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VI. Доставени документи
Овој модул се користи за пребарување и преглед на сите акти што му се доставени на
корисникот по електронски пат од судот, преку апликацијата АКМИС. Корисникот добива
известување по e-mail (и СМС, доколку се согласил на такво известување на својот
профил) дека на неговата корисничка сметка е доставен акт за одреден предмет. Формата
има изглед како на слика 8. До неа се пристапува со избор на опцијата Доставени од
главното мени.
Напомена: се смета дека актот е успешно доставен до корисникот доколку тој го
превземе истиот преку овој модул или пак кога ќе поминат 8 дена од испраќањето на
актот од судот преку АКМИС, без разлика дали корисникот во тој период го превзел актот
или не.

Сл. 8

6.1. Пребарување доставени акти
Со цел да се пронајде конкретен документ, корисникот може да пребарува по неколку
критериуми, како на пример: датум на поставување, број на предмет, датум на актот, суд
или наслов на документот. Доколку во полињата за пребарување не е поставен ниту еден
услов, во табелата се прикажуваат сите поднесоци.
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За пребарување на актите според конкретен датум на поставување (пр. денешен датум),
во истоименото поле се внесува датумот по кој што се пребарува со рачно впишување или
пак со избор од календарот
. По кликнување на копчето Пребарај, во табелата се
прикажуваат сите акти доставени на избраниот датум.
За пребарување по број на предмет, во полето Број на предмет се впишува целосниот
или дел од бројот на предметот на кој што се однесува актот, пример – РО (сл. 7). По
кликнување на копчето Пребарај, во табелата се прикажуваат сите доставени акти од
судот поврзани со тој предмет.
Може да се пребарува по еден или комбинација од повеќе критериуми за пребарување,
како на пример: да се пронајдат сите пресуди испратени на конкретен датум од конкретен
суд. Притоа во табелата ќе се прикажат актите што ги задоволуваат сите поставени услови.
Актите во табелата може да се сортираат со кликнување на насловот на некоја од
колоните од табелата (пр. по Датум на поставување). Притоа податоците во неа се
сортираат по растечки азбучен редослед според избраната колона. Доколку истата колона
се кликне по втор пат, податоците ќе се сортираат по опаѓачки редослед.
6.2. Преглед на доставен акт
За преглед на одреден акт т.е. документ доставен од судот, корисникот најпрво треба да
го лоцира записот во табелата со поднесоци. Тоа може да го направи со користење на
опциите за пребарување. Откако ќе се пронајде потребниот документ, за преглед на
истиот се кликнува на опцијата Избор во истиот ред каде што се наоѓа потребниот запис.
Избраниот доставен документ се прикажува над табелата со сите прилози и детали за
самата достава. Се избира документот што треба да се прочита или испечати со
кликнување на насловот. Се прикажува прозорец каде што корисникот може да избере да
го отвори документот (Open), да го зачува (Save) или да ја откаже операцијата (Cancel).
Со кликнување на копчето Затвори
се затвора делот за преглед на
документи и се прикажуваат полињата за пребарување.
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