незадолжително дигитално потпишување на испратени прилози 

  


