ЕСУД – УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКЕ
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Уводне напомене
Апликација еСУД реализована је као систем који треба да олакша креирање, администрацију и
праћење тока предмета крајњим корисницима.
На слици испод је приказана страна за пријаву еСУД апликације, на којој се корисник може
пријавити на систем уколико је већ регистрован или извршити регистрацију, ако први пут приступа
еСУД систему. Такође, могуће је изабрати да ли ће приказ на страници бити на ћирилици или на
латиници, кликом на натпис у горњем десном углу странице. На пример, уколико је изабран
ћирилични испис, као на слици испод, у горњем десном углу ће се приказати опција „Латиница“ и
обрнуто.

Слика: еСУД страница за пријаву

Такође, корисници имају могућност да кликом на линк „Упутство за употребу“ посете страницу са
које могу преузети корисна документа која ће им олакшати коришћење апликације. Страница са
упутствима је приказана на слици испод.
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Слика: еСУД – страница за преузимање упутстава

Регистрација и пријава на систем
Како би корисник могао да користи еСУД, неопходно је да приликом првог коришћења апликације
изврши регистрацију на систем. Процес регистрације се започиње кликом на дугме
на страници за пријаву, након чега ће се кориснику приказати
форма као на слици испод. Неопходан предуслов како би корисник могао да приступи и касније
користи систем је да поседује одговарајући сертификат издат од стране Поште или личну карту
са сертификатом.

Слика: еСУД – форма за регистрацију

Процес регистрације се састоји из четири корака. Ако корисник види приказану форму, то значи да
је процес регистрације већ започет. Горе приказана форма представља први корак приликом
Страница 3

еСУД – упутство за кориснике

регистрације. Кликом на дугме „Одустани“ корисник може у сваком тренутку да одустане од даљег
процеса регистрације. Кликом на дугме „Даље“ кориснику се отвара прозор са списком понуђених
сертификата. Неопходно је у листи пронаћи и изабрати сертификат којим се жели извршити пријава
и потом кликнути на „ОК“.

Слика: Регистрација – избор сертификата из листе за коришћење

Након избора сертификата кориснику ће се приказати прозор за унос ПИН-а.

Слика: Прозор за унос ПИН-а

Након што корисник унесе ПИН и кликне на „ОК“ сертификат ће бити учитан и корисник се одводи
на други корак регистрације. На овом кораку се приказује следећа форма:

Страница 4

еСУД – упутство за кориснике

Слика: Други корак регистрације

Као што се може видети на слици, на форми су већ попуњени име и презиме корисника, као и ЈМБГ
корисника. То су подаци које је систем извукао из сертификата. Корисник сам уноси свој телефон,
е-маил адресу, адресу становања, а из падајуће листе бира општину становања. Уколико телефон
или е-маил нису у одговарајућем формату кориснику ће се приказати порука о грешци. Када
корисник на исправан начин унесе све неопходне податке, потребно је да кликне на дугме
, чиме ће се аутоматски преузети захтев за регистрацију,
којим се потврђује да је корисник сагласан са условима коришћења апликације.

Слика: Други корак регистрације – преузимање сагласности

Овим је завршен други корак регистрације и након тога се кликом на „Даље“ корисник одводи на
трећи корак.
На трећем кораку корисник треба да приложи претходно преузети захтев, потписан сертификатом
у некој апликацији ван еСУД-а, нпр. Адобе Реадер (упутство за потписивање сертификатом можете
прочитати у последњем поглављу овог упутства). Кликом на дугме
се отвара прозор за избор документа као на слици испод:

кориснику
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Слика: Трећи корак регистрације – избор документа за прилагање

