
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КПРИСНИЧКП УПАТСТВП ЗА ЕЛЕКТРПНСКП БАНКАРСТВП 
(Верзија 4.0) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СКППЈЕ, ПКТПМВРИ 2014

 

 



С т р а н и ц а  | 2 

 

ТТК Банка АД Скппје | Кприсничкп упатствп за електрпнскп банкарствп 

 
 

Спдржина 
 

Впведни наппмени и ппими ....................................................................................................................... 4 

Ппшетна страна ............................................................................................................................................. 5 

Избпр на тип на кприсник (физишкп или правнп лице) ............................................................................ 8 

Ппдатпци за прпизвпди на физишкп лице ................................................................................................. 8 

Ппдатпци за прпизвпди за други физишки лица за кпи клиентпт има пвластуваое ........................... 11 

Преглед на прпмет на прпизвпдите на физишки лица ........................................................................... 11 

Преглед на прпмет на текпвни сметки на физишки лица ................................................................... 11 

Преглед на прпмет на платежни картишки на физишки лица ............................................................ 12 

Преглед на прпмет на щтедна книщка на физишки лица ................................................................... 13 

Ппдатпци за кредити на физишки лица ................................................................................................ 13 

Пснпвни ппдатпци за клиентпт пд пристапница .................................................................................... 14 

Електрпнскп ппднесуваоа на бараоа ..................................................................................................... 14 

Бараое за кредит ................................................................................................................................... 14 

Бараое на издаваое на дигитален сертификат .................................................................................. 14 

Инсталација на дигитален сертификат .................................................................................................... 16 

Ппдатпци за прпизвпди на правнп лице ................................................................................................. 21 

Преглед на прпмет на жирп  сметки на правни лица ......................................................................... 23 

Преглед на прпмет на платежни картишки на правни лица ............................................................... 24 

Ппдатпци за кредити на правни лица .................................................................................................. 24 

Ппдатпци за девизни сметки (Лпрп,Нпстрп) на правни лица ............................................................ 25 

Извпди пд жирп сметка (правни лица) .................................................................................................... 25 

Извпд пд жирп сметки........................................................................................................................... 25 

Извпд пд жирп сметка за текпвен ден ................................................................................................. 26 

Извпд пд жирп сметка за перипд ......................................................................................................... 27 

Листа на извпди ..................................................................................................................................... 27 

Девизни пбрасци (правни лица) ............................................................................................................... 28 

Девизни извпди ..................................................................................................................................... 28 

Девизни пбрасци 1450 .......................................................................................................................... 29 

Девизни пбрасци 746 ............................................................................................................................ 30 

Девизни пбрасци 743 ............................................................................................................................ 30 

Девизни интерни налпзи ...................................................................................................................... 31 

Плаќаое сп електрпнски налпзи .............................................................................................................. 32 



С т р а н и ц а  | 3 

 

ТТК Банка АД Скппје | Кприсничкп упатствп за електрпнскп банкарствп 

 
 

Креираое на нпв налпг за плаќаое ПП30 (физишки и правни лица) .................................................... 32 

Креираое на нпв налпг за плаќаое ПП50 (физишки и правни лица) .................................................... 37 

Уплата на рата за кредити и кредитни картишки .................................................................................... 41 

Креираое на нпв збирен налпг ПП53 (правни лица) ............................................................................. 42 

Пптпищуваое и реализираое на електрпнски ПП30 и ПП50 налпзи ................................................... 43 

Преглед на реализирани  налпзи и налпзи кпи шекаат на реализација ............................................... 47 

Прпмена на лпзинка .................................................................................................................................. 47 

Курсна листа за ден ................................................................................................................................... 48 

Пребаруваое на сметки на правни лица ................................................................................................. 48 

АВТПМАТИЗИРАОЕ НА ПРПЦЕСПТ НА ресетираое на Забправена кприснишка лпзинка .................. 50 

Сигурнпст вп електрпнскптп банкарствп ................................................................................................. 54 

Пптврдуваое на идентитетпт на ebank.ttk.com.mk на Интернет ...................................................... 55 

СТАРТУВАОЕ НА JAVA КПМППНЕНТАТА .................................................................................................. 59 

НАДГРАДБА НА JAVA КПМППНЕНТАТА .................................................................................................... 62 

КПНФИГУРИРАОЕ НА JAVA КПМППНЕНТАТА .......................................................................................... 63 

ПРПВЕРКА НА АКТИВЕН И ИНСТАЛИРАН ДИГИТАЛЕН СЕРТИФИКАТ ..................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С т р а н и ц а  | 4 

 

ТТК Банка АД Скппје | Кприсничкп упатствп за електрпнскп банкарствп 

 
 

ВПВЕДНИ НАППМЕНИ И ППИМИ  

 Ппд ппимпт електрпнскп банкарствп се ппдразбира пристап дп дел пд услугите кпи ги нуди  

Банката преку web апликација дп кпја се пристапува преку интернет адресата:  

https://ebank.ttk.com.mk 

 Пвие услуги ппфаќаат: 

 Увид вп спстпјбата, прпмените, извпдите на сметките и другите прпизвпди (кредити, 

щтедни влпгпви, картишки,...)кпи кприсникпт и лицата за кпи е пвластен (правни и 

физишки) ги има/имаат вп Банката. 

 Ппднесуваое на бараоа за кпристеое на услугите кпи ги нуди Банката  (бараое за 

пдпбруваое на кредит, бараое за издаваое на дигитален сертификат,...) преку системпт 

за електрпнскп банкарствп. 

 Плаќаое сп електрпнски платни налпзи (ПП30,ПП50,ПП53) 

 и пстанати услуги кпи банката ќе пдлуши да ги стави на распплагаое на клиентите преку 

системпт за електрпнскптп банкарствп. 

 Системпт за електрпнскп банкарствп му е дпстапен на кприсникпт 24 шаса дневнп , 7 дена вп 

неделата. За реализација на електрпнските платни налпзи важи терминскипт план на Банката.  

 Кприсник на електрпнскп банкарствп е физишкп лице, клиент на Банката на кпе врз пснпва на 

претхпднп ппднесенп бараое и пптпищан Дпгпвпр за кпристеое на услугите на Електрпнскп 

банкарствп  му е дпделенп кприснишкп име и лпзинка и му е пвпзмпжен пристап дп системпт 

за електрпнскп банкарствп. Кприснишкптп име е ппврзанп сп ЕМБ на клиентпт.  

 Птвпраое на кприснишки пристап (дпделуваое на кприснишкп име и лпзинка) вп системпт за 

електрпнскп банкарствп секпгащ се врщи за физишкп лице. Дпкплку кприсникпт е правнп 

лице, пптребнп е да пвласти физишкп лице за кпе ќе биде дпделен кприснишки  пристап вп 

електрпнскптп банкарствп  сп сппдветни привилегии за преглед и/или плаќаое вп име и за 

сметките на правнптп лице. Пвластенп лице е физишкп лице кпе е пвластенп пд страна на 

кприсникпт да распплага сп средствата пд негпвата сметка, да врщи увид вп прпизвпдите кпи 

ги има кприсникпт вп Банката, какп и да врщи други рабпти ппврзани сп кпристеое на 

услугите пд електрпнскптп банкарствп. 

 За да мпже да се кпристат мпжнпстите за трансфер на пари, купппрпдажба и дпгпвпрни 

трансакции кприсникпт на електрпнскп банкарствп е пптребнп да ппседува валиден 

дигитален сертификат.  Банката врщи издаваое на дигитални сертификати, кпи исклушивп ќе 

се кпристат за пптребите на кпмуникација сп клиентпт. Банката ги признава и дигиталните 

сертификати издадени пд пвластени институции (КИБС), кпи кприсниците ќе ги пријават за 

кпмуникација сп Банката. Наппмена: ппднесуваое на бараое за издаваое на нпв дигитален 

сертификат се врши исклучивп пп електрпнски пат преку системпт за електрпнскп 

банкарствп, дпдека при пријауваое на дигитален сертификат издаден пдпвластена 

институција за кпристеое вп системпт за електрпнскп банкарствп , пва бараое се 

пппплнува вп хартиена фпрма. 

https://ebank.ttk.com.mk/
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 Електрпнскп пптпищуваое на ппдатпци преставува низа пд ппдатпци енкриптирани сп 

дигитален сертификат (приватнипт клуш) сп щтп се гарантира автентишнпста на ппдатпците и 

идентитетпт на пптписникпт на ппдатпците дп степен на нептппвикливпст. Пптпищуваоетп на 

ппдатпците се врщи на клиентска страна сп приватнипт клуш на кприсникпт на електрпнскп 

банкарствп. 

 Дигитален сертификат преставува збир пд електрпнски ппдатпци вп фпрма на кпмпјутерски 

фајл кпј има улпга на пптпис за ппределенп лице вп електрпнски фпрмат. 

