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УПАТСТВО за користење на системот за електронско банкарство – CCBONLINE 
 

Најава на системот за електронско банкарство се врши преку веб страната на банката www.ccbank.mk и под сликата CCB Online кликнете на > Влез. 
 

  
Потоа внесете ги вашето Корисничко име и Лозинка и притиснете на копчето Влез.  
Се појавува прозорец од каде треба да го изберете Вашиот сертификат. 
 

  
 
Ако имате повеќе од еден сертификат, обележете го Вашиот и потврдете со копчето OK, по што Ви се 
појавува почетната страна на системот, со информација за Вашите сметки и состојби, актуелната 
курсна листа, видови трансакции и др. 
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3.   МЕНИ ЗА ОПЕРИРАЊЕ ВО CCBONLINE 

3.1. МЕНИ РЕГИСТАР 

  
Напомена: За Физичките лица достапни се само менијата Налогопримач и Промена на лозинка. 
За Правните лица менијата Информација за клиент и Корисници се од информативен карактер и се 
прикажуваат податоците за самиот клиент како корисник на системот и корисниците креирани од 
администраторот кај клиентот. 
 
3.1.1. Налогопримач 

Тука можете да ги создадете како записи Вашите коресподенти, во корист на кои ќе извршувате 
плаќања. Тоа ќе ја олесни Вашата работа со системот, бидејќи при внес на налог за трансакција ќе 
можете да изберете даден коресподент, без да е неопходно да пишувате одново информација за 
него. 
Додавањето на запис се прави со клик на “Налогопримач” и потоа  “Внесување на нов запис”: 
 

          
Вo формата пополнувате: Име на кореспондентот, број на сметката  и IBAN на примачот на 
средствата, Опис- можете да го пополните полето по Ваш избор, како и за кој вид трансакции вршите 
кон коресподентот. Тоа ќе Ви помогне да изберете даден коресподент полесно. Во полето Активнa од 
паѓачкото мени избирате ДА. 
 
Напомена: За правни лица промена во објектот се прави од корисникот, кој го создал записот на 
коресподентот. 
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3.1.2. Промена на лозинка 

  
Ова поле Ви дава можност да ја промените лозниката  во секое време, при што секој корисник сам ја 
менува својата лозинка. 
Во полето “ Лозинка “ ја внесувате новата лозинка, со која понатаму ќе влегувате во системот, во 
полето “ Потврдување на лозинка “- повторно ја внесувате (потврдувате) новата лозинка и кликате 
Преглед. На следниот чекор  ја потврдувате променетата лозинка со внес на Вашата стара лозинка 
со која сте се најавиле на системот. 
 
 
3.2. МЕНИ СМЕТКИ 

  
Од овој објект можете да ги видите сите Ваши сметки кои се додадени кон Вашата регистрација, 
бројот на сметката или да и додадете сопствен опис на сметката. 
 
 3.3. МЕНИ ТРАНСАКЦИИ 
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Од тука може да се избере да се направи денарска трансакција кон друга сметка во банката или кон 
друга банка ПП30, трансакција кон трезорска сметка ПП50, трансакција со превземање на фолио број 
за исплата на плата ПП53, трансакција со импорт на фајл (excel) како збирен налог ПП32. 
Исто така, тука имате можност за иницирање на девизна дознака/трансакција во рамките на сметките 
во Банката, или девизна дознака кон друга домашна банка или странство. При тоа, имате можност и 
за купопродажба на девизи вклучувајќи и договарање на курс со Банката. 
Преку ова мени имате можност и за креирање шеми за плаќање кај одделни видови трансакции. 
 
 
3.3.1. Трансакции кон друга сметка ПП30 

Следните симболи означуваат:  
 
Знакот   означува, дека полето е задолжително за пополнување.  
Mожете да го разгледате соодветниот запис, без право да го менувате. Oд тука можете да извршите 
промена на записот на платни документи со статус од Банката “ Чека потврдување“, ако претходно 
зададениот статус на платниот налог е “Чека потврдување”. При платни налози со статус 
“Реализиран “, “Се обработува “ и “Нема доволно средства “ при претходно зададениот од Вас статус 
“Потврден”, не може да биде направена промена на записот на платниот документ.  
Mожете да го копирате секој запис, за да избегнете повторно пополнување на полињата од 
трансакцијата. После копирање на записот, при Преглед на платниот документ, пред да го потврдите 
записот со Вашата лозинка неопходно е да обрнете внимание дали  се појавиле соодветните 
податоци во платниот налог, кој сакате да се реализира.  
После кликнување во чек боксот, можете да потврдите или да испечатите платен налог. 
 

