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Софтвер за правно работење



Софтверот за правно работење претставува интегриран функционален систем за 
Евиденција на правните постапки на Доверителот пред надлежните институции во 
Република Македонија, но и евидентирање на останатите предмети и постапки кои 
ги води правниот сектор во одредена корпорација.

Работна околина: Windows Server 2012/2008
Платформа: .Net Framework 4.5/4.0
Дополнителен софтвер: MS SQL Server 2012/2008

Сервер – Веб апликација за правно работење
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Софтвер за правно работење

Поддршка на сите Web Browsers
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Постапка за донесување на решение 
со кое се дозволува извршување врз 
основа на веродостојна исправа

Извршна постапка

Софтверот е направен да ги евидентира следните постапки:

Нотар Извршител

Парнична постапка за постапување по 
приговор за платен налог пред 
Основен Суд

Парнична постапка по други основи во 
кои Банката е Тужител

Парнична постапка по други основи во 
кои Банката е Тужен

Кривична постапка во случаи во кои 
Банката е Оштетен

Стечајна постапка (вклучувајќи 
постапка на ликвидација)

Постапки во втор степен кои се 
водат пред судот

Основен Суд Апелационен Суд

Постапки во втор или трет степен кои во 
одредени случаи се водат пред судот

Барање за ревизија, како вонреден 
правен лек и др.

Врховен Суд на РМ

Функционални 
барања1

Основата на софтверот за правно работење претставува позитивната законска 
регулатива во Република Македонија определена со Законот за судовите, Законот 
за извршување, Законот за парнична постапка, Законот за кривична постапка, 
Законот за стечај и Законот за облигационите односи.
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Модул за евиденција 
и интеракција

Модул за 
администрација

Модул за преглед и 
изготвување на 

извештаи

Функционални 
барања

Софтверското решение е поделено на три 
специјализирани софтверски модули

1

Податочната структура на софтверот е организирана на начин на 
кој што врвот на хиерархијата претставува Досието на должникот, 
а понатаму продолжува така што за еден должник може да се 
водат еден или повеќе предмети, и во еден предмет има една 
или повеќе постапки.
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Модулот за Евиденција и интеракција ги опфаќа следните функционални барања и 
карактеристики:

Модул за евиденција и интеракција

Општи податоци на правната постапка

Поднесоци кон надлежните институции

Решенија и одлуки на надлежните институции

Евиденција на рочиштата на постапките пред Судовите

Евиденција на превземени активни дејствија од стана на Должникот или 
Доверителот, вклучувајќи и трето лице доколку е учесник во интеракцијата

Овластени лица (референти) на предметот или постапката

Евиденција на трошоци

Институција пред која се води, Лице кое ја води постапката, Правен основ, Обем на 
побарување, Месна надлежност

Функционални 
барања1

Можност за назначување на надворешни лица (Адвокат на одреден предмет или постапка)

Можност за назначување на трошок за секоја активност во постапката
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Модулот за Евиденција и интеракција ги опфаќа следните функционални барања и 
карактеристики:

Модул за евиденција и интеракција

Статус на постапката

Роковник

Коментар во вид на краток опис на референтот од секое рочиште или одлука на 
надлежниот орган

Класификација на постапките по краен исход

Последно превземено активно дејствие Во тек или завршена

Функционални 
барања1

Календарски преглед на активности и рокови

Преглед на закажани следни активности (пр. Рочишта)

Систем за нотификација на референтите за одредени активности

Предмети решени во корист на Банката

Предмети решени во делумна корист на Банката

Предмети решени во  корист на против странката

Извештаи по суд, по судија, по 
адвокат, по временски период
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Составен дел на софтверот е и Модулот за извештаи кои опфаќа низа на 
дефинирани извештаи: 

Доделување на кориснички права и улоги во системот е составен дел на 
модулот за администрација.

Хиерархија на улогите и дефиницјата на кориснички права може да биде 
променлива во согласност со барањата на Банката.

Модул за извештаи

Модул за администрација

Извештај за предмети и постапки во тек

Функционални 
барања1

Извештај за предмети и постапки кои 
се завршени

Извештај за краен исход по години

Месечен извештај за постапките во 
кои е вклучена банката

Квартален извештај за постапките во 
кие е вклучена банката

Извештај за трошоците од 
предметите од одреден клиент

Извештај за трошоците за одреден 
предмет

Извештај за трошоците во одредена 
постапка

Извештај за севкупните трошоци

Изготвување на извештаи што ќе ги 
побара Банката
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Технички карактеристики и 
имплементација2

Софтверското решение претставува веб апликација изработена 
во .Net платформата на Microsoft. 

Дизајнот на веб апликацијата е прилагодлив за работа на мобилни уреди, таблети и сл.

Во поглед на корисниците на апликацијата, може да користи постоечка Windows Автентикација или 
стандардна комбинација од корисничко име и лозинка (слог од знаци). Дополнително процесот на 
автентикација може да биде и во комбинација со дигитален сертификат или софтверски токен, во 
согласност со политиките на Банката.

Софтверското решение може да биде поставено во продукција во затворен систем Интранет, или во 
отворен систем Интернет. Доколку системот е поставен во Интранет околина постои можност за 
дозволување на пристап на надворешни лица (адвокатски канцеларии), во согласнот со барањата и 
политиките на Банката.
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