
1 УПАТСТВО ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНИ СМЕТКИ 

 

Предуслови 
Предусловите кои е потребно да ги задоволите за успешно поднесување на годишна сметки се:  

- Да имате пристап во апликацијата за електронско поднесување на годишни сметки; 
- Вашиот правен субјект да е регистриран во Трговскиот регистар; 
- Да имате валиден, дигитален сертификат за потпишување на годишни сметки, асоциран со субјектот за кого сакате да поднесете 

годишна сметка.  
 

Че
ко

р 
1 

Вклучете еден од прелистувачите (Internet 
Explorer, Google Chrome или Mozilla 
Firefox). 

 

Навигирајте на страната на Централен 
Регистар и продолжете кон заштитениот 
дел (Кликнете на линкот ‘Продолжете кон 
заштитениот дел’).  

 

Внесете го вашето корисничко име и 
лозинка.   
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По најавување во апликацијата, одете на 
страната за поднесување на годишни 
сметки. 

 

 

 
 

Че
ко

р 
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За да го изберете го правниот субјект за кој 
сакате да поднесете годишна сметка, прво 
внесете го курсорот во полето ‘Правен 
субјект’, а потоа кликнете на субјектот од 
листата која автоматски ќе се прикаже.  

ЗАБЕЛЕШКА: Во листата ќе бидат 
прикажани сите субјекти за кои имате 
привилегии да поднесете годишна сметка. 
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Податоците за правниот субјект ќе бидат 
автоматски прикажани во соодветните 
полиња. 

Изберете го типот на документ кој сакате 
да го поднесете, видот на работа и типот 
на годишна сметка и кликнете на копчето 
‘Понатаму’ за да пристапите до формата за 
внес на податоци.  
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Внесете ги потребните податоци.  

Работна верзија од внесените податоци 
можете да зачувате во било кое време со 
кликање на копчето ‘Зачувај’. Податоците 
ќе бидат меморирани и ќе можете да 
продолжите со внес во наредна прилика.   

По завршување, притеснете го копчето 
‘Завршен внес’. 

 

 

Ко
ри

сн
о:

 

Додека внесувате финансиски податоци, 
имате можност да извршите проверка на 
валидноста на тие податоци, со кликање на 
линкот 'ПРОВЕРКА’ кој се наоѓа на 
почетокот на страната. Доколку има 
неправилности во финансиските податоци, 
истите ќе бидат прикажани во табелата со 
Листа на грешки.   
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Финансиските податоци можете да ги 
внесете и со прикачување на XML датотека.  

За да прикачите XML датотека, кликнете на 
копчето ‘Choose File’ (или ‘Browse’, во 
зависност од прелистувачот кој го 
користите).  

 

Че
ко

р 
7 

Во прозорецот кој ќе се отвори, изберете ја 
XML датотеката која сакате да ја прикачите, 
и кликнете на ‘Open’. Потоа кликнете на 
копчето ‘Додади ја датотеката’.  
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Пред да кликнете на копчето ‘Завршен 
внес’, во зависност од типот на годишна 
сметка (документ) кој го поднесувате, 
прикачете го соодветниот(те) прилог(зи). 
Прикачувањето прилози се врши на истиот 
начин како и на прикачувањето XML 
датотека, опишано во чекор 6 и 7.  

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку финансиските 
податоци ги внесувате преку качување на 
XML датотека, потребно е прво да го  
прикачите соодветниот прилог (доколку е 
задолжителен), а потоа да ја прикачите 
датотеката.   

 

Че
ко

р 
9 

Ќе бидете однесени на страната за преглед 
и потпишување на документот кој го 
поднесувате.  

Доколку сите податоци ви се коректно 
внесени, можете да продолжите со 
потпишување на годишната сметка со 
кликање на линкот ‘ПОТПИШИ’ на крајот 
од страницата за преглед. 