  
Во менито Трансакции со ПП30 можат да се извршуваат трансакции само од клиентската сметка на 
налогодавачот во валута MKD кон клиентска сметка на налогопримач во валута MKD, во рамките на 
Банката или кон друга Банка. Додавање на нов платен налог во системот се прави со “Внесување на 
нов запис”. 
 
Појаснувања кон полињата од формата:  Поле Шема 
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Од тоа поле можете да изберете предходно дефинирана шема на платен документ. Создавањето на 
таква шема се прави со избор на подмени “Шеми”, и се клика на Подготовка на шема,  од каде се 
избира типот на платниот налог  кој ќе се користи за шемата .  
За да ја искористите создадената шема, ги следите следните чекори: 
Воведување на нов запис на платен налог, во полето Шема, со паѓачко мени го избирате создадената 
од Вас шема, го притискате копчето Преглед и податоците од платниот налог се полнат автоматски. 
 
Во поле Сметка ја избирате од паѓачкото мени соодветната сметка, од која ќе се изврши 
трансакцијата. Таму ќе ги видите сите Ваши активни сметки, кои се додадени кон Вашата 
регистрација. 
 Во полето Износ го пишувате износот на трансакцијата.  
 
Во Опис го пополнувате основот за плаќањето (цел на дознака). 
 
Со полето Шифра ја избирате шифрата на плаќање.  
 Полето Изберете налогопримач Ви дава можност да го изберете веќе воведениот во картотеката 
коресподент со копчето:   
или да додадете нов коресподент со копчето: .  
 
Новиот запис се запишува автоматски во Мени Регистар – Налогопримач. 
 Назив на налогопримач – внесувате назив на клиентот кон кој сакате да извршите пренос на 
срества, 
Напомена: Доколку во полето назив налогопримач автоматски Ви се појави текст ,,Име Презиме,, , 
задолжително внесете го името и презимето на налогопримачот. 
 
Сметка на налогопримач – внесувате сметка кон која сакате да извршите пренос на средства (при 
преглед на воведените податоци, името на налогопримачот автоматски се пополнува од ЕРТС). 
Полето Итно го штиклирате во случаите, кога сакате трансакцијата да се изврши веднаш во реално 
време преку системот на МИПС. Цената на овие трансакции е повисока (видете ја Тарифата на 
банката). 
 Полето Шифра на плаќање кон нерезидент се остава непополнето. Истото е предвидено само 
доколку трансакцијата е кон клиент-нерезидент 
 
Внесот на трансакцијата се завршува со притискање на полето Преглед каде уште еднаш се 
разгледуваат деталите за плаќањето и се внесува  лозинката на корисникот и се клика ОК.  
 
Понатаму чекорите на потврдување и потпишување на трансакцијата се исти како опишаните во 
делот 3.3.8. Електронско потпишување на трансакција. 
 



Централна кооперативна банка АД Скопје                   

6  

3.3.2. Трансакции кон трезорска сметка ПП50 

  
Овој објект е предвиден за плаќања кон трезорски сметки. Внесот на податоците е по аналоген начин 
на оној претставен во Трансакции со ПП30 при што е неопходно да се пополнат и дополнителните 
податоци на овој вид плаќање. 
 
Внесот на трансакцијата се завршува со притискање на полето Преглед каде уште еднаш се 
разгледуваат деталите за плаќањето и се внесува  лозинката на корисникот и се клика ОК.  
 
Понатаму чекорите на потврдување и потпишување на трансакцијата се исти како опишаните во 
делот 3.3.8. Електронско потпишување на трансакција.  
 
3.3.3. Трансакции со превземање на фолио број за исплата на плата ПП53 

Овој објект е предвиден за превземање на фолио број за исплата на плата. 
При тоа, потребно е да го внесете фолио бројот и сметката од која сакате да се изврши 
реализацијата на трансакциите по превземениот фолио број. 
Внесот на трансакцијата се завршува со притискање на полето Преглед каде уште еднаш се 
разгледуваат деталите за плаќањето и се внесува  лозинката на корисникот и се клика ОК.  
 
