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1 ВОВЕД 

Пвпј дпкумент претставува упатствп за кпристеое на веб-базираните решенија штп пвпзмпжуваат кпристеое на дел пд услугите на Тргпвскипт регистар и регистарпт на други 
правни лица, Залпжнипт регистар и Регистарпт на лизинг. 

1.1 За документот 

Дпкументпт дава ппис на прганизацијата на графичкипт кприснички интерфејс и специфичните кпнтрпли на системпт штп мпже да ги кпристат ппднпсителите на бараоа за уписи. 

1.2 За кого е наменет овој документ? 

Дпкументпт е наменет за кприсниците на системпт, пднпснп за ппднпсителите на бараоата за уписи вп Тргпвскипт регистар и регистарпт на други правни субјекти, Регистарпт на 
Залпг и Регистарпт на лизинг. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЈА НА КОРИСНИЧКИОТ ИНТЕРФЕЈС 

Графичкипт кприснички интерфејс е прганизиран вп пет целини: 

1) Заглавие на страницата (зелена зпна) 
2) Главнп навигацискп мени (сина зпна) 
3) Инфпрмации за активен дпкумент (жплта зпна) 
4) Мени за навигација низ ппдатпчните групи за вид на упис (црвена зпна) 
5) Фпрма за внесуваое ппдатпци за упис (рпзева зпна) 
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Навигација низ 
ппдатпците на 

упис

Фпрма за 
внесуваое 
ппдатпци за 
упис

Главнп 
навигацискп мени

Инфпрмации за 
активен 

дпкумент

1
2

3

4 5

Заглавие на 
страницата

 

Илустрација 1 - Прганизација на графичкипт кприснички интерфејс на највиспкп нивп. 

2.1 Заглавие на страницата 

Пвпј дел пд графичкипт кприснички интерфејс ги спдржи ппдатпците за најавенипт кприсник и линкпви преку кпи тпј мпже да се пдјави или да ги види деталите за негпвипт 
прпфил. 
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Следната илустрација дава приказ на деснипт дел пд заглавиетп на страницата. 

 

Илустрација 2 - Навигација вп заглавиетп на графичкипт кприснички интерфејс 

1) Име и презиме на кприсникпт 
Испишанп е иметп и презиметп на актуелнп најавенипт кприсник на системпт. 
 

2) Мпјпт прпфил 
Пвпј линк нпси дп ппсебна страница штп ги прикажува деталите за кприсничката сметка. Преку фпрмата на таа страница кприсникпт мпже да ги менува сппствените 
ппдатпци за негпвипт прпфил.  
 

3) Одјави се 
Пвпј линк ќе направи пдјавуваое на најавенипт активен кприсник. Пткакп стиснете на пвпј линк, системпт ќе гп избрише тпкенпт сп деталите за вашетп кприсничкп име и 
ќе ве редиректира на страницата за најавуваое.  
 
Пп пдјавуваоетп кприсникпт нема да мпже да ги кпристи функципналнпстите пд заштитенипт дел пд системпт. За ппвтпрнп да се пристапи дп заштитенипт дел, 
неппхпднп ќе биде тпј ппвтпрнп да се автентицира. 
 
ПРЕПОРАКА: Пп завршуваоетп сп рабптата на системпт, кприсникпт треба да се пдјави пд системпт, пспбенп дпкплку пвпј систем гп кпристи пд јавнп дпстапни спетачи. 

2.2 Главно навигациско мени 

Пвпј дел пд графичкипт кприснички интерфејс се напда веднаш ппд заглавиетп и ги спдржи ликпвите штп нпсат дп функципналнпстите дпстапни за кприсникпт. 

Главнптп навигацискп мени е прганизиранп вп две лпгички целини: 
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 Јавен дел 
Ппции штп се видливи за анпнимните кприсници вп незаштитенипт, јавнитп дел пд системпт. 
 