Дополнително, можете да ги ажурирате 
податоците со избор на линкот 
‘АЖУРИРАЈ’, да ги печатите со избор на 
линкот ‘ПЕЧАТИ’, или да го откажете 
поднесувањето преку избирање на линкот 
‘ОТКАЖИ’.   

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку се појави порака на 
интернет пребарувачот дека прозорецот е 
блокиран (Pop-up blocker), кликнете на 
пораката и селектирајте ‘Always allow 
popups from this site.’   
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Се отвара прозорец за избор на дигитален 
сертификат за потпишување на 
документот.  

Изберете го сертификатот со кој сакате 
електронски да потпишете, со тоа што 
сертификатот треба да биде асоциран со 
правниот субјект за кого поднесувате. По 
избирањето на сертификатот, кликнете на 
копчето ‘Избери’ и годишната сметка ќе 
биде потпишана.  

 

Че
ко

р 
11

 

Откако електронски ќе го потпишете 
документот, ќе се појават нови линкови на 
крајот од страната за преглед. За да 
продолжите со поднесување, изберете го 
линкот ‘ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ’. 
Повторно имате можност за печатење и 
откажување со избирање на истите 
линкови.  

Во делот ‘Потпишано од:’ ќе бидат 
прикажани деталите за вашиот дигитален 
сертификат.  
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Прозорец со известување ви нуди можност 
да ја испечатите годишната сметка за ваша 
евиденција. Klикнете на копчето ‘Да’ за да 
ја испечатите, ‘Не’ за да продолжите без 
печатење и ‘Откажи’ за да се вратите на 
страната за преглед.  

 

Че
ко

р 
13

 

Ќе добиете потврда дека годишната сметка 
е успешно подготвена за плаќање. 
Кликнете на линкот ‘ВРАТИ СЕ НА ЛИСТАТА 
НА ГОДИШНИ СМЕТКИ’. 

 

Че
ко

р 
14

 

Од листата на годишни сметки, изберете ја 
годишната сметка која ја подготвивте за 
плаќање и кликнете на линкот ‘ДОДАДИ ЗА 
ПЛАЌАЊЕ’. 
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Кликнете на ‘ОК’ копчето во прозорецот кој 
ве информира дека годишната сметка е 
успешно додадена во кошничката.  

Забелешка: Во кошничката за плаќање 
можете да додадете повеќе годишни 
сметки и истите да ги платите одеднаш.  

 

Че
ко

р 
16

 

Од главното мени, изберете ‘Услуги’ и 
потоа ‘Корисничка кошничка’, или 
директно кликнете го линкот ‘Продолжи во 
кошничка’ под листата на годишни сметки.  
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Страната која ќе се прикаже е листа на 
годишни сметки во кошничката за 
плаќање. Кликнете на линкот ‘ПРОДОЛЖИ 
СО ПЛАЌАЊЕ’ за да ја платите годишната 
сметка. Доколку е потребно можете да го 
откажете плаќањето на една или повеќе 
сметки во кошничката си избирање на 
соодветниот линк.   

Че
ко

р 
18

 

Ќе бидете насочени на системот за 
електронско плаќање. На оваа страна е 
потребно да ги внесете деталите за лицето 
со чија платежна картичка  ќе го вршите 
плаќањето: име/презиме на сопственикот 
на платежната картичка, адреса, држава 
итн. 

Потоа кликнете на копчето ‘Продолжи кон 
плаќање’, или доколку не сакате да 
продолжите понатаму, кликнете на линкот 
‘НАЗАД’.  
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На следната страна, внесете ги податоците 
за платежната картичка и кликнете на 
копчето ‘Продолжи’.  

 

 

Че
ко

р 
20

 

Успешно ја поднесовте и плативте за 
вашата годишна сметка. На следниот 
прозорец, кликнете на линкот ‘Затвори’ и 
можете да продолжите со навигација низ 
системот за електронско поднесување на 
годишни сметки.  
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По успешното плаќање и поднесување, на 
страната со листа на годишни сметки, 
поднесената годишна сметка добива статус 
‘Завршен Внес’.  
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