
УПАТСТВО ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДИТЕЛ СО ПРАВЕН СУБЈЕКТ 

 

Предуслови 

Потребно е да имате пристап во апликацијата за Електронско Поднесување на Годишни Сметки во улога на сметководител. 

Потребно е правниот субјект со кого сакате да се асоцирате да е регистриран во Трговскиот Регистар/Регистарот на Други Правни Лица.  

Потребно е правниот субјект да има валидна електронска адреса регистрирана во Трговскиот Регистар, или да има регистриран управител 

со валидна електронска адреса во решението за Електронско Поднесување на Годишни Сметки. 
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1
 Вклучете еден од прелистувачите (Internet 

Explorer, Google Chrome или Mozilla 
Firefox). 
 
Навирајте на страната на Централен 
Регистар и продолжете кон заштитениот 
дел (Кликнете на линкот ‘Продолжете кон 
заштитениот дел’).  
 
Внесете го вашето корисничко име и 
лозинка.   
 

 

 

 

 

 



 Упатство за пристап до системот за Е-Поднесување на годишни сметки 

 

НАПОМЕНА: Документов е сопственост на Ре-актив ДОО. Секаква дистрибуција на документот на трети лица или 
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2
 По најавување во апликацијата, одете на 

страната за менаџирање на правни 
субјекти. 
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3
 Страната за менаџирање на правни 

субјекти содржи преглед на сите 
асоцирани правни субјекти. 
 
Доколку сакате да се асоцирате со нов 
правен субјект, кликнете на линкот 
“ДОДАДИ” за да се асоцирате со правниот 
субјект за кој сакате да бидете 
сметководител. 
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 4
 Внесете го ЕМБС-то на правниот субјект (и 

бројот на подружница, доколку се 
однесува на подружница) и притиснете го 
копчето ‘Вчитај’. 
 
Доколку  податоците за ЕМБС  и бројот на 
подружницата на правниот субјект постојат 
во Трговскиот Регистар, податоците за 
правниот субјект ќе бидат успешно 
вчитани. 
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 5
 Одберете сертификат од листата на 

понудени сертификати кои претходно ги 
имате прикачено во системот за 
Централизирано Менаџирање на 
Корисници и кликнете на копчето 
„Потврди“. 
 
НАПОМЕНА: Сертификатот кој ќе го 
изберете ќе биде асоциран со конкретниот 
субјект. При поднесување/потпишување на 
годишни сметки и други пријави за тој 
субјект, ќе биде потребно да го користите 
избраниот сертификат. Доколку има 
потреба, имате можност да го замени 
сертификатот со друг. 
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 6
 Доколку барањето за асоцијација со 

соодветниот правен субјект било успешно, 
корисникот ќе добие порака дека 
барањето било успешно испратено. 
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 7
 Управителот на правниот субјект со кој 

сметководителот сака да се асоцира 
(испратил барање за асоцијација),  на 
својата email адресата ќе добие линк со 
барање за асоцијација на неговиот правен 
субјект со конкретен сметководител. 
Управителот може да донесе 2 типа на 
одлука. Доколку управителот на 
соодветниот правен субјект сака 
сметководителот кој го испратил барањето 
за асоцијација да биде сметководител на 
неговиот правен субјект, тогаш треба да 
кликне на копчето „Одобри“. Во овој 
случај, сметководителот ќе биде асоциран 
со конкретниот правен субјект и за истиот 
ќе може електронски да поднесува 
годишни сметки. 
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 8
 Доколку управителот на соодветниот 

правен субјект не сака сметководителот кој 
го испратил барањето за асоцијација да 
биде сметководител на неговиот правен 
субјект,тогаш треба да кликне на копчето 
„Отфрли“ и да внесе причина поради кој а 
сака да го отфрли барањето за асоцијација 
кое го испратил соодветниот 
сметководител. Притоа доколку 
управителот на правниот субјект мисли 
дека се случило злоупотреба, во 
прозорецот до штиклира полето „Пријави 
злоупотреба“.  

        