Након прилагања, кликом на дугме „Даље” корисник успешно завршава трећи корак регистрације
и прослеђује се на форму која приказује корак четири. Приказ те форме значи да је корисник
успешно завршио процес регистрације и све што може у том тренутку је да кликне на дугме
„Повратак на почетну страну”.
Напомена: Кораци 2 и 3 приликом регистрације не морају се извршити у истом тренутку.
Корисник може преузети захтев за регистрацију, па после неког времена да се врати процесу
регистрације. Систем ће запамтити статус до ког је корисник стигао и одмах га одвести на трећи
корак.
Након успешне регистрације на систем стекли су се услови да корисник приступи систему еСУД-а.
Приступ се врши кликом на дугме
. На почетној страни
кориснику се приказује листа са понуђеним сертификатима из које корисник треба да изабере свој
сертификат и потом да унесе ПИН (идентичан поступак оном описаном, код регистрације). Након
успешне пријаве на систем, кориснику се приказује почетна страна еСУД апликације, која изгледа
као на слици испод.
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Слика: Почетна страна еСУД апликације

Кориснику се на почетној страни у оквиру секције „Брзи преглед предмета” приказују сви
предмети, на којима се корисник налази као учесник или креатор, у зависности од статуса у ком се
налазе. Предмет може бити у једном од 4 статуса: „Иницијални акт – у припреми”, „Иницијални акт
– послат”, „Активан предмет”, „Решен предмет”.
Корисник има могућност да у оквиру секције „Рад са предметима”, креира нови предмет кликом
на дугме

, започне општи поступак

предмета на којима учествује

или приступи прегледу свих

.

Такође, на почетној страни кориснику се приказује календар са нотификацијама, као и списак свих
пристиглих нотификација.
У оквиру траке на врху странице приказује се број пристиглих нотификација у зависности од типа,
корисник кликом на „Латиница” или „Ћирилица” може мењати писмо екранског исписа, а избором
опције „Преглед предмета“ корисник се одводи на страницу на којој се налазе сви његови
предмети. На слици испод се налази приказ претходно описане секције.

Слика: Секција са нотификацијама и прегледом предмета
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Кликом на опцију
из секције, отвара се падајућа листа на којој је опција за
одјављивање са система, као и опција „Подаци о кориснику“.

Слика: Падајућа листа опције „Мој налог“

На страници „Подаци о кориснику“ могуће је извршити преглед и измену података који су унети
приликом регистрације.

Слика: Страница „Подаци о кориснику“

Могуће је извршити измену адресе, телефона, општине становања, е-маил адресе, као и избор
начина на који кориснику стижу нотификације. Може се изабрати опција СМС или е-маил, обе
истовремено или ниједна. Измена података који су учитани из сертификата приликом регистрације,
ЈМБГ, име и презиме, је онемогућена.
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Креирање новог предмета
Поступак креирања предмета је могуће покренути на два начина: кликом на дугме
на почетној страни, или кликом на дугме
страници „Преглед предмета“.

на

Поступак креирања новог предмета се састоји из 4 корака.

Слика: Форма за креирање новог предмета

На првом кораку се из падајуће листе бира врста иницијалног акта. Понуђене вредности су „Тужба“,
„Приговор“, „Тужба за понављање поступка“, „Захтев за доношење одлуке о извршењу“.

Слика: Избор врсте иницијалног акта из падајуће листе

Након избора врсте иницијалног акта, кориснику ће се приказати форма за унос броја и датума
оспореног акта. Унос ових вредности је обавезан како би се могло прећи на следећи корак, осим
код врсте иницијалног акта „Тужба“, где корисник може да изабере опцију „Тужени није донео
решење“, што значи да унос броја оспореног акта и датума није обавезна. Пример форме дат је на
слици испод:
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Слика: Форма за унос броја оспореног акта и датума када је врста иницијалног акта „Тужба“.

Уколико се изабере нека друга врста иницијалног акта, форма за унос броја оспореног акта ће
изгледати као на слици испод.

Слика: Форма за унос броја оспореног акта и датума када врста иницијалног акта није „Тужба“.

Након уноса потребних података, кликом на дугме „Сачувај“ корисник се води на следећи корак.
Креирањем предмета, аутоматски је и креиран иницијални акт тог предмета, што корисник може
видети када оде на картицу „Иницијални акт/поднесци“.