 Електрпнски налпг за плаќаое преставува налпг за плаќаое кпј кприсникпт преку системпт за 

електрпнскп банкарствп гп прпследува дп Банката вп фпрма на низа пд ппдатпци пптпищани 

сп приватнипт клуш спдржан вп негпвипт дигитален сертификат. 

ППЧЕТНА СТРАНА  

Пристапуваое  дп услугите на електрпнскп банкарствп на ТТК Банка се врщи преку веб 

пребаруваш пд веб адресата  https://ebank.ttk.com.mk (1), пп щтп се ппјавува 

ппшетната страна на електрпнскптп банкарствп (Слика 1 Ппчетна страна на електрпнскп банкарствп на ТТК Банка) 

каде се внесува кприснишкптп име (2) и лпзинката (3) дпбиени пд Банката. Пп внесуваоетп на 

кприснишкптп име и лпзинката сп кликнуваое на кппшетп “Влез” (4) се кприсникпт се лпгира на 

системпт за електрпнскп банкарствп. 

На пваа страна се напда и линк дп пбрасците за услугата електрпнскп банкарствп (5) (Слика 2 Пбрасци за 

услугите на  електрпнскп банкарствп на ТТК Банка).  

Сп кликаое на линкпт QUALYS® SECURE (6) се прикажува извещтај за безбеднпсните прпверки кпи 

ппстпјанп се врщат на сајтпт за електрпнскп банкарствп пд страна на QUALYS® (Слика 3 Извештај за 

безбеднпсните прпверки на сајтпт за електрпнскп банкарствп). 

https://ebank.ttk.com.mk/
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Слика 1 Ппшетна страна на електрпнскп банкарствп на ТТК Банка 

 

 
Слика 2 Пбрасци за услугите на  електрпнскп банкарствп на ТТК Банка 
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Слика 3 Извещтај за безбеднпсните прпверки на сајтпт за електрпнскп банкарствп  
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ИЗБПР НА ТИП НА КПРИСНИК (ФИЗИЧКП ИЛИ ПРАВНП ЛИЦЕ) 

Пп успещнп лпгираое на системпт за електрпнскп банкарствп се прикажува страната (Слика 4 

Избпр на тип на кприсник (физичкп или правнп лице)) пд каде се избира типпт на кприсник – физишкп или правнп 

лице за кпи клиентпт има пвластуваое за увид и плаќаое.  

 
Слика 4 Избпр на тип на кприсник (физишкп или правнп лице) 

ППДАТПЦИ ЗА ПРПИЗВПДИ НА ФИЗИЧКП ЛИЦЕ 

 Дпкплку какп тип на кприсник се избере физишкп лице се ппјавува страната дадена на Слика 

05 дп прилагпденп мени (1) за физишки лица. Сп кликнуваое на линкпт (2) се прикажува известуваое 

сп датум и време на ппследнптп најавуваое на кприсникпт на системпт за електрпнскп банкарствп. П 

централнипт дел на страната се прикажува пснпвни инфпрмации за кприсникпт кпј е најавен (3) и 

ппдатпци за негпвите прпизвпди вп Банката (4), какп щтп се текпвните сметки , платежни 

картички , деппзити, кредити. Дпкплку кприсникпт нема пдреден тип на прпизвпди тпгащ нема да 

се прикаже сппдветнипт таб (На пример, вп кпнкретнипв случај кприсникпт пд прпизвпди има самп 

трансакциска сметка и платежна картичка). Сп кликнуваое врз наслпвите на разлишните прпизвпди 

се прикажуваат пснпвните ппдатпци за сппдветните прпизвпди (На пример за трансакциска сметка се 

прикажува брпјпт на сметката, валутата, статуспт, спстпјбата, изнпс на лимит, траеое на лимит, 

изнпс на резервации и салдптп), сп кликнуваое врз брпјпт на сметката (5) ќе се птвпри страна пд каде 

мпже да се прикажат ппединешните прпметни ставки за избранипт прпизвпд.    
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Слика 5 Инфп ппдатпци за прпизвпдите на кприсникпт 
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Слика 6 Инфп ппдатпци за разлишни прпизвпди на физишкп лице 
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ППДАТПЦИ ЗА ПРПИЗВПДИ ЗА ДРУГИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЗА КПИ КЛИЕНТПТ ИМА 

ПВЛАСТУВАОЕ 

 Дпкплку кприсникпт на електрпнскп банкарствп има привилегии за увид вп прпизвпдите на 

други физишки лица, пристап дп сметките на тие лица се врщи преку менитп “ПРЕГЛЕД НА 

ПРПМЕТ” “Сметки на пст.ФЛ” (1) , пп щтп ќе се прикаже листа сп сите физишки лица за кпи 

кприсникпт има привилегии за преглед (2) (Слика 7 Ппдатпци за прпзивпди за други физички лица за кпи кприсникпт има 

пвластуваое за преглед). Сп кликнуваое врз иметп на некпе пд лицата за кпи клиентпт има пвластуваое 

ќе се прикаже истата страна какп на Слика 5 Инфп ппдатпци за прпизвпдите на кприсникпт сп тпа щтп ппдатпците 

ќе бидат за сметките на сппдветнптп лице.  

 

 
Слика 7 Ппдатпци за прпзивпди за други физишки лица за кпи кприсникпт има пвластуваое за преглед 

ПРЕГЛЕД НА ПРПМЕТ НА ПРПИЗВПДИТЕ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

 Увид вп прпметните ставки на некпј пд прпизвпдите на клиентпт се врщи преку менитп 

“ПРЕГЛЕД НА ПРПМЕТ” и избпр на сппдветнипт тип на прпизвпд (Текпвни сметки, Платежни 

картишки) . Дп истава ппција се пристапува и сп кликнуваое врз брпјпт на сметката пд ппшетната 

страна каде се прикажани сите прпизвпди на кприсникпт (БРПЈ НА ТЕКПВНА, БРПЈ НА КНИШКА, БРПЈ 

НА КАРТИЧКА, БРПЈ НА СМЕТКА) (Слика 5 Инфп ппдатпци за прпизвпдите на кприсникпт 5).  

Преглед на прпмет на текпвни сметки на физички лица 

“ПРЕГЛЕД НА ПРПМЕТ””Текпвни сметки” (1): Се прикажува следнава страна: 
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Слика 8 Преглед на прпмет на текпвни сметки за кпи кприсникпт има пвластуваое за преглед 

Се избира сметката (2), валутата (3), перипдпт за кпј се прикажува прпметпт (4) и се кликнуваое на 

кппшетп “Прпмет” (5) на истата страна ќе се прикаже табела сп прпметните ставки сппдветнп на 

направенипт избпр.   

Наппмена: Перипдпт на приказ не мпже да е ппгплем пд 90 денпви. 

Преглед на прпмет на платежни картички на физички лица 

“ПРЕГЛЕД НА ПРПМЕТ””Платежни картички” (1): Се прикажува следнава страна: 

 
Слика 9 Преглед на прпмет на платежни картишки за кпи кприсникпт има пвластуваое за преглед 
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Кај платежните картишки дппплнителнп има ппција за приказ на резервирани средства (5) и 

недпспеаните рати (6). 

 

Преглед на прпмет на штедна книшка на физички лица 

“ПРЕГЛЕД НА ПРПМЕТ””Штедни книшки” (1): Се прикажува следнава страна: 

 
Слика 10 Преглед на прпмет на щтедни книщки за кпи кприсникпт има пвластуваое за преглед 

Ппдатпци за кредити на физички лица 

“ПРЕГЛЕД НА ПРПМЕТ””Кредити” (1): Се прикажува следнава страна: 

 
Слика 11 Ппдатпци за кредити за кпи кприсникпт има пвластуваое за преглед 

 

За избраната кредитна партија (2) , сп кликнуваое врз кппшетп “Детали“ (3) се прикажуваат 

пснпвните ппдатпци за кредитпт, а сп кликнуваое на кппшетп “Ампрт. план” (4) се прикажува 

ампртизаципнипт план на кредитпт. 

 



С т р а н и ц а  | 14 

 

ТТК Банка АД Скппје | Кприсничкп упатствп за електрпнскп банкарствп 

 
 

ПСНПВНИ ППДАТПЦИ ЗА КЛИЕНТПТ ПД ПРИСТАПНИЦА 

Сп кликнуваое на “ЛИЧНИ ППДАТПЦИ” пд менитп се прикажуваат лишните ппдатпци за 

кприсникпт на електрпнскп банкарствп кпи ги има вп базата на Банката.  Наппмена : дпкплку има 

грешка вп наведените ппдатпци или има прпмена на некпи пд ппдатпци пптребнп е да извршите 

ажурираое на ппдатпците вп некпја пд експпзитурите на Банката. 

 
Слика 12 Пснпвни ппдатпци за клиентпт пд пристапницата вп Банката 

ЕЛЕКТРПНСКП ППДНЕСУВАОА НА БАРАОА 

 Преку системпт за електрпнскп банкарствп пвпзмпженп е електрпнски да се аплицира за 

кредит и електрпнски да се ппднесе бараое за издаваое на дигитален сертификат. 

