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УПАТСТВО за регистрирање на корисници Физички лица - резиденти и нерезиденти на 
системот за Електронско банкарство на Централна кооперативна банка АД Скопје 
За да се користи  услугата Електронско банкарство неопходно е:  
  

1. Да се регистрирате на веб страната на банката преку Интернет; 
2. Да инсталирате дигитален сертификат преку Интернет; 
3. Да посетите било која експозитура или филијала на банката за да Ви се одобри користењето на 

услугата.  
 
1. ПОДНЕСУВАЊЕ  НА БАРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА 
 Отворете ја веб страната на банката www.ccbank.mk и под сликата CCB Online кликнете на > Регистрација. 

  
 
Изберете Регистрација на физичко лице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изберете Регистрација со сертификат издаден од банката 
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Пополнете ја формата со лични податоци и со корисничко име и лозинка по сопствен избор.  

 Притиснете на копчето Преглед и проверете ги воведените податоци.  
Следува потврдување со копчето ОК. 
  Корисничкото име, избрано од Вас е уникатно за системот. Во случај тоа да се користи од друг 

корисник, мора да изберете друго корисничко име. Се препорачува корисничкото име да содржи 
најмалку 8 карактери, и да е составено од букви, бројки и специјални знаци! 

 
2. ГЕНЕРИРАЊЕ И ИНСТАЛИРАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ 

 После извршената регистрација, системот го препраќа корисникот кон страница за генерирање на 
сертификат.  
Треба да се кликне на Генерирај. 

  
Потоа се појавува прозор на кој се клика на Влез. 

  
Се најавувате со избраните корисничко име и лозинка и во новоотворениот прозорец се клика на  Издавање на сертификат. 
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Се отвара прозор за избор на ниво на сигурност. Во Mozilla Firefox избирате “High grade” –високо ниво на сигурност. Се клика на Генерирање на сертификат. 
 

  
Следува инсталирање на генерираниот сертификат. Прво се инсталира коренскиот сертификат на банката. 
Во прозорот кликнете на Инсталирање на ROOT сертификат. 

  
Потребно е да инсталирате и Пресонален сертификат, кој ќе го имате на Вашиот компјутер, а кој ќе го 
користите при натамошна најава или потпишување на трансакции преку системот за Електронско 
банкарство.  Кликнете на Инсталирање на персонален сертификат 

  
Доколку користите Internet explorer, се отвара нов прозор во кој треба да се чекираат сите три опции и се 
клика ОК. 

  
Се добива потврда дека е инсталиран сертификатот која се затвара со ОК.  
Со ова е завршена постапката за регистрација и инсталирање на сертификатот. 
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3. ПОТВРДУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ВО ФИЛИЈАЛА ИЛИ ЕКСПОЗИТУРА НА БАНКАТА 
 Одкако ќе завршите со Вашата регистрација преку интернет страната, потребно е да се обратите во 
експозитурата на Банката каде е отворена Вашата сметка, каде ќе ја потпишете потребната документација 
за користење на системот (барање-каде ќе ги наведете сметките за вклучување во е-банк, договор за 
користење на е-банк), и согласно барањето ќе бидат вклучени Вашите сметки во системот за Електронско 
банкарство. 
За Општите услови за користење на системот за електронско банкарство, тарифата како и договорот, може 
да се информирате и преку интернет страната на Банката во делот за Елактронско банкарство. 
 
4. ЧУВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ 
 После успешно инсталирање на сертификатот препорачливо е да го чувате на надворешен носач (диск, CD, 
USB). Во спротивен случај возможно е да се уништи при преинсталирање на оперативниот систем. 
Вашиот сертификат може да го чувате на USB-токен набавен од Банката и на кој има инсталиран посебен 
софтвер од Банката, и истиот, без дополнителни инсталации може да го користите за системот за 
електронско банкарство, на било кој компјутер. 
 
Чекори при експортирање (зачувување) на сертификат на надворешен носител: 
 Во браузер Mozilla Firefox ги следите следните чекори : 
Од менито Tools, Options се бира последниот таб Advanced па табчето Certificates, View Certificates, во 
полето Your certificates ќе го видите Вашиот сертификат.  

  
Го обележувате, го притискате копчето “Backup…”, избирате каде во компјутерот да се запише 
сертификатот, при што воведувате и “File name”, го притискате копчето “Save”, имате поле за воведување 
на лозинка (ако сакате можете да си воведете лозинка) и излегува пораката: 
 “Successfully backed up your security certificate and private key”. 
 Откако сертификатот е запишан на надворешен носач, возможно е да го импортирате и користите на друг 
компјутер. 
Импортирањето на сертификатот е аналогно на експортирањето. Чекорите, кои следуваат се истите, но 
наместо копчето Export во Mozilla Firefox се притиска копчето Import. 
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5. НЕАКТИВЕН/УНИШТЕН СЕРТИФИКАТ 
 Ако сертификатот е уништен неопходно е да се генерира нов. На веб страната на Банката се клика на 
линкот Регистрација и се избира Генерирање и инсталирање на нов сертификат. 
 По успешното генерирање и инсталирање на новиот сертификат, за одобрување за користење на истиот 
потребно е да се обратите во експозитурата на Банката каде е отворена Вашата сметка, каде ќе потпишете 
и доставите Барање за промена на лозинка/сертификат за користење на системот за Електронско 
банкарство (образец на банката). 
 
 6. ЗАБОРАВЕНА ЛОЗИНКА 
 При заборавена лозинка на клиент кој ја користи услугата Електронско банкарство, физичкото лице само ја 
менува лозинката преку веб страната на банката преку Интернет.  
Се клика на линкот Регистрација и се избира Нова лозинка. 
 
По успешниот внес на Новата лозинка, за потврдување за користење на истата потребно е да се обратите 
во експозитурата на Банката каде е отворена Вашата сметка, каде ќе потпишете и доставите Барање за 
промена на лозинка/сертификат за користење на системот за Електронско банкарство (образец на банката). 
 
7.  ВЛЕЗ/НАЈАВА НА CCB ONLINE 
 За да влезете и да работите со системот, треба да притиснете  > Влез на веб страната на Банката. 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 копче OK, по што Ви се 
појавува почетната страна на системот, со информација за Вашите сметки и состојби, актуелната курсна 
листа и др. 
 
За начинот и постапката за користење на системот за Електронско банкарство, видете го Корисничкото 
упатство поставено на интернет страната на Банката во делот Електронско банкарство.  
 