Понатаму чекорите на потврдување и потпишување на трансакцијата се исти како опишаните во 
делот 3.3.8. Електронско потпишување на трансакција.  
 
3.3.4. Трансакции со ПП32 (збирен налог за пренос) 

Овој објект е предвиден за импортирање на фајл, во csv формат и структура дефиниранa од Банката. 
Структурата на фајлот може да ја добиете од Службата за платен промет на ppz@ccbank.mk . 
При тоа, потребно е да го внесете бројот и сметката од која сакате да се изврши реализацијата на 
трансакциите, и да го изберете претходно подготвениот фајл со деталите за плаќањата. 
Внесот на трансакцијата се завршува со притискање на полето Преглед каде уште еднаш се 
разгледуваат деталите за плаќањето и се внесува  лозинката на корисникот и се клика ОК.  
 
Понатаму чекорите на потврдување и потпишување на трансакцијата се исти како опишаните во 
делот 3.3.8. Електронско потпишување на трансакција.  
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3.3.5. Интерни девизни дознаки 

  
 
Овој објект е предвиден за плаќање во девизи кон сметка на клиент во рамките на Банката. Притоа, 
за резиденти (физички и правни лица) дозволено е само плаќања кон нерезиденти во девизи или 
префрлување на средства помеѓу сопствени сметки отворени во Банката.  
Кај дознаки од Нерезиденти (физички и правни лица) нема ограничување при интерни девизни 
дознаки.  
Внесот на потребните текстуални податоци задолжително е со латинично писмо , со големи букви и 
само со дозволени симболи. 
Во полето Сметка налогодавач се избира девизната сметка на налогодавачот во валутата на 
дознаката. 
Во полето Сметка на провизијата секогаш се избира МКД сметката.  
Се пополнуваат задолжителните полиња Износ, Опис на трансакцијата (бројот на документот и 
датумот по кој се плаќа), Сметка на налогопримачот (во форма 320ХХХХХХХХХХХХХХХ) и Назив 
на налогопримачот. 
 
Во полето Дополнителни документи задолжително се прикачуваат документите врз основ на кои 
се врши дознаката, а кои согласно девизниот режим од НБРМ се задолжителни. Истите задолжително 
треба да бидат во PDF формат и да не надминуваат големина од 2мб. Доколку документацијата за 
основот на дознаката е над 2мб или во друг формат, може да ја контактирате Службата за платен 
промет на pps@ccbank.mk за дополнително доставување на документите на меил. 
 
Внесот на трансакцијата се завршува со притискање на полето Преглед каде уште еднаш се 
разгледуваат деталите за плаќањето и се внесува  лозинката на корисникот и се клика ОК. 
 
Понатаму чекорите на потврдување и потпишување на трансакцијата се исти како во делот 3.3.8. 
Електронско потпишување на трансакција.  
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3.3.6. Девизни дознаки за други домашни банки и странство 

Овој објект е предвиден за девизни плаќања кон сметки надвор од Банката односно кон друга 
домашна банка во странска валута или кон странство. Притоа, за резиденти (физички и правни лица) 
дозволено е само плаќања кон нерезиденти кон друга домашна банка или странство или 
префрлување на сопствени  средства само на сопствена сметка во друга домашна банка.  
Кај дознаки од Нерезиденти (физички и правни лица) нема ограничување при девизни дознаки за 
други банки и странство.  

  
 
Внесот на потребните текстуални податоци задолжително е со латинично писмо , со големи букви и 
само со дозволени симболи. 
Во полето Од сметка  се избира девизната сметка на налогодавачот во валутата на дознаката. 
Во полето Сметка на провизијата секогаш се избира МКД сметката.  
Се пополнуваат задолжителните полиња Износ, Опис на трансакцијата (бројот на документот и 
датумот по кој се плаќа),  
 
Во полето Дополнителни документи задолжително се прикачуваат документите врз основ на кои 
се врши дознаката, а кои согласно девизниот режим од НБРМ се задолжителни. Истите задолжително 
треба да бидат во PDF формат и да не надминуваат големина од 2мб. Доколку документацијата за 
основот на дознаката е над 2мб или во друг формат, може да ја контактирате Службата за платен 
промет на pps@ccbank.mk за дополнително доставување на документите на меил. 
 