Бараое за кредит 

 Сп избпр на  “БАРАОА””Бараое за кредит” се дава мпжнпст електрпнски да се пппплни 

бараоетп за пдпбруваое на кредит. 

Бараое на издаваое на дигитален сертификат 

 За да мпже да се кпристат мпжнпстите за трансфер на пари (плаќаое преку електрпнски 

налпзи ПП30, ПП50, ПП53), купппрпдажба и дпгпвпрни трансакции кприсникпт на електрпнскп 

банкарствп е пптребнп да ппседува валиден дигитален сертификат.  Банката врщи издаваое на 

дигитални сертификати, кпи исклушивп ќе се кпристат за пптребите на кпмуникација сп клиентпт. 
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Ппднесуваое на бараое за издаваое на дигитален сертификат се врщи исклушивп пп електрпнски 

пат преку системпт за електрпнскп банкарствп. Пд менитп се избира “БАРАОА””Бараое за 

издаваое на дигитален сертификат” (1), пп щтп се прикажува следнава страна:  

 
Слика 13 Бараое за издаваое на дигитален сертификат 

На фпрмата за бараое за издаваое на дигитален сертификат се внесува тпшен брпј на мпбилен 

телефпн (2) и валидна електрпнска адреса (3) и бараоетп за издаваое на дигитален сертификат се 

испраќа вп Банката сп кликнуваое на кппшетп (4) . Пп испраќаое на бараоетп на наведената  

електрпнска адреса (3) , за 20-30 минути ќе биде испратен нпвипт дигитален сертификат (фајл сп 

екстензија .pfx (Слика 14 Изглед на икпната пд дигиталните сертификати), заеднп сп упатствп за инсталација на 

дигиталнипт серификат лпкалнп на кпмпјутерпт на кприсникпт и веќе пппплнетп Бараое за издаваое 

на дигитален сертификат кпе треба да биде испешатенп , пптпищанп и заеднп сп фптпкппија пд 

дпкумент за лишна идентификација пд кприсникпт дпставенп вп некпја пд експпзитурите на Банката. 

Пп дпставуваое на бараоетп вп Банката дигиталнипт сертификат ќе биде активиран за упптреба вп 

нареднипте 24 шаса.  
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Слика 14 Изглед на икпната пд дигиталните сертификати 

ИНСТАЛАЦИЈА НА ДИГИТАЛЕН СЕРТИФИКАТ 

Дигиталнипт сертификат (.pfx) кпј ппвратнп гп имате дпбиенп пд ТТК Банка е пптребнп да се 

инсталира вп Certificate Store на секпј кпмпјутер пд каде ќе се врщи пптпищуваое на електрпнските 

налпзи. Првп дигиталнипт сетификат (.pfx) испратен на е-маилпт на кприсникпт,   се симнува лпкалнп 

на кпмпјутерпт. Инсталација се стартува сп двпен клик врз сертификатпт.Прпцеспт на инсталација на 

дигиталнипт сертификат е даден вп наредните print screen-пви: 

 
Слика 15 Инсталација на дигиталнипт сертификат А 
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Слика 16 Инсталација на дигиталнипт сертификат Б 

 

 
Слика 17 Инсталација на дигиталнипт сертификат В 
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Слика 18 Инсталација на дигиталнипт сертификат Г 

 

 
Слика 19 Инсталација на дигиталнипт сертификат Д 
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Слика 20 Инсталација на дигиталнипт сертификат Д 

 

 
Слика 21 Инсталација на дигиталнипт сертификат Е 
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Слика 22 Инсталација на дигиталнипт сертификат Ж 

 

 
Слика 23 Инсталација на дигиталнипт сертификат З 
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ППДАТПЦИ ЗА ПРПИЗВПДИ НА ПРАВНП ЛИЦЕ 

 
Слика 24 Инфп ппдатпци за прпизвпдите на избранптп правнп лице 
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Слика 25 Инфп ппдатпци за разлишни прпизвпди на правнп лице А 
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Преглед на прпмет на жирп  сметки на правни лица 

 

“ПРЕГЛЕД НА ПРПМЕТ””Жирп сметки” (1): Се прикажува следнава страна: 

 
Слика 26 Преглед на прпмет на жирп сметки на правнп лице за кпи кприсникпт има пвластуваое 

 

Се избира сметката (3), валутата (4), перипдпт за кпј се прикажува прпметпт (5) и ппципналнп некпј 

пд дппплнителните пплиоа за филтрираое на прикажаните ппдатпци (6) и се кликнуваое на кппшетп 

“Прпмет” (7) ќе се прикаже нпва страна сп прпметните ставки сппдветнп на направенипт избпр.   

Наппмена: Перипдпт на приказ не мпже да е ппгплем пд 90 денпви. 
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Преглед на прпмет на платежни картички на правни лица 

 

“ПРЕГЛЕД НА ПРПМЕТ””Картички” (1): Се прикажува следнава страна: 

 
Слика 27 Преглед на прпмет на платежни картишки за кпи кприсникпт има пвластуваое за преглед 

 

Кај платежните картишки псвен прпметпт (5), дппплнителнп има ппција за приказ на резервирани 

средства (6), Пбврски (7) и Извпди  (8). 

Ппдатпци за кредити на правни лица 

 

“ПРЕГЛЕД НА ПРПМЕТ””Кредити” (1): Се прикажува следнава страна: 

 
Слика 28 Ппдатпци за кредити за кпи кприсникпт има пвластуваое за преглед 
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За избраната кредитна партија (3) , сп кликнуваое врз кппшетп “Детали“ (4) се прикажуваат 

пснпвните ппдатпци за кредитпт, а сп кликнуваое на кппшетп “Ампрт. план” (5) се прикажува 

ампртизаципнипт план на кредитпт. 

Ппдатпци за девизни сметки (Лпрп,Нпстрп) на правни лица 

 
Слика 29 Ппдатпци за девизни сметки за кпи кприсникпт има пвластуваое за преглед 

За избраната девизна сметка (2) , валута (3), тип на прпизвпд (лпрп и нпстрп дпзнаки,акредитиви и 

гаранции, лпрп и нпстрп инкасп дпкументи и деппзити на кпминтенти)(4), перипд на приказ (5), 

сп кликнуваое на кппшетп “Прикажи предмети” (6) се прикажува листата на предмети пд каде сп 

кликнуваое врз брпјпт на предметпт мпже да се видат деталите за тпј предмет. 

ИЗВПДИ ПД ЖИРП СМЕТКА (ПРАВНИ ЛИЦА) 

Извпд пд жирп сметки 

“ИЗВПДИ ПД ЖИРП СМЕТКА””Извпд пд жирп сметки” (1): Се прикажува следнава страна: 
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Слика 30 Извпд пд денарски сметки на правни лица  за кпи кприсникпт има пвластуваое за преглед 

За мпменталнп избранптп правнп лице (2) , се избира денарската сметка (3) , датум (5) или брпј на 

извпд (5) и сп кликнуваое на  кппшетп “Извпд” (7) сппдветнипт извпд. 

Извпд пд жирп сметка за текпвен ден 

“ИЗВПДИ ПД ЖИРП СМЕТКА””Извпд пд жирп сметка за текпвен ден” (1): Се прикажува следнава 

страна: 

 
Слика 31 Извпд за текпвен ден пд денарски сметки на правни лица 
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За мпменталнп избранптп правнп лице (2) , се избира денарската сметка (3) и сп кликнуваое на  

кппшетп “Извпд” (6) се прикажува текпвнипт извпд. 

Извпд пд жирп сметка за перипд 

“ИЗВПДИ ПД ЖИРП СМЕТКА””Извпд пд жирп сметка за перипд” (1): Се прикажува следнава 

страна: 

 
Слика 32 Извпд за перипд пд денарски сметки на правни лица 

За мпменталнп избранптп правнп лице (2) , се избира денарската сметка (3) , перипдпт (5) и сп 

кликнуваое на  кппшетп “Извпд” (6) се прикажуваат  извпдите вп тпј временски перипд. 

Листа на извпди 

“ИЗВПДИ ПД ЖИРП СМЕТКА””Листа на извпди” (1): Се прикажува следнава страна: 
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Слика 33 Извпд за перипд пд денарски сметки на правни лица 

За мпменталнп избранптп правнп лице (2) , се прикажува листата на непрегледани извпди (3) или 

листа на веќе прегледани извпди (4), при щтп се прикажува табелата сп извпди (5), пд каде сп 

кликнуваое врз линкпт “Прикажи” (6) мпже да се види сппдветнипт извпд. Табелата (5) мпже да има 

ппвеќе страници сп извпди (7). 

ДЕВИЗНИ ПБРАСЦИ (ПРАВНИ ЛИЦА) 

Правните лица кпи имаат птвпренп девизни сметки преку менитп “ДЕВИЗНИ ПБРАСЦИ” мпжат да 

врщат увид вп девизните извпди, Пбрасците 1450, 746, 743 и интерните налпзи.  

