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УПАТСТВО за регистрирање на корисници Правни лица - резиденти и нерезиденти на т за 
 
За да се користи услугата Електронско банкарство потребно е да се поднесе писмено Барање за 
регистрација и користење на системот за електронско банкарство (образец на банката), заверено и 
потпишано од страна на лицето овластено за застапување или од него овластено лице, во било која 
експозитура или филијала на банката.  

 
 

1. ПОТВРДУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА И ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА USB Token 
 Согласно поднесеното барање, Банката врши регистрација и генерирање на дигитален сертификат за 
администрирање со системот за електронско банкарство кај клиентот.   
Дигиталниот сертификат банката го поставува на USB Token.  
Превземање на USB Token се врши од страна на овластеното лице на барателот (наведено во барањето) 
во експозитура или филијала на банката во која е доставено конкретното барање, односно во 
експозитурата на Банката каде е отворена Вашата сметка. 
Истовремено со потпишување на потврдата за примопредавање на USB Token, се потпишува и потребната 
документација за користење на системот (барање-каде ќе ги наведете сметките за вклучување во е-банк, 
договор за користење на е-банк) при што се врши верификација на регистрацијата и согласно барањето се 
вклучуваат сметките 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. 
   2.  АДМИНИСТРИРАЊЕ И ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРИВИЛЕГИИ НА КОРИСНИЦИ 
 
 2.1. Формирање на Административно ниво на корисник 
  Доделување и одземање на привилегии за работа со системот за електронско банкарство се врши од 
страна на администраторот-овластено лице со корисничко име и дигитален сертификат поставен на USB 
Token. Иницирање на администраторски привилегии во системот за електронско банкарство се врши на 
следен начин: 
Отворете ја веб страната на банката www.ccbank.mk CCB Online кликнете на > Влез. Најава во системот за 
електронско банкарство се врши со администраторското корисничко име и лозинка со администраторскиот 
сертификат на USB Token, кои се претходно доделени од страна на банката. 
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При иницијално влегување во системот за електронско банкарство со администраторското корисничко име 
и лозинка, системот за електронско банкарство задолжително бара промена на стара со нова лозинка. 

  
Преку менито Регистар се врши промена на стара лозинка со нова. 

  
Се внесува нова лозинка. 
Во полето Потврдување на лозинка, повторно се внесува новата лозинка. 

  
По извршениот внес на новата лозинка, со клик на Преглед, се врши потребната проверка. 
Новата лозина се потврдува со внес на старата администраторска лозинка доделена од страна на банката. 
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 По потврдување на новата лозинка старата администраторска лозинка престанува да важи. 
 
Бидејќи со администраторското ниво на корисник, не е дозволено креирање и потврдување на платни 
инструменти преку системот за електронско банкарство, потребно е дополонително од страна на 
администраторот да се воведат нови корисници кои ќе имаат привилегии за креирање и потврдување на 
платни инструменти преку системот. 
 
Корисник со ниво на привилегии - СОПСТВЕНИК, овозможува истовремено креирање и потврдување на 
платни инструменти преку системот за електронско бнкарство. 
 
 
 
2.2. Креирање на нови корисници во системот за електронско банкарство 
 
Креирање на нови корисници во системот за електронско банкарство администраторот го врши преку менито Регистар / Корисници. 
 

  

 
Покрај постоечко ниво на Администратор се врши Внесување на нов запис за нов корисник со ново ниво на 
привилегии. 
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 Се клика на Преглед и се потврдува со ОК. 
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 За да може новиот корисник да го користи системот за електронско банкарство треба да внесе своја (нова) 
лозинка. За внес на нова лозинка Корисникот отвара нова почетна страница (tab) за влез во системот за 
електронско банкарство и врши избор на менито Нова лозинка. 
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Се внесува претходно креираното (од администраторот) корисничко име на новиот корисник и се врши внес 
на нова лозинка. 
За внесениот записот се врши Преглед и се Потврдува. 

 Потврдување на нова лозинка се врши од страна на администраторот со администраторска лозинка. 
Одново се влегува со администраторско ниво во системот за електронско банкарство и преку менито  
Корисници се врши потврда на новата лозинка. 

 

 

 



Централна кооперативна банка АД Скопје                 

7  

 

 Со овој чекор е завршена постапката за внес и потврдување на нова лозинка за нов корисник. 
 
Потоа за новиот корисник е потребно  да се изгенерира и нов сертификат. 
Новиот корисник со своето корисничко име и лозинка се најавува во системот за електронско банкарство. 
 