Слика: Додавање иницијалног акта након креирања случаја.

Картица „Странке у поступку“ је иницијално празна. Корисник који креира предмет додаје све
потребне учеснике.
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Слика: Форма „Странке у поступку“

Нови учесник се на предмет додаје кликом на дугме
након чега се приказује следећа форма.

,

Слика: Додавање странке у поступку

Из падајућих листи бира се својство учесника у поступку које може бити „Тужилац“, „Тужени орган“,
или „Заинтересовано лице“. Битно је напоменути да на предмету морају постојати минимум један
тужилац и један тужени орган како би се он сматрао валидним.
Избор туженог органа се врши из листе понуђених институција, која се приказује кликом на дугме
са форме на слици испод.
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.
Слика: Избор туженог органа

Кориснику се отвара листа за избор туженог органа. Корисник врши избор кликом на дугме
које се налази поред сваке институције у листи.

Слика: Избор туженог органа из листе понуђених

Након избора институције форма за унос изгледа као на слици испод:
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Слика: Изабран тужени орган

Кликом на дугме „Сачувај“ тужени орган се додаје у листу учесника на случају и постаје видљив на
форми.

Слика: Тужени орган додат на предмет

Додавање тужиоца или заинтересованог учесника на предмету се врши на исти начин. За њих се из
падајуће листе „Врста учесника у поступку“ бира један од понуђених типова: „Физичко лице“,
„Правно лице“, „Институција“ или „Суд/Тужилаштво“. Уколико се из падајуће листе изабере опција
„Физичко лице“ приказује се форма као на следећој слици.
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Слика: Форма за додавање физичког лица на предмет

Уколико се изабере опција „У своје име“ систем ће на основу сертификата корисника извући
податке и сам попунити форму.

Слика: Подаци физичког лица попуњени на основу сертификата

Страница 14

еСУД – упутство за кориснике

Уколико се не уноси тренутно улоговани корисник, разликујемо два случаја, када је физичко лице
држављанин Републике Србије или странац. У зависности од тога треба изабрати опцију
Држављанство. За држављане Србије тражиће се унос ЈМБГ-а, а за стране држављане број пасоша.

Слика: Форма за унос физичког лица у зависности да ли је у питање држављанин Републике Србије (слика лево) или
странац (слика десно)

Код уноса држављанина Србије након уноса ЈМБГ-а у одговарајуће поље и кликом на дугме
систем ће на основу ЈМБГ-а извући податке из базе и попунити форму. Након уноса података,
кликом на дугме „Сачувај“ физичко лице се додаје као странка у поступку. Уколико задати ЈМБГ не
постоји у систему, подаци о физичком лицу се могу попунити и ручно. Ручно попуњавање података
врши се и у случају страних држављана.
Додавање правног лица као тужиоца или заинтересованог лица се врши преко следеће форме.
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Слика: Форма за додавање правног лица на случај

Корисник може унети Матични број правног лица и кликом на дугме
систем ће пронаћи
тражено лице, уколико оно постоји у бази правних лица, и његовим подацима попунити
одговарајућа поља на форми, а у супротном ће приказати поруку грешке и тражиће да се правно
лице унесе ручно.

Слика: Пример попуњене форме за унос правног лица

Кликом на дугме „Сачувај“ правно лице се додаје у листу странки у случају. Након поруке у
успешном
додавању
на
случај,
на
форми
ће
бити
приказано
дугме
којим се за правно лице додају заступници и/или пуномоћници.
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Треба напоменути да пуномоћнике и заступнике, поред правних лица, могу имати и физичка лица,
институције и судови. Кликом на поменуто дугме кориснику се приказује форма за унос
пуномоћника/заступника. Сама форма је идентична оној за додавање физичког лица, уз додатак да
се из падајуће листе у оквиру опције „У чије име иступа“ бира да ли се ради о пуномоћнику или
заступнику.