Девизни извпди 

“ДЕВИЗНИ ПБРАСЦИ””Девизни извпди” (1): Се прикажува следнава страна: 
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Слика 34 Ппдатпци за девизни извпди за сметки за кпи кприсникпт има пвластуваое за преглед 

За мпменталнп избранптп правнп лице (2) , се избира девизната сметка (3) , датум (4) или перипд (5) 

и сп кликнуваое на  кппшетп “Прикажи” (6) се прикажува листа сп девизни извпди (7) , пд каде сп 

кликнуваое врз линкпт “Прикажи” (8) се прикажуваат деталите за избранипт извпд. 

Девизни пбрасци 1450 

“ДЕВИЗНИ ПБРАСЦИ””Пбразец 1450” (1): Се прикажува следнава страна: 

 

 
Слика 35 Ппдатпци за пбрасци 1450  за сметки за кпи кприсникпт има пвластуваое за преглед 
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За мпменталнп избранптп правнп лице (2) , се избира девизната сметка (3) , датум (4) или перипд (5) 

и сп кликнуваое на  кппшетп “Прикажи” (6) се прикажува листа сп пбрасци 1450 (7) , пд каде сп  

Девизни пбрасци 746 

“ДЕВИЗНИ ПБРАСЦИ””Пбразец 746” (1): Се прикажува следнава страна: 

 
Слика 36 Ппдатпци за пбрасци 746  за сметки за кпи кприсникпт има пвластуваое за преглед 

За мпменталнп избранптп правнп лице (2) , се избира девизната сметка (3) , датум (4) или перипд (5) 

и сп кликнуваое на  кппшетп “Прикажи” (6) се прикажува листа сп пбрасци 746 (7) , пд каде сп 

кликнуваое врз линкпт “Прикажи” (8) се прикажуваат деталите за избранипт пбразец 746. 

Девизни пбрасци 743 

“ДЕВИЗНИ ПБРАСЦИ””Пбразец 743” (1): Се прикажува следнава страна: 
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Слика 37 Ппдатпци за пбрасци 743  за сметки за кпи кприсникпт има пвластуваое за преглед 

За мпменталнп избранптп правнп лице (2) , се избира девизната сметка (3) , датум (4) или перипд (5) 

и сп кликнуваое на  кппшетп “Прикажи” (6) се прикажува листа сп пбрасци 743 (7) , пд каде сп 

кликнуваое врз линкпт “Прикажи” (8) се прикажуваат деталите за избранипт пбразец 743. 

Девизни интерни налпзи 

“ДЕВИЗНИ ПБРАСЦИ””Интерни налпзи” (1): Се прикажува следнава страна: 

 

 
Слика 38 Ппдатпци за интерни налпзи за сметки за кпи кприсникпт има пвластуваое за преглед 



С т р а н и ц а  | 32 

 

ТТК Банка АД Скппје | Кприсничкп упатствп за електрпнскп банкарствп 

 
 

За мпменталнп избранптп правнп лице (2) , се избира девизната сметка (3) , датум (4) или перипд (5) 

и сп кликнуваое на  кппшетп “Прикажи” (6) се прикажува листа сп интерни налпзи (7) , пд каде сп 

кликнуваое врз линкпт “Прикажи” (8) се прикажуваат деталите за избранипт налпг. 

ПЛАЌАОЕ СП ЕЛЕКТРПНСКИ НАЛПЗИ 

Прпцеспт на плаќаое преку електрпнски налпг е даден сп следнипв дијаграм: 

ПРПЦЕС НА
ПЛАЌАОЕ ПРЕКУ 

ЕЛЕКТРПНСКИ НАЛПЗИ

КРЕИРАОЕ НА НАЛПГПТ

ВЕРИФИКАЦИЈА НА НАЛПГПТ 
ПД СТРАНА НА ПЛАТЕН 

ПРПМЕТ И ЗАППЧНУВАОЕ НА 
ПРПЦЕСПТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА 

НА НАЛПГПТ 

ППТПИШУВАОЕ И ПУШТАОЕ 
НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

НАЛПГПТ СП СТАТУС “ЧЕКА 
ВЕРИФИКАЦИЈА”

 
Слика 39 Прпцес на плаќаое преку електрпнски налпзи 

 

Првипт шекпр пд прпцеспт на плаќаое преку електрпнски налпзи е креираое на налпгпт. 

КРЕИРАОЕ НА НПВ НАЛПГ ЗА ПЛАЌАОЕ ПП30 (ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА) 

 Сп избпр на  “ПЛАЌАОЕ СП НАЛПЗИ””Нпв налпг за плаќаое ПП30” ќе се птвпри страната за 

креираое на ПП30 електрпнски налпзи (Слика 40 Креираое на ПП30 електрпнски налпзи А (1)). На пваа страна се 

напда листа на ПП30 щаблпни – претхпднп успещнп креирани и зашувани ПП30 налпзи (2) пд каде сп 

кликнуваое врз називпт на щаблпнпт пплиоата на ПП30 налпгпт автпматски ќе се пппплнат сп 

вреднпстите на пплиоата пд щаблпнпт, пптпа листа сп ппследните сметки на кпи е врщена уплата 

преку електрпнски ПП30 налпзи (3) и листа на сметки на лица за кпи кприсникпт на електрпнскп 

банкарствп има пвластуваое да врщи плаќаое (4) (Вп зависнпст пд избранипт тип на кприсник тука 

ќе се прикажуваат или сметките на физишки лица или на правни лица). 
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Слика 40 Креираое на ПП30 електрпнски налпзи А 
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Слика 41 Креираое на ПП30 електрпнски налпзи Б 
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Пписпт на пплиоата пд ПП30 налпгпт е даден вп следнава табела: 

Р.Б. НАЗИВ НА ППЛЕТП ППИС НА ППЛЕТП 

1 Назив на налпдавашпт 
Пплетп се пппплнува автпматски сппред избраната сметка на налпгпдаваш (3) за 
кпи кприсникпт кпј е лпгиран на системпт за електрпнскп банкарствп има 
привилегии за плаќаое. 

2 Назив на примашпт 
Пплетп се пппплнува автпматски сппред внесената трансакципна сметка на 
примашпт, а мпже пптпа да биде сменетп. 

3 
Трансакципна сметка 
на налпгадаваш 

Листа на сметки за кпи кпирсникпт на електрпнскп банкарствп има пвластуваое 
за плаќаое. Дпкплку кприсникпт е најавен какп физишкп лице тпгащ вп листата се 
прикажуваат самп сметките на физишките лица, а дпкплку е најавен какп правнп 
лице сеприкажуваат самп сметките на правните лица за кпи има пвластуваое за 
плаќаое. 

4 
Трансакципна сметка 
на примаш 

Се внесува трансакципната сметка на примашпт. Пва е задплжителнп ппле. Сппред 
внесената сметка автпматски се пппплнуваат пплиоата (2) и (6). 

5 
Банка на 
налпгпдавашпт 

Секпгащ е ТТК Банка А.Д. Скппје. 

6 Банка на примашпт  Автпматски се пппплнува сппред внесената трансакципна сметка на примашпт. 

7 Цел на дпзнака 
Пва ппле се пппплнува сппред избраната щифра на плаќаое (15) , а мпже да се 
дппплни. Пва ппле е задплжителнп. 

8 Изнпс 
Се внесува изнпстп на налпгпт вп денари. Вп пва ппле мпже да се внесуваат самп 
брпеви и запирка за разделуваое на децималнипт дел пд изнпспт дпкплку има 
пптреба. Пва ппле е задплжителнп. 

9 
Ппвикуваое на брпј 
задплжуваое 

Пва ппле е незадплжителнп. Се внесува дпкплку има пптреба. 

10 
Ппвикуваое на брпј 
пдпбруваое 

Пва ппле е незадплжителнп. Се внесува дпкплку има пптреба. 

11 Датум Датумпт кпга е креиран налпгпт. Се внесува автпматски. 

12 Датум на валута 

Се внесува ппсакуванипт датум на валута дпкплку е разлишен пд датумпт на 
креираое на налпгпт. Дпкплку внесете иден датум на валута тпгащ на тпј датум ќе 
се реализира налпгпт. Датумпт на валута вп иднина не мпже да е ппвеќе пд 7 дена 
пд мпменталнипт датум. 

13 Местп Секпгащ е "Интернет". 

14 Шифра 
Шифра на плаќаое. Се пппплнува автпматски вп зависнпт пд избранипт Ппис на 
щифра(15). 

15 Ппис на щифра 
Се избира щифрата на плаќаое. Сп измена на пва ппле се менува пплетп щифра 
(14) и пплетп цел на дпзнака се пппплнува сп щифрата на плаќаое и пписпт на 
щифрата на плаќаое 

16 Нашин 
Се бира нашинпт на реализација на налпгпт. 0-Интерен налпг , дпкплку сметката на 
примашпт е вп ТТК Банка, 1 - Итен налпг (МИПС), 2- Налпг пп КИБС 

17 Пптврди 
Дпкплку се внесени сите ппдатпци вп налпгпт, сп кликнуваое на кппшетп Пптврди 
ќе се креира налпгпт ПП30. 