  

  
При генерирање на сертификат се избира ниво на сигурност – High Grade 
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Известувањето се потврдува со ОК. 

  
Потврдување на генерираниот сертификат се врши од страна на администраторот со администраторската 
лозинка. Одново се влегува со администраторско ниво во системот за електронско банкарство и преку 
менито  Корисници се врши потврда на новиот сертификат. 
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 Со оваа е завршена постапката за потврда на новиот сертификат. 
После ова, новиот корисник може да се најавува на системот за електронско банкарство. 
 
2.3. Доделување и ограничување на привилегии на корисници на  
       системот за електронско  банкарство 
 
Администраторот на системот на електронско банкарство дополнително може на постоечките корисници на 
системот да им додели или одземе одредени привилегии за работењето со системот кое се однесува на 
внес и процесирање на платните инструменти преку платниот промет во земјата и странство. 
Доделување и одземање на привилегии на корисници се врши преку менито ПРАВА НА КОРИСНИЦИ 
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Се отвара конкретен запис за кој се прави промена на веќе дефиниранираните права за користење. 

 Се клика на Промени го записот. 

 

 Потоа се додаваат или одземаат пооделни привилегии и се клика на преглед 
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Потоа записот се потврдува со ОК. 

 Потоа се клика Назад. 

 При што се отвара преглед на кој може да се видат моменталните привилегии на корисници по направените 
промени. 

  
2.4. Доделување и ограничување на привилегии за работење со сметки  
 
Администраторот на системот на електронско банкарство истотака може на постоечките корисници на 
системот да им додели или одземе одредени привилегии за работење со сметки кои се додадени кон 
регистрација. 
 
Доделување и одземање на привилегии на корисници за работење со сметки се врши преку менито 
РЕГИСТАР / Работење со сметки 
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2.4.1. Ограничување на привилегии за пристап до сметки 
 
Со кликање на  може да се направи преглед на корисници кои имаат достап до додадените сметки. 
Сите корисници иницијално имаат достап до сите додадени сметки кон регистрацијата. 

 
За одземање на привилагија на корисник за работење со конкретна сметка се врши преку  . 

  
Со деселектирање на полето Активен се врши одземање на привилегија на корисникот за работење со 
конкретната сметка, потоа со кликање на Преглед, записот се потврдува со ОК. 

 

 

 Со овој чекор постапката за одземање на привилегија за работење со конкретана сметка е завршена. 
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2.4.2. Ограничување на привилегии за задолжување на сметки 
Со кликање на  може да се врши ограничувања за задолжување на сметки единствено на корисник со профил - СОПСТВЕНИК . 

 Се избира конкретна сметка и се врши додавање на нови правила за работа со сметка. 

  

  
Се избира конкретен корисник од падачкото мени. 
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Пример 1. Ограничување на корисник за креирање и потврдување на налози за задолжување конкретна 
сметка кое се однесува на износ и период на важење. 

  
Записот се потврдува со ОК. 

  
Пример 2. Ограничување на корисник за креирање и потврдување на налози за задолжување конкретна 
сметка. 
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Преглед на доделени правила за работа со конкретна сметка по корисник може да се направи преку: 

 

  
3. 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. 
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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. 
 
4. НЕАКТИВЕН/УНИШТЕН СЕРТИФИКАТ 
 
Ако сертификатот е уништен неопходно е да се генерира нов. Постапката за генерирање и потврдување на 
сертификати за корисници на системот за електронско банкарство со ниво поинакво од администраторско, 
се врши по постапка која е објаснета со оваа корисничко упатство. Генерирање на нов сертификат, кој се 
однесува на корисник со администраторско ниво на привилегии, го врши банката согласно претходно 
доставено барање од овластено лице на правниот субјект корисник на системот за електронско банкарство 
за генерирање на нов администраторски сертификат. 
  
 5. ЗАБОРАВЕНА ЛОЗИНКА 
 Заборавена лозинка на корисник на услугата Електронско банкарство со ниво поинакво од 
администраторско се менува по постапката за внес и потврдување на лозинка која е објаснета со оваа 
корисничко упатство.  
Заборавена лозинка на корисник на услугата Електронско банкарство со администраторско ниво го врши 
банката согласно претходно доставено барање од овластено лице на правниот субјект корисник на 
системот за електронско банкарство за креирање на нова лозинка. 
6.  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 копчето 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. 
 
 