Слика: Форма за унос пуномоћника/заступника

Уколико се изабере опција „У своје име“ форма ће бити попуњена подацима тренутно улогованог
корисника и на њој важе сва правила за унос као на форми за унос физичког лица. На слици испод
је приказан пример попуњене форме за унос пуномоћника/заступника.

Слика: Попуњена форма за унос пуномоћника/заступника
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Кликом на дугме „Сачувај“ заступник се додаје у листу странки у поступку. Истовремено се у оквиру
дела „Иницијални акт/поднесци“ креира пуномоћје или доказ о заступању у зависности од типа
заступања.
Корисник који је креирао предмет мора уједно бити и тужилац у поступку, било у своје име или као
пуномоћник/заступник неке друге странке.

Додавање институције или Суда као учесника на предмету врши се на исти начин као што је то
описано у делу везаном за додавање туженог органа.

Слика: Заступник додат на предмет

Кликом на дугме „Даље“ корисник се води на картицу „Иницијални акт/поднесци“.
У овој картици се, као што је већ објашњено, налазе генерички направљена писмена која укључују
Иницијални акт и сви докази о заступању, као и сва пуномоћја, као на слици испод.
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Слика: Страница „Иницијални акт/поднесци“

Корисник осим генерички креираних писмена може додати и додатна писмена(прилоге) кликом на
дугме

, при чему му се отвара следећа форма:

Слика: Форма за додавање прилога на предмет

Кликом на „Изабери документ“ отвара се прозор из ког корисник треба да изабере документ који
жели да дода. Кликом на „Опен“ документ ће бити учитан и спреман за додавање, а кликом на
„Сачувај“ ново писмено биће приложено и наћи ће се у списку поднесака. За свако приложено
писмено кликом на дугме
документа а

приказују се детаљи,

отвара форму за измену приложеног

брише поднесак.

Код прилагања иницијалног акта, пуномоћја и уговора о заступању кликом на дугме
отвара се
форма за прилагање документа на већ описан начин. Треба напоменути да документа која се
прилажу морају задовољити одређене услове. Документа не смеју бити празна и морају бити
искључиво у пдф формату. Код прилагања иницијалног акта, треба водити рачуна да сви тужиоци
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(изузев правних лица и страних држављана) буду потписани у иницијалном акту, својим
електронским сертификатима. Изузетак су и странке који имају заступнике, односно пуномоћнике у овом случају се захтева да заступник/пуномоћник буде потписан.

Слика: Форма са свим приложеним писменима

Кликом на дугме „Даље“ корисник се одводи на последњи корак у креирању предмета. На картици
„Потврда“ кориснику се приказују информације о предмету који је креирао, заједно са свим
додатим странкама у поступку, приложеним писменима, као и списком припојених предмета.

Слика: Преглед креираног предмета пре слања суду

Страница 20

еСУД – упутство за кориснике

На овој форми се налази дугме
, којим се кориснику даје могућност да сачува
пређашњи рад са предметом и могућност да се врати и исправи уколико није унео податке на
жељени начин.
Када је корисник сигуран да је предмет спреман за слање суду, потребно је да се кликне на дугме
, чиме се још једном врши провера да ли су сви подаци о случају, странкама у
поступку и приложеним документима унети исправно и, уколико су све провере задовољене, врши
се прослеђивање суду. Кориснику ће се приказати дијалог за потврду слања суду и кликом на „Да“
корисник коначно прослеђује предмет. Кориснику ће се приказати порука о успешном
прослеђивању предмета, уколико је прослеђивање завршено успешно. Уколико нека провера није
задовољена, кориснику ће се приказати порука о грешци.
Битно је напоменути да сви предмети док се не проследе суду имају статус „Иницијални акт – у
припреми“. Након успешног прослеђивања прелазе у статус „Иницијални акт – послат“.

Општи поступак
Нови општи поступак се креира кликом на дугме

на почетној страни

или
на страници за преглед предмета. Форма за унос новог
Општег поступка изгледа као на слици испод.