18 Ппнищти Се брищат сите внесени пплиоа. 

Табела 1 Пплиоа вп електрпнски ПП30 налпг 
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Сп кликнуваое на кппшетп ”Пптврди” (17), дпкплку сите ппдатпци се вп ред, ќе се креира 

електрпнски ПП30 налпг и се птвпра нпва страна каде се прикажува налпгпт : 

 

 
Слика 42 Приказ на креиран ПП30 електрпнски налпг 

 

Креиранипт електрпнски налпг нема никаквп дејствп се дпдека не биде пптпищан и пущтен на 

реализација вп платен прпмет. Пптпищуваоетп и реализацијата на веќе креиранипт налпг се врщи 

преку менитп “ПЛАЌАОЕ СП НАЛПЗИ”"Реализираое/Бришеое на креирани налпзи" или сп 

кликнуваое на линкпт "РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАЛПЗИ" (1).  

На пваа страна е дадена и  ппција вака креиранипт налпг да се зашува какп щаблпн. Прпцеспт на 

зашувуваое на налпгпт какп щаблпн е следнипв: Се внесува име на щаблпнпт (2) и се кликнува на 

кппшетп "Зашувај какп щаблпн" (3). Дпкплку ппстпи веќе претхпднп креиран щаблпн сп истптп име ќе 

се ппјави сппдветнп известуваое (4), вп спрптивнп щаблпнпт ќе биде успещнп креиран. 

Налпгпт мпже да биде испешатен сп кликнуваое врз икпната за пешатеое (5). 
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КРЕИРАОЕ НА НПВ НАЛПГ ЗА ПЛАЌАОЕ ПП50 (ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА) 

 

Сп избпр на  “ПЛАЌАОЕ СП НАЛПЗИ””Нпв налпг за плаќаое ПП50” ќе се птвпри страната за 

креираое на ПП50 електрпнски налпзи (Слика 43 Креираое на ПП50 електрпнски налпзи А (1)). На пваа страна се 

напда листа на ПП30 щаблпни – претхпднп успещнп креирани и зашувани ПП50 налпзи (2) пд каде сп 

кликнуваое врз називпт на щаблпнпт пплиоата на ПП50 налпгпт автпматски ќе се пппплнат сп 

вреднпстите на пплиоата пд щаблпнпт, мпжнпст за внесуваоеое на ФПЛИП брпј за преземаое на 

налпзи пд КИБС НАПС сервиспт на УЈП (3) и листа на сметки на лица за кпи кприсникпт на 

електрпнскп банкарствп има пвластуваое да врщи плаќаое (4) (Вп зависнпст пд избранипт тип на 

кприсник тука ќе се прикажуваат или сметките на физишки лица или на правни лица). 

 

 

 
Слика 43 Креираое на ПП50 електрпнски налпзи А 
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Наппмена за КИБС НАПС сервиспт (сервис за размена на платни инфпрмации): КИБС вп 

спрабптка сп Градпт Скппје и лпкалната сампуправа кпја припада на градпт Скппје (и други ппщтини 

кпи евентуалнп би се вклушиле) пвпзмпжува преземаое на платните транскации за плаќаое на данпк 

на импт и други давашки кпн Градпт вп електрпнска фпрма сп кпристеое на сервиспт КИБС НАПС. За 

пваа цел вп рещенијата пд Градпт Скппје е внесен фплип брпј пп кпј тие мпжат да се идентификуваат 

и преземат пд базата на КИБС. Фплип брпјпт е птпешатен на задната страна на рещениетп какп бар 

кпд и нумериран брпј ппд бар кпдпт. Градпт Скппје пвпзмпжува вкупнипт дплг пд налпгпт да мпже 

да се плаќа на рати, така щтп при уплатата , уплатенипт изнпс мпже да биде ппмал пд изнпспт кпј гп 

преземате пд КИБС. Пплиоата за ЕДБ/ЕМБГ, уплатните сметки и пплетп цел на дпзнака кпе гп спдржи 

фплип брпјпт и брпјпт на рещениетп не смеат да се менуваат, бидејќи сппред пвие ппдатпци Градпт 

врщи раздплжуваое на пбврзниците. ЕДБ/ЕМБГ НА СППСТВЕНИКПТ НА ТРС НА НАЛПГПДАВАЧПТ 

ППТРЕБНП Е ДА Е ИСТ СП ЕДБ/ЕМБГ ДПБИЕН ПД КИБС / НАПС СЕРВИСПТ. 

Преземаоетп на налпгпт се врщи сп внесуваое на фплип брпјпт вп пплетп (3) и кликнуваое на 

кппшетп “Преземи ппд. пд НАПС” пп щтп дпкплку фплип брпјпт е валиден ќе се пппплни налпгпт 

ПП50 сп ппдатпците пд НАПС. 

 

 

 
Слика 44 Креираое на ПП50 електрпнски налпзи Б 
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Пписпт на пплиоата пд ПП50 налпгпт е даден вп следнава табела: 

Р.Б. НАЗИВ НА ППЛЕТП ППИС НА ППЛЕТП 

1 Назив на налпдавашпт 
Пплетп се пппплнува автпматски сппред избраната сметка на налпгпдаваш (3) за 
кпи кприсникпт кпј е лпгиран на системпт за електрпнскп банкарствп има 
привилегии за плаќаое. 

2 Назив на примашпт 
Пплетп се пппплнува автпматски сппред внесената трансакципна сметка на 
примашпт, а мпже пптпа да биде сменетп. 

3 
Трансакципна сметка 
на налпгадаваш 

Листа на сметки за кпи кприсникпт на електрпнскп банкарствп има пвластуваое 
за плаќаое. Дпкплку кприсникпт е најавен какп физишкп лице тпгащ вп листата 
се прикажуваат самп сметките на физишките лица, а дпкплку е најавен какп 
правнп лице сеприкажуваат самп сметките на правните лица за кпи има 
пвластуваое за плаќаое. 

4 
Трансакципна сметка 
на примаш 

Се внесува трансакципната сметка на примашпт. Пва е задплжителнп ппле. 
Сппред внесената сметка автпматски се пппплнуваат пплиоата (2) и (6). Кај 
ПП50 налпгпт какп сметки на примаш мпже да бидат 100000000063095 - 
МИНИСТЕРСТВП ЗА ФИНАНСИИ и 100000000066005 - ФПНД ЗА ЗДРАВСТВЕНП 
ПСИГУРУВАОЕ НА МАКЕДПНИЈА 

5 
Банка на 
налпгпдавашпт 

Секпгащ е ТТК Банка А.Д. Скппје. 

6 Банка на примашпт  Автпматски се пппплнува сппред внесената трансакципна сметка на примашпт. 

7 Данпшен брпј/ЕМБГ Данпшен брпј или ЕМБГ на налпгпдавашпт. 

8 Изнпс 
Се внесува изнпстп на налпгпт вп денари. Вп пва ппле мпже да се внесуваат 
самп брпеви и запирка за разделуваое на децималнипт дел пд изнпспт дпкплку 
има пптреба. Пва ппле е задплжителнп. 

9 Цел на дпзнака Цел на дпзнака. Пва ппле е задплжителнп. 

10 Уплатна сметка 
Се внесува уплатната сметка. Мпже да се внеси или уплатна сметка или сметка 
на бучетски кприсник. 

11 
Сметка на бучетски 
кприсник 

Се внесува сметката на бучетскипт кприсник. Мпже да се внеси или уплатна 
сметка или сметка на бучетски кприсник. 

12 
Ппвикуваое на брпј 
задплжуваое 

Пва ппле е незадплжителнп. Се внесува дпкплку има пптреба. 

13 Прихпдна щифра Се внесува прихпдната щифра. 

14 Прпграма Се внесува прпграмата. 

15 Нашин 
Се бира нашинпт на реализација на налпгпт. 0-Интерен налпг , дпкплку сметката 
на примашпт е вп ТТК Банка, 1 - Итен налпг (МИПС), 2- Налпг пп КИБС 

16 Датум Датумпт кпга е креиран налпгпт. Се внесува автпматски. 

17 Датум на валута 

Се внесува ппсакуванипт датум на валута дпкплку е разлишен пд датумпт на 
креираое на налпгпт. Дпкплку внесете иден датум на валута тпгащ на тпј датум 
ќе се реализира налпгпт. Датумпт на валута вп иднина не мпже да е ппвеќе пд 7 
дена пд мпменталнипт датум. 

18 Местп Секпгащ е "Интернет". 

19 Пптврди 
Дпкплку се внесени сите ппдатпци вп налпгпт, сп кликнуваое на кппшетп 
Пптврди ќе се креира налпгпт ПП50. 

20 Ппнищти Се брищат сите внесени пплиоа. 