Податоците за налогодавачот се пополнуваат автоматски, односно податоците според кои клиентот 
е регистриран во Банката.  
Податоците за налогопримачот се пополнуваат согласно инструкциите кои ги има клиентот добиено 
од другата страна кон која плаќа и тоа: 
 
Назив на налогопримач  се пополнува со големи латинични букви и бројки како и дозволените 
симболи /?:().,+ 
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IBAN  се пополнува со Ибан бројот на корисникот (пример: DE05680800300724760600). Доколку 
плаќањето е кон земја која нема воведено Ибан стандард на сметките, се пишува сметката согласно 
инструкцијата. 
 
SWIFT BIC на банка на примачот е поле кое задолжително се пополнува со 8 или 11 карактерниот 
свифт код на банката на примачот (пример: DEUTDEFF ILI DEUTDEFFXXX). Доколку инструкцијата за 
плаќање содржи банка без свифт код тогаш задолжително се пополнуваат наредните полиња  
Примено од кореспондентна банка  со назив на Банката на корисникот и нејзината адреса во 
полето Адреса на банката примач. 
 
Адреса на налогопримачот задолжително се пополнува адресата на корисникот со големи 
латинични букви и бројки како и дозволените симболи /?:().,+ 
 
Земја на налогопримачот се избира од листата на земји соодветно спрема инструкциите. 
 
Трошоци се на товар на  се избира со која опција плаќа клиентот ( SHA-поделени, OUR-на товар на 
налогодавачот и BEN- на товар на корисникот на дознаката) 
 
Датум на валута за дознака се избира од понудените опции. Напомена, избор на валута за 
тековниот датум е можно до 14:30 часот. Трансакциите внесени после 14:30 часот, ќе бидат 
реализирани наредниот работен ден, или датумот определен како датум на валута. 
 Внесот на трансакцијата се завршува со притискање на полето Преглед каде уште еднаш се 
разгледуваат деталите за плаќањето и се внесува  лозинката на корисникот и се клика ОК.  
 
Понатаму чекорите на потврдување и потпишување на трансакцијата се исти како во делот 3.3.8. 
Електронско потпишување на трансакција. 
 
 
3.3.7. Купување / продажба на девизи 

Во менито Купување/продажба на девизи, со опцијата Барање на договарање на курс, имате 
можност да доставите до Банката барање за договарање на курс за купување или продавање на 
девизни средства. 
Согласно тековната политика, Банката ќе достави одговор за одобрување по кој курс може да Ви ги 
откупи Вашите девизни средства или да Ви продаде девизни среддства. Одобрениот курс може да го 
видите со Преглед на записот за договарње на курсот 
Валутите кои се дозволени за договарање на курс и купопродажба на девизи, се само за ЕУР и УСД. 
Минималниот износ за договарање на курс е во противвредност на 615.000 мкд. 
 

  
Со  менито Купување / продажба на девизи може  да вршите купопродажба на средствата од 
Вашата сметка. 
При тоа, доволно е да внесете само износ кој го продавате или купувате, додека вториот износ се 
пополнува автоматски. 
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Доколку претходно имате договорен курс со Банката, вршите избор на договорениот курс а износите 
автоматски се пополнуваат. 

  
Внесот на трансакцијата се завршува со притискање на полето Преглед каде уште еднаш се 
разгледуваат деталите за налогот и се внесува  лозинката на корисникот и се клика ОК.  
 
Понатаму чекорите на потврдување и потпишување на трансакцијата се исти како во делот 3.3.8. 
Електронско потпишување на трансакција 
 

3.3.8. Електронско потпишување на трансакција 

После извршениот внес на налози преку менито на Трансакции, денарски или девизни, или налози од 
купопродажба на девизи, за реализација на истите потребно е да го отворите соодветното мени на 
Трансакции, каде постои листата на креирани налози од соодветниот вид на трансакција. 
При тоа, статусот на трансакцијата е Чека потврда, односно, е на чекање за потврда/потпис од Ваша 
страна. 