Слика: Форма за креирање новог општег поступка

Са слике се може видети да Општи поступак има исти начин креирања као и сваки други предмет,
уз једину разлику да Општи поступак нема странке у поступку и сва приложена писмена морају бити
потписана само од корисника који је и креирао Општи поступак.
На првом кораку је потребно унети број и датум оспореног акта, док је врста иницијалног акта
аутоматски постављена на „Општи поступак“.
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Кликом на дугме „Сачувај“ корисник се одводи на картицу „Иницијални акт/поднесци“, где је
креирањем предмета већ генерички додат Иницијални акт.

Слика: Форма за прилагање инцијалног акта и прилога на општем поступку

Кликом на дугме
отвара се форма за додавање новог документа. Сам
процес додавања докумената се одвија као што је претходно описано код креирања предмета. За
иницијални акт је битно да буде потписан од стране корисника који је креирао предмет.
Када су приложена сва документа корисник кликом на „Даље“ корисник се одводи на 3. корак у
ком му се приказују информације о креираном Општем поступку заједно са списком приложених
докумената.

Слика: Потврда општег поступка
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Кликом на
још једном се проверава да ли општи поступак задовољава све
неопходне провере и, уколико су сва ограничења задовољена, кориснику се приказује порука о
успешном прослеђивању суду.

Преглед предмета
Већ је поменуто да се кликом на дугме

на почетној страни или

кликом на дугме
корисник одводи на страницу на којој су му приказани сви
предмети које је креирао или на којима се води као учесник.

Слика: Форма са свим предметима корисника

Ради лакшег претраживања предмета корисник има могућност филтрирања предмета. У свакој
колони је испод њеног назива постављено поље за унос текста на основу ког ће бити извршен
филтер.

Слика: Пример филтрираних података
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Поред сваког од предмета се налазе четири опције.

служи за приказивање детаља о предмету,

док
служи за измену предмета и ова опција је могућа само код предмета који су у статусу
„Иницијални акт – у припреми” - код предмета у осталим статусима ова опција биће онемогућена
за коришћење. За брисање предмета служи опција
иницијални акт није послат суду.

, коју је такође могуће користити само ако

Опција
служи за подношење накнадних поднесака на предмет. Ову опцију је могуће користити
на предметима који су у статусу „Иницијални акт – послат” и „Предмет у току”. Кликом на ово дугме
корисник се одводи на страницу „Иницијални акт/поднесци” предмета и кликом на
отвара се форма за прилагање документа. Из падајуће листе је
потребно изабрати опцију „Поднесак” и онда се кликом на „Изаберите документ” изабере
документ који се прилаже. Приложени поднесак мора бити потписан од стране тренутног
корисника. Након прилагања потребно је да корисник оде на ћетврти корак и кликом на
поново проследи предмет како би унети прилози били заведени.
Као што је напоменуто, у оквиру секције „Брзи преглед предмета” налазе се опције које
дозвољавају кориснику да врши преглед предмета према статусу у ком се они налазе.

Нотификације
Постоје два типа нотификација у оквиру еСУД система: оне које корисник добија од система путем
СМС порука или е-маил-а (у зависности од изабране опције у делу „Подаци о кориснику“) и оне које
се приказују у самој апликацији еСУД. Нотификације које се шаљу на СМС или е-маил обухватају
обавештења о рочишту и коначној одлуци. Нотификације које се приказују у апликацији се приказују
кориснику када је неком од његових предмета промењен статус (што обухвата и доношење коначне
одлуке) или када је заказано рочиште. Поред овога, корисник може сам да креира нотификације.
На слици испод приказан је изглед календара са листом нотификација:
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Слика: Календар и листа нотификација

Додавање нових нотификација у календар се врши кликом на поље које представља датум када ће
се одговарајући догађај на случају десити. Кориснику се након тога приказује форма за унос новог
догађаја.