Табела 2 Пплиоа вп електрпнски ПП50 налпг 
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Сп кликнуваое на кппшетп ”Пптврди” (19), дпкплку сите ппдатпци се вп ред, ќе се креира 

електрпнски ПП50 налпг и се птвпра нпва страна каде се прикажува налпгпт : 

 
Слика 45 Приказ на креиран ПП50 електрпнски налпг 

 

Креиранипт електрпнски налпг нема никаквп дејствп се дпдека не биде пптпищан и пущтен на 

реализација вп платен прпмет. Пптпищуваоетп и реализацијата на веќе креиранипт налпг се врщи 

преку менитп “ПЛАЌАОЕ СП НАЛПЗИ”"Реализираое/Бришеое на креирани налпзи" или сп 

кликнуваое на линкпт "РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАЛПЗИ" (1).  

На пваа страна е дадена и  ппција вака креиранипт налпг да се зашува какп щаблпн. Прпцеспт на 

зашувуваое на налпгпт какп щаблпн е следнипв: Се внесува име на щаблпнпт (2) и се кликнува на 

кппшетп "Зашувај какп щаблпн" (3). Дпкплку ппстпи веќе претхпднп креиран щаблпн сп истптп име ќе 

се ппјави сппдветнп известуваое (4), вп спрптивнп щаблпнпт ќе биде успещнп креиран. 

Налпгпт мпже да биде испешатен сп кликнуваое врз икпната за пешатеое (5). 
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УПЛАТА НА РАТА ЗА КРЕДИТИ И КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ 

 Дпкплку кприсникпт на електрпнскп банкарствп има активни кредитни партии или кредитни 

картишки, мпже да креира електрпнски ПП30 налпг за плаќаое на рата за некпј пд пвие прпизвпди. 

Пд  менитп “ПЛАЌАОЕ СП НАЛПЗИ”"Уплата на рата за кредити и картички" (1) се птвпра 

следнава страна: 

 
Слика 46 Уплата на рата за кредити и картишки 

 

Вп табелата (3) се дадени активните кредити, а вп табелата (4) активните кредитни картишки. Се 

избира сметка пд кпја ќе се изврщи наплатата (2) се избира прпизвпдпт за кпј ќе се врщи плаќаое на 

рата (кппшетп “Избери” (5) пред некпј пд прпизвпдите) и се кликнува на  кппшетп “Креирај налпг” (6). 

При тпа ќе се прикаже страната за креираое на електрпнски ПП30 налпзи (Слика 40 Креираое на ПП30 

електрпнски налпзи А) сп веќе пппплнети пплиоа на налпгпт. Ппнатаму прпцедурата е иста какп за 

креираое на ПП30 налпг. 
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КРЕИРАОЕ НА НПВ ЗБИРЕН НАЛПГ ПП53 (ПРАВНИ ЛИЦА) 

 Преку системпт за електрпнскп банкарствп мпже да се креираат и реализираат збирни ПП53 

налпзи (плата правни лица). Пд менитп “ПЛАЌАОЕ СП НАЛПЗИ”"Нпв налпг ПП53" (1) се птвпра 

следнава страна: 

 
Слика 47 Креираое на ПП53 електрпнски налпг 

 

ПП53 налпгпт се креира сп ппвлекуваое на ппдатпците пд КИБС ИНАП сервиспт сппред фплип брпјпт 

(3). Претхпднп се избира сметката на налпгпдавашпт (2) и пп кликнуваое на кппшетп “Преземи налпзи 

пд КИБС ИНАП” (4), пплиоата вп табелата (5) ќе се пппплнат сп инфп ппдатпците пд ПП53 налпгпт, а 

табелата (6) сп ппединешните ПП30 и ПП50 налпзи пд збирнипт ПП53 налпг. За да се креираат 

налпзите се кликнува на кппшетп “Креирај ПП53 налпг” (7). Пп успещнптп креираое на ПП53 налпгпт 

нареден шекпр е негпвп пптпищуваое и пущтаое на реализација. 
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ППТПИШУВАОЕ И РЕАЛИЗИРАОЕ НА ЕЛЕКТРПНСКИ ПП30 И ПП50 НАЛПЗИ 

Пткакп е креиран електрпнскипт налпг (ПП30, ПП50, ПП53), нареден шекпр е пптпищуваое на 

налпгпт и праќаое на реализација вп Банката (“ПЛАЌАОЕ СП НАЛПЗИ”"Реализираое/Бришеое на 

креирани налпзи") . За да мпжете да ги пптпищувате и реализирате налпзите пптребнп е да имате 

валиден дигитален сертификат кпј е пријавен вп Банката (4). 

 
Слика 48 Измена, пптпищуваое и реализација на електрпнски налпг 

 

На страната за реализираое на наналпзи се прикажуваат сите креирани налпзи (ПП30, ПП50, ПП53) 

преку системпт за електрпнскп банкарствп групирани вп две табели: ПП30 и ПП50 налпзите вп 

црвената табела и ПП53 налпзите сп сината табела. Вп табелата (1) се дадени сите сметки кпи се 

јавуваат какп налпгпдаваши вп мпменталнп креираните налпзи и мпже да се врщи филтрираое пп 

сметка сп кликнуваое на линкпт “Избери” (2) пред секпја пд сметките или да се прикажат 

креираните налпзи пд сите сметки (“Прикажи ги сите налпзи” (3)).   

Налпзите кпи треба да се пптпищат  се селектираат сп селектираое на квадратшетп пред налпгпт (9) 

или сите прикажани налпзи сп кликнуваое на кппшетп “Селектирај ги сите” (6). Измена на некпј пд 

налпзите се врщи сп кликнуваое на икпната (8). Сп селектираое на ппединеш налпг вп пплетп (5)  се 
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прикажуваат ппдатпци за брпјпт на пптребни пптписници за сметката. Ппстпјат два нашини на 

пптпищуваое (10) – сп инсталиран сертификат лпкалнп на кпмпјутерпт или сп тпкен. 

 
Слика 49 Измена на електрпнски налпг 
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Слика 50 Пптпищуваое на електрпнски налпг 

 

Вкупнипт изнпс на селектираните налпзи (1) се прикажува ппд табелата (2) сп налпзи. Налпзите мпже 

да бидат избрищани (6) или пптпищани (4). Сериските брпеви на избраните налпзи за пптпищуваое 

или брищеое се дадени вп пплетп (5).    

За брищеое на селектираните налпзи се кликнува врз кппшетп “Избрищи гп налпгпт” (6) , пп щтп 

налпзите ќе бидат избрищани. Мпже да бидат избрищани самп налпзи кпи не се пущтени на 

реализација вп платен прпмет.  

 

За пптпищуваое на избраните налпзи се кликнува на кппшетп “Пптпиши ги избраните налпзи”(4) пп 

щтп (дпкплку е така избранп при инсталација на дигиталнипт сертификат) ќе се ппјави прпзпрец каде 

треба да се внесе лпзинката за дигиталнипт сертификат(Слика 51 Внесуваое на лпзинката на дигиталнипт 

сертификат). Вп пплетп (2) внесува лпзинката на дигиталнипт сертификат и се кликнува на кппшетп “ПК” 

(3).  

Дпкплку е тпшна лпзинката на сертификатпт налпзите ќе бидат пптпищани (Слика 52 Реализација на 

пптпишани електрпнски налпзи) и ќе биде прикажанп сппдветнп известуваое (1). Ппследнипт шекпр е 

реализираое на пптпищаните налпзи , кпј се врщи сп кликнуваое на кппшетп “Реализирај ги 

избраните налпзи” (2): 
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Слика 51 Внесуваое на лпзинката на дигиталнипт сертификат 

 

 
Слика 52 Реализација на пптпищани електрпнски налпзи 
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ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗИРАНИ  НАЛПЗИ И НАЛПЗИ КПИ ЧЕКААТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА 

(“ПЛАЌАОЕ СП НАЛПЗИ”"Преглед на резлизирани налпзи и налпзи кпи чекаат на реализација"): 

 
Слика 53 Преглед на реализирани налпзи и налпзи кпи шекаат на реализација 

 

Вп табелата (1) се дадени електрпнските ПП30 и ПП50 налпзи пущтени на реализација вп текпвнипт 

ден, вп табелата (2) се сите пстанати електрпнски ПП30 и ПП50 налпзи, а вп табелата (3) се 

електрпнските ПП53 налпзи.  За ПП30 и ПП50 сп кликнуваое на кппшетп “Прикажи” (4) се прикажува 

налпгпт. Статуспт на налпзите е даден вп кплпната (6).  

ПРПМЕНА НА ЛПЗИНКА 

Пд менитп “СИСТЕМ””Прпмена на лпзинка” (1) се пристапува дп страната каде щтп мпже да се 

изврщи прпмена на лпзинката за мпменталнп најавенипт кприсник на системпт за електрпнскп 

банкарствп. 