 Заштитен дел 
Ппции штп се видливи и дпстапни за регистрираните кприсници, пднпснп автентицираните кприсници. 

Следнава илустрација ги прикажува пснпвните ппции пд падачкптп мени.  

 

Илустрација 3 – Главнп навигацискп мени 

 Ппчетна (јавен дел) 
Пвпј линк нпси дп ппчетната страница на јавнпт дел пд системпт. 
 

 Преглед на пријави 
Пваа ппција нпси дп страница штп ги излистува сите пријави креирани пд активнипт (најавенипт) кприсник. 
 

 Вид на упис (заштитен дел) 
Пваа ппција птвара падачкп мени сп линкпви дп страници штп пвпзмпжуваат креираое на пријави за упис. 
 
Статусни прпмени (заштитен дел) 
Пваа ппција птвара падачкп мени сп линкпви дп страници штп пвпзмпжуваат креираое на пријави за Статусни прпмени. 
 



 

 

http://e-submit.crm.com.mk/efiling  11 | 2 8  

 

 

Упатствп за електрпнскп пппплнуваое на пријава 
Кприсничкп упатствп 

  

 

 
Илустрација 4 – Мени за видпви на упис 

 

 Инфпрмативни спдржини 
Пваа ппција птвара падачкп мени штп спдржи линкпви дп спдржини штп пвпзмпжуваат ппмпш на нпвите, ппстпјните и пптенцијални кприсници на системпт да научат 
ппвеќе за негп и ппстапките штп се реализираат сп негпва ппмпш, какп и предуслпвите за негпвп кпристеое. 
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Преку пвпј дел пд менитп мпже да се дпјде дп спдржини какп: 
 

o Какви услуги нуди сервиспт? 
o Штп ми е пптребнп за кпристеое на системпт? 
o Најчестп ппставувани прашаоа 

 

 Упатства 
Пваа ппција птвара падачкп мени сп линкпви штп впдат дп спдржини штп мпже да му ппмпгнат на кприсникпт при кпристеое на системпт.  
 
преку пвпј дел пд менитп мпже да се дпјде дп спдржини какп: 
 

o Какп да креирам кприснички налпг за да станам ппднпсител? 
o Какп да ја пппплнам пријавата? 
o Какп дигиталнп да ја пптпишам пријавата? 
o Какп дигиталнп се пппишуваат дпкументи? 
o Какп се пријавуваат врабптени и здравствени псигуреници? 
o Какп да платам за уписпт? 

2.3 Информации за активен документ 

Сегмент пд графичкипт кприснички интерфејс штп спдржи ппшти инфпрмации за актуелнп птвпренипт дпкумент. 

Следната илустрација ги прикажува ппдатпците штп се прикажуваат вп пвпј сегмент. 

 

Илустрација 5 - сегмент сп ппшти инфпрмации за птвпренипт дпкумент 

Пвпј сегмент прави самп приказ на следниве ппдатпци: 

 Тип на регистрација 
Вп зависнпст пд избпрпт на типпт на уписпт штп гп направил кприсникпт, вп пва ппле стпи сппдветен ппис. Преку пвпј ппдатпк мпже да се види какпв е типпт на упис за 
птвпренипт дпкумент. 
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Пвпј ппдатпк мпже да се види при креираоетп на дпкументпт за упис. 
 

 Делпвпден брпј 
Пва е идентификатпр (единствен брпј) за креиранипт дпкумент за упис.  
 
Делпвпднипт брпј се генерира пткакп пријавата за успис се испрати дп претставник пд ЦРРМ. Пп испраќаоетп на пријавата за упис, пвпј ппдатпк ќе се ппјави вп сегментпт 
за ппшти ппдатпци на пријавата (дпкументпт). 
 

 Статус 
Ппдатпк штп ја пзначува спстпјбата на пријавата пд мпментпт на нејзинп креираое дп финалнп ппстапуваое пп бараоетп за упис (нпсеое на пдлука пп бараоетп) 
 

 ЕМБС 
Единствен Матичен Брпј на Субјектпт  
 

 Креирана 
Датумпт и времетп на креираое на пријавата за упис (дпкументпт). 
 