Слика: Форма за унос података у догађају

Корисник попуњава наслов, опис и бира датум почетка.
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Слика: Форма за унос података у догађају – попуњена

Кликом на дугме „Саве“ догађај се додаје у календар и листу нотификација.

Слика: Убацивање нове нотификације у календар

Приказ календара који се види на слици изнад је урађен тако да се виде сви дани изабраног месеца.
Приказ је могуће уредити другачије - корисник може да изабере приказ само за тренутну недељу
или дан. Када корисник добије нотификацију она се приказује и у оквиру траке на врху странице –
звоно представља нотификацију којој није придружен документ, док писмо представља
нотификацију која обухвата и приложен документ.

Слика: Нотификација са приложеним документом
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Администрација
Корисници који имају улогу Администратора у систему, поред опције „Преглед предмета“, у оквиру
траке на врху странице имају и опцију „Администрација“ са две подопције – „Администрација
корисника“ и „Преглед учесника по преметима“.

Слика: Опција „Администрација“

Када кликне на опцију „Администрација корисника“, администратору се приказује табела са свим
корисницима у систему, које може претраживати по критеријумима наведеним у заглављу табеле.

Слика: Опција „Администрација корисника“

Кликом на опцију

изабрани корисник се може поставити за администратора, а опцијом

кориснику се укида улога администратора. Избором опције
кориснику се статус поставља на
„Блокиран“ и онемогућава му се приступ систему. Када је корисник блокиран, ниједна од претходно
наведених опција није доступна и корисник не може да се пријави на систем. Кликом на икону
кориснику се статус поставља на „Активан“, поново му се дозвољава приступ систему и постају
доступне све претходне опције.
Кликом на опцију „Преглед учесника по предметима“ добија се листа предмета свих корисника у
систему, која се може претраживати по критеријумима наведеним у заглављу табеле.
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Слика: Опција „Преглед учесника по предметима“

Кликом на опцију
следећој слици:

администратору се приказује листа учесника за изабрани предмет, као на

Слика: Учесници у изабраном предмету

Упутство за потписивање документа електронским сертификатом
Како би корисник могао да потпише електронски документ, осим сертификата и читача картица,
неопходно је да поседује и одговарајући софтвер. На следећем примеру ће бити приказано
потписивање документа у Адобе Реадер софтверу.
Након што корисник отвори документ у Адобе Реадер-у, потребно је да изабере опцију „Тоолс“ из
главног менија.
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Слика: Избор „Тоолс“ опције из менија

Након тога је у опцијама које се прикажу на екрану, потребно кликнути на икону „Цертифицатес”
опције.

Слика: „Цертифицатес “ опција

У мени траци „Цертифицатес“, која се отвара након клика, треба изабрати опцију „Дигиталлy сигн“.
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Слика: Опција „Дигиталлy сигн“

Након избора ове опције приказаће се прозор као на слици испод. За прелазак на наредни корак
потребно је кликнути „ОК“.

Слика: Обавештење Адобе Радер-а

У наредном кораку треба изабрати место на ком ће се наћи потпис, тако што ће се мишем развући
предвиђен простор на документу.

Слика: Одређивање места за потпис

Страница 30

еСУД – упутство за кориснике

Из листе понуђених сертификата бира се сертификат којим ће се вршити потпис, тако што се означи
кружић испред жељеног сертификата из листе и потом кликне на „Цонтинуе“

Слика: Избор сертификата за потпис

Након тога ће приказати прозор у оквиру којег ће бити видљив изглед потписа и ту је потребно
изабрати опцију „Сигн“. Након клика, Адобе Реадер ће тражити да се документ сачува. Кориснику
ће се затим приказати прозор за унос ПИН-а, чијим уношењем се поступак потписа завршава.
Уколико је поступак потписа завршен успешно, корисник би на месту које је предвидео требало да
види електронски потпис изабраног сертификата.

Слика: Документ након успешног потписивања електронским сертификатом
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