Прпцедурата на измена на лпзинката е: Се внесува старата лпзинка (2), се внесува и пптврдува нпвата 

лпзинка (3) и се клика на кппшетп “Смени лпзинка” (4). Лпзинката мпра да биде најмалку 8 карактери 

дплга и да биде кпмбинација пд бпеви, букви и специјални карактери. Дпкплку прпмената на 

лпзинката е успещна ќе се ппјави сппдветнп известуваое. 
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Слика 54 Прпмена на лпзинка 

КУРСНА ЛИСТА ЗА ДЕН 

Приказ на курсна листа за избран датум: “КУРСНИ ЛИСТИ””Курсна лиса за ден” (1) се прикажува 

курсната листа за мпметалнипт датум. За да се прикаже курсната листа за друг датум се избира 

датумпт пд календарпт (2) и се кликнува на кппшетп “Прикажи” (3). 

 
Слика 55 Курсна листа за ден 

ПРЕБАРУВАОЕ НА СМЕТКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА 

Пд менитп “ПРЕБАРУВАОЕ””Пребаруваое на сметки правни лица” (1) се пристапува дп страната 

каде щтп мпже да се изврщи пребаруваое на активните сметки на правни лица: 
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Слика 56 Пребаруваое на сметки на правни лица 

  

Се внесува дел пд називпт на правнптп лице (2) и се кликнува на кппшетп “Пребарај” (3), пп щтп се 

прикажува табела сп првите 100 сметки кпи вп свпјпт назив гп спдржат внесенипт збпр (2).  

Наппмена: Внесете најмалку три букви пд називпт на правнипт субјект.Пребаруваоетп на 

кирилица и латиница ќе даде различни резултати. 
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АВТПМАТИЗИРАОЕ НА ПРПЦЕСПТ НА РЕСЕТИРАОЕ НА ЗАБПРАВЕНА КПРИСНИЧКА ЛПЗИНКА 

 Дпкплку кприсникпт на електрпнскптп банкарствп ја има забправенп свпјата лпзинка за 

најава на електрпнскптп банкарствп мпже да ппбара дпделуваое на нпва лпзинка на два нашини: 

 Лишнп, вп експпзитурите на Банката, или  

 Автпматски, дпкплку кприсникпт има ажурирани ппдатпци вп Банката, пп претхпдна 

верификација на негпвипт идентитет,  да дпбие нпва лпзинка преку SMS на брпјпт на 

мпбилен телефпн кпј гп има пставенп вп пристапница. 

 

Пристап дп ппцијата за автпматскп ресетираое на забправена лпзинка е преку линкпт Забправена 

лпзинка за електрпнскп банкарствп на ппшетната страна (за најава) на електрпнскптп банкарствп:  

 
Слика 57 Пристап дп нпвата функципналнпст пд ппшетната страна на електрпнскптп банкарствп 

 

Сп избпр на ппцијата Забправена лпзинка вп електрпнскп банкарствп (Слика 57 Пристап дп нпвата 

функципналнпст пд ппчетната страна на електрпнскптп банкарствп) се птвпра страната за автпматскп ресетираое 

на лпзинка вп електрпнскптп банкарствп (Слика 58 Внесуваое на ппдатпци за пптврдуваое на идентитетпт на 

клиентпт на Банката). 
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Слика 58 Внесуваое на ппдатпци за пптврдуваое на идентитетпт на клиентпт на Банката 

На пваа страна кприсникпт ги внесува ппдатпците за: 

 ЕМБ НА КПРИСНИКПТ НА ЕЛЕКТРПНСКП БАНКАРСТВП (13 ЦИФРИ) 

 КПРИСНИЧКП ИМЕ ВП ЕЛЕКТРПНСКП БАНКАРСТВП (ДПДЕЛЕНП НА КЛИЕНТПТ ПРИ ПТВПРАОЕ НА 

КПРИСНИЧКИ ПРИСТАП ВП ЕЛЕКТРПНСКП БАНКАРСТВП) 

 БРПЈ НА МПБИЛЕН ТЕЛЕФПН (КПЈ ГП ИМА ПСТАВЕНП ВП ПРИСТАПНИЦАТА ВП БАНКАТА, ВП ФПРМАТ 07ХХХХХХХ) 

 БРПЈ НА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА (16 ЦИФРИ, БЕЗ ПРАЗНИ МЕСТА) 

 ДАТУМ НА ВАЛИДНПСТ НА ПЛАТЕЖНАТА КАРТИЧКА (ВП ФПРМАТ  ММ/ГГ) 

Пвие ппдатпци служат за да се пптврди идентитетпт на кприсникпт на електрпнскп банкарствп. 

 

Вп слушаи на кпнфликт на внесените ппдатпци сп зададенипт фпрмат се прикажуваат сппдветни 

известуваоа: 

 
Слика 59 Известуваое при валидизација на фпрмат на внесен ппдатпк за ЕМБГ 

 
Слика 60 Известуваое при валидизација на фпрмат на внесен ппдатпк за кприснишкп име 
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Слика 61 Известуваое при валидизација на фпрмат на внесен ппдатпк за брпј на мпбилен телефпн 

 

 
Слика 62 Известуваое при валидизација на фпрмат на внесен ппдатпк за брпј на платежна картишка 

 

 
Слика 63 Известуваое при валидизација на фпрмат на внесен ппдатпк за датум на валиднпст на картишка 

 

Сп кликнуваое на кппшетп Прпвери ппдатпци инфпрмацискипт систем врщи сппредба на внесените 

ппдатпци сп базата на ппдатпци. Дпкплку има ппклппуваое на ппдатпци се генерира и испраќа 

верификаципнен кпд преку SMS и се врщи пренаспшуваое на страната за валидизација на 

верификаципнипт кпд. 

Дпкплку некпј пд внесените ппдатпци пд страна на кприсникпт не се тпшни се прикажува сппдветнп 

известуваое: 

 
Слика 64 Известуваое за нетпшнп внесени ппдатпци 

Дпкплку се направат ппвеќекратни пбиди за внесуваое на ппгрещни ппдатпци (ппвеќе пд 5 пати) се 

врщи блпкираое на пристаппт дп услугата за текпвнипт ден и се прикажува сппдветнп известуваое: 
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Слика 65 Известуваое при ппвеќекратнп внесуваое ппгрещни ппдатпци  

Пп пптврдата на идентитетпт на кприсникпт преку прпверка на внесените ппдатпци и испраќаоетп на 

верификаципнен кпд преку SMS, се врщи пренаспшуваое на наредната страна каде кприсникпт треба 

да гп внесе верификаципнипт кпд пд SMS ппраката. Пва шекпр е за да се пптврди дека клиентпт на 

Банката има пристап дп мпбилнипт телефпн кпј гп има пставенп вп пристапница, щтп е дппплнителен 

метпд за пптврда на идентитет. 

 
Слика 66 Страна за внесуваое на верификаципнипт кпд 

Верификаципнипт кпд има валиднпст пд три минути пд мпментпт на испраќаое преку SMS.  

Пп успещнптп валидизираое на верификаципнипт кпд се генерира нпва лпзинка и се прикажува 

сппдветнп известуваое. 

 
Слика 67 Известуваое за успещнп ресетираое лпзинка 

Нпвата лпзинка ќе биде кпмбинација пд:  

 мали и гплеми букви: (a-z, A-Z) 

 цифри: 0-9 

 спрецијални карактери:!,@,#,$,%,… 

Пп дпбиваоетп на SMS сп нпвата лпзинка кприсникпт мпже да се лпгира на електрпнскптп 

банкарствп. Се преппрашува пп успещната најава, кприсникпт да изврщи прпмена на свпјата лпзинка. 
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 СИГУРНПСТ ВП ЕЛЕКТРПНСКПТП БАНКАРСТВП 

 Кпмуникацијата ппмеду кприсниците на електрпнскптп банкарствп и Банката 

(https://ebank.ttk.com.mk) преку Интернет е сп кпристеое на безбедна 128 битна TLS 1.0 (Transport 

Layer Security) енкрипција (Слика 45 (1)  и Слика 46 (1)) кпја гарантира виспкп нивп на сигурнпст. 

 

 
Слика 68 Изглед на страната за најава на електрпнскптп банкарствп на ТТК Банка АД Скппје вп Internet 
Explorer 

 
Слика 69 Изглед на страната за најава на електрпнскптп банкарствп на ТТК Банка АД Скппје вп Google Chrome 
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Пптврдуваое на идентитетпт на ebank.ttk.com.mk на Интернет  

 За пптврдуваое на автентишнпста, т.е. идентитетпт на апликацијата на ТТК Банка  наменета за 

електрпнскп банкарствп преку Интернет (https://ebank.ttk.com.mk), банката кпристи дигитален 

сертификат издаден пд медунарпден изадаваш на дигитални сертификати Thawte. 

Кприсникпт на електрпнскп банкарствп мпже да изврщи прпверка на идентитетпт (автентишнпста) на 

електрпнскптп банкарствп на ТТК Банка АД Скппје сп кликнуваое на икпната за безбеднпст вп 

адресната лента на пребарувашпт (Слика 68 Изглед на страната за најава на електрпнскптп банкарствп на ТТК Банка АД 

Скппје вп Internet Explorer(2)  и Слика 69 Изглед на страната за најава на електрпнскптп банкарствп на ТТК Банка АД Скппје вп Google 

Chrome(2)) .   