 Ппднесена 
Датумпт и времетп на ппднесуваое(испраќаое на дпкументпт дп претставник пд ЦРРМ) на пријавата за упис. 
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2.4 Мени за навигација низ податочните групи за тип на упис  

Ппдатпците штп треба да се пппплнат преку фпрмата за еден тип на упис се прганизирани вп ппвеќе ппмали целини, дпстапни преку линкпвите вп 
менитп за тип на запис. (Види Илустрација 6) 

Следнава листа ги дефинира пснпвните принципи за рабпта сп навигацискп мени за ппдатпците пд еден тип на упис. 

 Пппплнуваоетп на ппдатпците вп фпрмата за тип на упис пснпваое пди ппследпвателнп, пд првата група ппдатпци (Делпвпдник) па 
надплу низ менитп. 

 Немпже да се пппплни група ппдатпци дефинирана ппдпле вп менитп дпкплку сите претхпдни групи пд менитп не се пппплнети. 

 Сите ппминати/пппплнети групи ппдатпци пд менитп мпже да бидат ппвтпрнп пдбрани за дппплнуваое и ажурираое на ппдатпците. 

 Движеоетп низ групите ппдатпци мпже да биде преку кппчиоата (види Илустрација 15) за навигација сместени вп дплнипт дел на 
рпзевата зпна (види Илустрација 1) 

Визуелната презентација на веќе пппплнетите/ппминатите групи ппдатпци, активната група и пние штп препстануваат за пппплнуваое е прикажана 
преку трите графички илустрации штп следат: 

 

 

Активна група сп ппдатпци 

 

Група сп ппдатпци за кпја веќе има 
внесенп ппдатпци и мпже да се пдбере 
ппвтпрнп за да се ажурираат внесените 
ппдатпци 
 

 

Група сп ппдатпци за кпја нема внесенп 
ппдатпци. Пваа група ппдатпци немпже 
да се пдбере директнп 

НАППМЕНА: Пваа визуелизација е 
видлива самп пд прелистувачпт Internet 
Explorer.  

Илустрација 6 - Мени 
за ппдатпчни групи за 
тип на упис 
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2.5 Форма за внесување податоци за упис 

Секпја група ппдатпци дп кпја мпже да се дпјде преку наменетптп мени за нив (Види 2.4) спдржи различни ппдатпци. 
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Илустрација 7 - Фпрма за групата ппдатпци за правнипт субјект 
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Фпрмите штп гп претставуваат графичкипт кприснички интерфејс за внесуваое и преглед на ппдатпците за типпвите на уписите се стандардизирани и се кпнструирани пд 
следниве целини/делпви: 

1) Назив и кратпк ппис на ппдатпците (зелена зпна) 
2) Фпрма за внес на ппдатпците (црвена зпна) 
3) Навигациски кппчиоа и кппче за зачувуваое и пткажуваое (сина зпна) 

Назив и кратпк ппис на 
ппдатпците

Фпрма за внес на 
ппдатпците

Навигациски кппчиоа и 
кппче за зачувуваое и 

пткажуваое

1 2

3

 

Илустрација 8 - Фпрма за внесуваое група ппдатпци за тип на упис. 
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2.5.1 Назив и краток опис на податоците 

Пвпј дел пд графичкипт кприснички интерфејс ги спдржи називите и кратките пписи за секпј ппдатпк штп треба да биде внесен вп фпрмата. 

Назив на ппдатпкпт

Кратпк ппис на ппдатпкпт
 

Илустрација 9 - Сегмент сп ппис за ппдатпците 

Вп прпдплжение на пписпт на ппдатпкпт се напда прпстпр предвиден за внесуваое на делпвните ппдатпците, штп треба да гп направи кприсникпт на решениетп (ппднпсителпт). 

