
 

 

Почитувани Корисници, 

 

Ве известуваме дека ова упатство е наменето за технички лица,(ИТ сектор / лица кој се задолжени 
за одржување на компјутерите и ИТ инфраструктурата во вашата фирма/институција). ЗЕЛС не 
врши техничка поддршка за физички и правни лица  и за истото ве замолуваме да ангажирате 
соодветно техничко лице. 

Доколку има потреба од појаснување на ова упатство и постапката за инсталација на 
компонентата за потпишување и самото потпишување,техничките лица може да се јават во ЗЕЛС - 
ИТ сектор. 

Истовремено Ве известуваме дека ЗЕЛС не е орган во постапката која се води исклучиво пред 
надлежниот орган утврден со Закон, па оттука, за сите прашања и информации поврзани со 
вашиот предмет Ве упатуваме да се обратите до органот пред кој се води постапката. 

 

Ви благодариме за разбирањето, 

Со почит, 

ЗЕЛС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Потребно е еднократно да го преземете и да го инсталирате софтверскиот додаток, доколку 
станува збор за 32-битен оперативен систем кликнете ТУКА или 64-битен оперативен систем 
кликнете ТУКА.Софтверскиот додаток работи на понови типови на оперативни системи  а 
минимум е Windows 8 .  

Истовремено укажуваме дека без инсталираниот софтверски додаток опишан погоре, нема да 
можете да постапувате во системот (JAVA веќе нема да биде препозната при потпишувањето). 

Софтверскиот додаток се инсталира само еднаш на било кој компјутер и тоа за постапките за јавно 
наддавање или за непосредна спогодба! 

( https://zels.gradezno-zemjiste.mk/ ) 

 

Откако ќе направите најава во системот,потребно е да го прикачите вашиот дигитален потпис издаден од 

овластен издавач (КИБС или Македонски Телеком) во ПРОФИЛ 

 

 

 

https://zels.gradezno-zemjiste.mk/Asseco%20Signing%20Tool-0.3.4-x86.msi
https://zels.gradezno-zemjiste.mk/Asseco%20Signing%20Tool-0.3.2.msi
https://zels.gradezno-zemjiste.mk/


1 - Доколку се работи за издаден потпис на фајл (испратен сертификат на меил од издавачот) тогаш е 

потребно да изберете ФАЈЛ СЕРТИФИКАТ и да го најдете сертификатот на вашата работна станица и истиот 

да го прикачите и да изберете продолжи. 

2- Ако имате дигитален сертификат на токен (USB stick),тогаш треба да изберете ИНСТАЛИРАН СЕРТИФИКАТ 

да го изберете од опаѓачкото мени и да изберете продолжи. 

Прикачувањето на дигиталниот потпис се прави само кога истиот е обновен или ви е издаден нов. 

***Доколку вашиот сертификат не е видлив во прозорецот тогаш треба да проерите дали сите инсталации 

се направени коректно како што е опишано од издавачите КИБС или Македонски Телеком,или на нивните 

веб страни,воедно ве известуваме дека ЗЕЛС не врши издавање и продажба на дигитални сертификати и 

притоа не врши инсталација и техничка поддршка за истите. 

 

Откако ќе го прикачите дигиталниот сертификат(потпис),можете да се вратите на почетната страна и да 

почнете со поднесување на вашето барање со избор на соодветниот тип на барање. 

Откако ќе го изберете соодветниот тип на барање и ќе ги прикачите задолжителните документи за 

одднесување на барањето во општина потребно е да ја потпишете и фазата т.е опцијата ПОДНЕСИ БАРАЊЕ -

ВЧИТАЈ ПОТПИС – откако ќе го изберете потписот одбирате продолжи и откако истиот ќе се вчита избирате 

ПОТПИШИ. 

 

https://www.kibstrust.mk/mk-MK/Home/Support
https://ca.telekom.mk/cdaoverview.htm