  
За да се реализира налогот, се селектира соодветната трансакција која сакаме да ја потпишеме и 
испратиме и се кликнува на Потврда. 
 
Напомена: Истовремено може да се означат и да се потпишат/потврдат повеќе внесени трансакции. 
 
Се појавува прозор со деталите на налогот во вид 
 

 Се клика на Потпиши и од прозорчето што ќе се појави се бира вашиот дигитален сертификат 
соодветен за корисничкото име со кое се оперира и се клика ОК.  
Со тоа соодветниот налог/трансфер е потпишан од Ваша страна и пратен во Банката на реализација. 
Во колоната Одговор од банката е статусот на Вашиот налог, кој веднаш по потпишувањето е Се 
обработува, а по негова обработка во Банката, налогот добива соодветен статус. 
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3.4. МЕНИ ИЗВЕШТАИ  

3.4.1. Салда по сметки 

  
Од овој извештај ги гледате салдата по сите сметки, додадени кон Вашата регистрација, како и со кој 
износ располагате, дали имате дозволен овердрафт, ограничени износи. 
Доколку сметката Ви е поврзана со парична картичка, имате можност да видите износи со кои можете 
да оперирате преку Вашата картичка. 
Извештајот може да го добиете и во печатена форма со клик на копчето Печати.  
 
 3.4.2. Преглед за период  
Откако кликнувате врз извештајот Преглед за период, излегува следниот екран: 

  
Со паѓачкото мени ја избирате сметката и периодот, за кој сакате да добиете преглед. После тоа 
притискате ОК. Печатите со копче Печатење.  
Доколку го означите полето Излез во фајл, извештајот се генерира како “Comma Separated values” 
(CSV) фајл во Excel.  
 
3.4.3 Изводи за датум 
Во овој прозор ги гледате стандардните Изводи за промените и состојбата на Вашите сметки, по датум 
на изготвување. 
Изводот може да го печтите со позиционирање и клик на копчето Прикажи извод и Печатење. 
 
3.4.4 Конекции 
Во овој прозор може да видите кога и од која IP адреса имате пристапено на системот за електронско 
банкарство. 
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3.4.5. Курсеви на валути со кои банката оперира 

  
Актуелните курсеви на валутите со кои банката оперира, се гледаат веднаш откако ќе се најавите на 
почетната страница. 
 
3.5. МЕНИ КАРТИЧКИ  

Преку овој извештај може да ги гледате податоците за сметката и кредитната картичка поврзана со 
истата. 
При тоа имате можност да изготвите Преглед на трансакциите за одреден период, или да го повикате 
Изводот за картичката за соодветниот месец. 
Извештајот може да го добиете и во печатена форма со клик на копчето Печатење.  
 
 
4.   ПРЕГЛЕД И СОРТИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ВО СИСТЕМОТ  

Алатките за сортирање и филтрирање на податоци во системот е ставена непосредно под главната 
лента  кај одделните видови операции. 
 
4.1. ПОЛЕ ЗА БРЗ ФИЛТЕР  

Овој вид филтрирање на податоци се користи, кога сакате да пребарувате само по едно поле. 
После направен избор, системот Ве враќа назад, каде веќе гледате поле за воведување на податоци 
за пребарување со избраните критериуми. 
 
4.2. ПОЛЕ ЗА НАПРЕДНО ПРЕБАРУВАЊЕ 

Овој вид филтрирање на податоци се користи, кога Ви е неопходно да барате во повеќе од едно поле. 
После притискање на Напредно пребарување се отвара прозорец, кој Ви дава можност да ги 
воведете бараните податоци. 
 
4.3. ПОЛЕ СОРТИРАЊЕ И ПРЕКИН НА СОРТИРАЊЕ 

После притискање на Сортирање се отвара прозорец, кој ви дава можност да го организирате 
подредувањето на податоци по начин, кој Вие го сакате. 
 4.4. ПОЛЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА НА СПИСОК СО ЗАПИСИ 

Преку ова поле корисникот може да избере кои полиња од соодветните записи да се покажуваат во 
табелата.  Направениот избор е валиден само за тековниот корисник и останува дејствувањето и при 
следното влегување во системот. 
 

 
Скопје, Декември  2018 година 
  