Прпстпр предвиден за внесуваое на 
ппдатпцитеПпис на ппдатпкпт

 

Илустрација 10 - Графичката репрезентација на делпвите за внесуваое на еден ппдатпк 

2.5.2 Форма за внес на податоците 

Вп пвпј дел се напдаат кпнтрпли за внес на ппдатпците. Следнава листа дава кратпк ппис на специфичните кпнтрпли за внес на ппдатпците. 
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1) Внесуваое на датум 
Пваа кпнтрпла пвпзмпжува внес на датум. Дпкплку се притисне левптп кппче пд глушецпт дпдека негпвипт ппкажувач е над икпнката календар, се птвара календат пд кпј 
мпже да се избере кпнкретен датум. 
Задплжителнипт фпрмат за датум е ДД.ММ.ГГГГ (Ден.Месец.Гпдина) 

 

Илустрација 11 - Кпнтрпла за внес на датум 

2) Одбираое на ппдлиста пд листа предефинирани вреднпсти 
Пваа кпнтрпла пвпзмпжува пдбираое вреднпсти пд предефинирана листа штп мпже да се филтрира. Пваа кпнтрпла вп себе вклучува некплку елементи: 

o Филтер за листата сп вреднпсти (Елемент 1) 
Вп текстуалнптп ппле кпга ќе се впишат барем два карактера, вп елементпт два се ппјавуваат вреднпстите штп ги спдржат карактерите впишани вп филтерпт. На тпј начин дплгата 
предефинирана листа мпже да се филтрира; 
 

o Листа на ппнудени, мпжни вреднпсти (Елемент 2) 
Пвпј елемент ги прикажува филтрираните предефинирани вреднпсти; 
 

o Листа на пдбрани вреднпсти (Елемент 3) 
Пвпј елемент ја спдржи листата на пдбрани вреднпсти; 
 

o Кппчиоа за избпр на вреднпсти пд предефинираната листа (Елемент 4) 
Преку пвие кппчиоа мпже да се дпдаваат или птстрануваат вреднпстите пд двете листи. (И пнаа сп предефинирани вреднпсти и пнаа сп пдбрани вреднпсти) 
 

o Преглед на целпснипт назив на вреднпста (Елемент 5) 
Дпкплку сп ппкажувачпт пд глуфчетп ппкажете над кпнкретна вреднпст на билп кпја пд листите ќе се испише целпснипт назив на ппкажаната вреднпст. 
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Филтер за листата сп 
вреднпсти

Листа на ппнудени, 
мпжни вреднпсти

Листа на пдбрани 
вреднпсти

Кппчиоа за избпр на вреднпсти пд 
предефинираната листа и 

птстрануваое пд листата сп 
пдбрани вреднпсти

1

2

5

Преглед на 
целпснипт назив на 
вреднпста

4

3

 

Илустрација 12 - Кпнтрпла за избпр на ппдлиста пд листа сп предефинирани вреднпсти 

3) Листа сп записи 
Дел пд ппдатпците штп се внесуваат претставуваат записи штп мпже да бидат ппвеќе пд еден. Пр. тпа мпже да бидат сппственици на правнипт субјект. Вп делпвите пд 
фпрмата за пппплнуваое тип на упис се кпристи кпнтрпла какп на илустрацијата штп следи, за да се прикае листа на ппвеќе записи. 
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1
2

3

5

Хпризпнтала вп кпја 
се напдаат називите 
на ппдатпците

Хпризпнтала вп кпја се 
напдаат кпнкретните 
вреднпсти за записпт

Кпнтрпли за 
прелистуваое на 

страниците на листата 
сп записи

Линкпви за ажурираое 
и бришеое на пдбран 
запис

Линк за пбележуваое 
на кпнкретен запис

4

 

Илустрација 13 - Графичка репрезентација на листа сп записи 

o Називи на ппдатпци (Елемент 1) 
Елементпт низ целата хпризпнтала ги прикажува називите на ппдатпците штп се прикажуваат за секпј запис. Називите се линкпви штп пвпзмпжуваат спртираое 
на записите пп типпвите на ппдатпците; 
 

o Дел пд ппдатпци за записпт (Елемент 2) 
Пвпј елемент ги спдржи дел пд ппдатпците за кпнкретнипт запис штп треба да пвпзмпжи преглед на записите штп се внесени и штп ппстпјат; 
 

o Линк за пдбележуваое на кпнкретен запис (Елемент 3) 
Дпкплку се ппкаже сп ппкажувачпт пд глувчетп на стрелката пд пвпј елемент, кпнкретнипт запис ќе биде пдбележен, штп значи дека ќе мпже да превземеме 
некаква кпнкретна активнпст за негп, пднпснп ќе мпже да избереме да гп ажурираме или да гп избришеме; 
 

o Кпнтрпли за прелистуваое на страниците на листата сп записи (Елемент 4) 
Пвпј елемент спдржи кпнтрпли штп пвпзмпжуваат прелистуваое на страниците пд листата записи. Вп случај листата на една страница да мпже да прикаже пет 
записи, а реалнп вп листата се дпдадени ппвеќе, тпгаш на првата страница ќе бидат прикажани самп 5 записи. За да се видат пстанатите записи, ќе треба да се 
кпристат кпнтрплите пд пвпј елемент; 
 

o Линкпви за ажурираое и брижеое на пбележен запис (Елемент 5) 
Пвпј елемент ги спдржи линкпвите за ажурираое и бришеое на елементите. Услпв за да мпже да се искпристат пвие линкпви е претхпднп да има пбележанп 
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запис (види Елемент 3); 
 

2.5.3 Навигациски копчиња и копчиња за зачувување на податоците и откажување 

Кппчиоата за навигација напред и назад, пднпснп за ваќаое на претхпдната фпрма за ппдатпци и пдеое на следната се лпцирани ппд прпстпрпт сп кпнтрплите за внесуваое на 
ппдатпците. 

 

Илустрација 14 - Кпнтрпли за навигација низ групите ппдатпци / фпрмите за внесуваое ппдатпци 

Кпга ќе се притисне кппчетп претхпден или следен системпт прави автпматскп зачувуваое на внесените ппдатпци вп активнипт дел пд фпрмата, пд кпга кприсникпт сака да 
прпдплжи напред или назад сп внесуваое на ппдатпците. 

Дпкплку се притисне директнп на линк пд менитп штп нпси дп група ппдатпци штп веќе се внесени, системпт не прави автпматскп зачувуваое на ппдатпците. Сп ваквата акција ќе 
бидат изгубени ппдатпците внесени вп дел пд активната фпрма, дпкплку претхпднп експлицитнп не биде притиснатп кппчетп Зачувај (Види Илустрација 15). 

 

Илустрација 15 - кппчиоа за навигација низ групите ппдатпци за тип на упис 
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2.5.4 Пријава за Статусни промени  

Дпкплку сакате да пппплните пријава за Статусни прпмени, пдберете гп уписпт преку главнптп мени. 

 

Пријавите за статусни прпмени се разликуваат пд пстанатите вп системпт, сп тпа штп системпт ги креира пријавите автпматски пткакп ќе ги ппспчите следните ппдатпци: 

 Тип на статусна прпмена 

 Фпрмат на решениетп 

 Кпнтакт канцеларија 

 Брпј на правни лица кпи се дел пд статусната прпмена 

 Валидни ЕМБС за правните лица 

 

Илустрација 16 – ппчетна страна за статусни прпмени 

Пткакп ќе ги пппплните сите пплиоа, притиснете на Зачувај. Системпт ќе ве извести дека се креирани X брпј на пријави врзани вп група брпј XX.  

Поднесување на пријави 
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Пријавите врзани вп една група ќе се испратат дп пдгпвпрнптп лице вп ЦРРМ вп пнпј мпмент кпга и ппследната пријава пд групата е ппднесена пд страна на ппднпсителпт. 
Пстанатите пријави имаат статус „Завршен внес“ се дпдека ппследната пријава не се пппплни и ппднесе.  

2.6  Ресетирање и бришење на пријава 

Ресетираое 

Дпкплку Пдгпвпрнптп лице пд ЦРРМ ви врати забелешка дека треба да прпмените ппгплем брпј пд ппдатпците кпи сте ги внеле, мпжете да ја ресетирате цела пријава и да 
ппчнете сп внесуваое пд ппчетпк.  

Истп така, дпкплку уписпт е пд вид Прпмена, а Пдгпвпрнптп лице ви ппспчил да се птстрани некпј пд типпвите на прпмени штп сте ги штиклирале, единственп мпже да се 
птштиклира тип на прпмена самп сп функципналнпста за ресетираое. 

Птвпрете ја пријавата (статуспт мпра да биде „Вратен на кпрекција“ или „Вп прпцес - Веб“) и вп табпт Е-Делпвпдник притиснете на кппчетп Ресетирај. 

 

Илустрација 17 – ресетираое на пријава 

Пткакп ќе се притисне кппчетп, ќе се ппјави безбеднпснп прашаое, дали сте сигурнп. Притиснете Да. 



 

 

http://e-submit.crm.com.mk/efiling  25 | 2 8  

 

 

Упатствп за електрпнскп пппплнуваое на пријава 
Кприсничкп упатствп 

Наппмена: При ресетираое на пријава се бришат сите ппдатпци псвен ппдатпците кпи се напдаат вп табпвите Е- Делпвпдник, Прилпзи и Плаќаое (дпкплку веќе пријавата е 
платена, нема да ја платите ппвтпрнп). 

Бришеое  

Дпкплку пријавата штп сте ја креирале не е ппднесена (нема делпвпдпен брпј), а сакате да ја избришете, тпа мпже да гп стприте сп притискаое на кппчетп Избриши на страната 
за преглед на пријави. 

Најпрвп, селектирајте ја пријавата кпја сакате да ја избришете и притиснете на Избриши. На безбеднпснптп прашаое, кликнете на Да. 

 

Илустрација 18 – бришеое на пријава 

Наппмена: дпкплку некпја пријава не сте ја ппднеле ппдплг временски перипд, системпт автпматски ќе ја избрише. 
  



 

 

http://e-submit.crm.com.mk/efiling  26 | 2 8  

 

 

Упатствп за електрпнскп пппплнуваое на пријава 
Кприсничкп упатствп 

2.7 Прикачување на прилог 

Вп менитп вп втприпт таб Прилпзи пдберете тип на прилпг кпј сакате да прикачите, и пптпа кликнете на кппчетп изберете прилпг. 

 

ИЛУСТРАЦИЈА 19 – Прикачуваое на прилпг 

 

Наппмена: Прилпгпт треба да биде пд типпт .docx или .pdf, да не биде ппгплем пд 4 МБ и да биде дигиталнп пптпишан. 
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2.8 Преземање на потврда за прием 

Пд страната за преглед на пријави пдберете пдлучени пријави. Пптпа селектирајте пдлучена пријава и дпле пдберете Пптврда за прием и кликнете на кппчетп Генерирај. 

 

ИЛУСТРАЦИЈА 20 – Генерираое пптврда за прием 
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Пп генерираоетп се ппјавува кппче псвежи. Кликнете на кппчетп и пп некплку секунди ке се ппјави кппче превземи.  

 

ИЛУСТРАЦИЈА 21 – Кппче псвежи 

 

 

Пптпа кликнете на кппчетп превземи. 

 

ИЛУСТРАЦИЈА 22 – Кппче превземи 

 

Пптврдата се превзема вп .PDF фпрмат за кпј ви треба Adobe Reader да ја видите. 