Притпа се ппјавува следнпвп известуваое кај Internet Explorer: 

 
Слика 70 Инфпрмации за идентитетпт на https://ebank.ttk.com.mk кај Internet Explorer 

или кај Google Chrome: 

 
Слика 71 Инфпрмации за идентитетпт на https://ebank.ttk.com.mk кај Google Chrome 
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Пд каде се гледа идентитетпт на ebank.ttk.com.mk е пптврден (верифициран) пд страна на Thawte 

(Слика 70 Инфпрмации за идентитетпт на https://ebank.ttk.com.mk кај Internet Explorer(1)  и Слика 71 Инфпрмации за идентитетпт 

на https://ebank.ttk.com.mk кај Google Chrome (1)).  

Мпже да се прегледа и серверскипт сертификат за пптврда на идентитетпт на Банката - 

ebank.ttk.com.mk (Слика 70 Инфпрмации за идентитетпт на https://ebank.ttk.com.mk кај Internet Explorer(2)  и Слика 71 

Инфпрмации за идентитетпт на https://ebank.ttk.com.mk кај Google Chrome(2)) : 

 
Слика 72 Ппдатпци за серверскипт сертификат за идентификација на ebank.ttk.com.mk 

Пд каде мпже да се види дека серверскипт сертификат е издаден на ebank.ttk.com.mk пд Thawte SSL 

CA (Слика 72 Ппдатпци за серверскипт сертификат за идентификација на ebank.ttk.com.mk (1) ).  

Наппмена: Thawte е медунарпднп признаен автпритет за издаваое на дигитални сертификати. 
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Дппплнителнп, пд деталите за серверскипт сертификат на ebank.ttk.com.mk (Слика 73 Детали за серверскипт 

сертификат на ebank.ttk.com.mk(1)) мпже да се види и прпвери негпвата автентишнпст преку сппредуваое на 

“Thumbprint” кпдпт (Слика 73 Детали за серверскипт сертификат на ebank.ttk.com.mk (2)  (3)) на сертификатпт кпј 

треба да е:  

 53 83 19 d8 79 38 1d e8 e2 e6 07 1c ce eb f7 61 55 42 13 cd 

 
Слика 73 Детали за серверскипт сертификат на ebank.ttk.com.mk 

Дпкплку при пбид за најава на https://ebank.ttk.com.mk  пд страна на кприсниците на електрпнскптп 

банкарствп се ппјави известуваое какп на наредните слики (Слика 74 Прпблем сп преппзнаваое на серверсипт 

сертификат на https://ebank.ttk.com.mk кај Internet Explorer и Слика 75 Прпблем сп преппзнаваое на серверсипт сертификат на 

https://ebank.ttk.com.mk кај Google Chrome) знаши дека има прпблем сп успещнптп верифицираое на 

идентитетпт на https://ebank.ttk.com.mk и пд безбеднпсни пришини се преппрашува да се прекине сп 

ппнатамапщната кпмуникација и да се извести ТТК Банка АД Скппје.  
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Слика 74 Прпблем сп преппзнаваое на серверсипт сертификат на https://ebank.ttk.com.mk кај Internet 
Explorer 

 

 
Слика 75 Прпблем сп преппзнаваое на серверсипт сертификат на https://ebank.ttk.com.mk кај Google Chrome 
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СТАРТУВАОЕ НА JAVA КПМППНЕНТАТА 

За пптпищуваое и реализираое на електрпнски налпзи пптребнп е да е инсталирана и сппдветнп 

кпнфигурирана JAVA кпмппнентата. 

 

Кпга се птвпра страната за пптпищуваое и реализираое електрпнски налпзи (Мени: ПЛАЌАОЕ СП 

НАЛПЗИ 1 Реализираое/Бришеое на креирани налпзи 2): 

 
Слика 76Страната каде се кпристи JAVA-та 
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се вчитува JAVA кпмппнентата (1):  

 

 
Слика 77Лпкација на страната каде се прикажува вшитуваоетп на JAVA-та 

 

Вп зависнпст пд капацитетпт на кпмпјутерпт на кприсникпт, пптребнп е ппределенп време (пд 

некплку секунди дп некплку минути) за целпснп да се вшита JAVA-та.  

 

Притпа се прикажува известуваое и се бара дпзвпла пд кприсникпт за стартуваое на JAVA 

кпмппнентата: 

 

 
Слика 78 Известуваое за дпзвпла за ппдигаое на JAVA-та 

 

Пптребнп е кприсникпт да дпзвпли стартуваое на JAVA кпмппнентата преку селектираое на 

ппцијата: 1 I accept the risk and want to run this application и пптврда за стартуваое на JAVA 

кпмппнентата 2 Run.  
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Дпкплку има грещка при вшитуваое на JAVA-та или JAVA кпмппнентата нема дпвплнп привилегии за 

стартуваое или кприсникпт не дпзвпли стартуваое на JAVA-та (3 Cancel) тпгащ вп пбележанипт дел 

(1) се прикажува ппрака за грещка Error. Click for details:  

 

 
Слика 79 Известуваое за грещка при вшитуваое на JAVA 

Вп вакпв слушај не е впзмпжнп пптпищуваое на електрпнските налпзи се дпдека не биде 

пвпзмпженп нпрмалнп функципнираое на JAVA кпмппнентата. 

 

 

Дпкплку се е вп ред при стартуваоетп на JAVA кпмппнентата пбележанипт дел (1) ќе биде сп сива 

бпја:  

 
Слика 80 Успещнп вшитана JAVA 

 

Пва знаши дека JAVA кпмппнентата успещнп се вшитала и мпже да се врщи пптпищуваое на налпзите. 
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НАДГРАДБА НА JAVA КПМППНЕНТАТА 

 

Перипдишнп, прпизвпдителпт (Oracle Corporation) издава нпва верзија на JAVA кпмппнентата. Кпга 

преку веб пребарувашпт (Internet Explorer, Google Chrome,…), кприсникпт птвпра веб страна кпја ја 

кпристи JAVA кпмппнентата (какп щтп е веб страната за пптпищуваое на електрпнски налпзи на ТТК 

Банка) се стартува инсталираната верзија на JAVA-та лпкалнп на кпмпјутерпт и се врщи прпверка 

дали има излезенп ппнпва верзија на JAVA-та.  

Дпкплку има ппнпва верзија на JAVA-та се прикажува сппдветна ппрака:   

 
Слика 81 Известуваое кпга е пптребнп надградба на JAVA 

Има три ппции пд кпи мпже да избере кприсникпт: 

1 Update (Да се изврщи надгадба сп нпвата верзија на JAVA) 

2 Block (Да се блпкира стартуваоетп на JAVA кпмппнентата) 

3 Later (Да се пдлпжи надградбата на JAVA-та за друг пат) 

 

Притпа кприсникпт треба да избере  

 ппција 1 Update дпкплку сака првп да изврщи надградба на JAVA-та, а пптпа да прпдплжи сп 

пптпищуваое на налзпите  

или  

 ппција 3 Later дпкплку сака да ја пдлпжи надградбата сп нпвата верзија на JAVA-та и да 

прпдплжи сп пптпищуваое на налпзите. 

 

 



С т р а н и ц а  | 63 

 

ТТК Банка АД Скппје | Кприсничкп упатствп за електрпнскп банкарствп 

 
 

КПНФИГУРИРАОЕ НА JAVA КПМППНЕНТАТА 

Дпкплку кприсникпт избере 1 Update , пднпснп ја надгради верзијата на JAVA-та сп најнпва, пптребнп 

е да се изврщи (или да се прпвери) кпнфигурираоетп на безбеднпсните ппдесуваоа на JAVA-та 

лпкалнп на кпмпјутерпт на кприсникпт. 

Пристап дп ппциите за кпнфигурираое на JAVA кпмппнентата:  

1 Start кппшетп на Windows-пт 

 
Слика 82 Пристап дп ппцијата з акпнфигурираое на JAVA преку start менитп 

 Прв нашин : Избпр на фплдерпт 2 Java  па ппција 3 Configure Java 

или  

 Втпр нашин: Избпр на 4 Control Panel, па избпр на икпната 5 Java 

 



С т р а н и ц а  | 64 

 

ТТК Банка АД Скппје | Кприсничкп упатствп за електрпнскп банкарствп 

 
 

 
Слика 83 Пристап дп ппцијата з акпнфигурираое на JAVA преку Control panel 
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Притпа се птвпра прпзпрец Java Control Panel. 

1) Се избира табпт 1 Security, 

2) Се прпверува дали Security level е на 2 High, 

 

 
Слика 84Прпзпрец за ппдесуваое на Security Settings на JAVA-та 

 

3) Дпкплку вп 3 Exception Site List гп нема сајтпт https://ebank.ttk.com.mk/ тпгащ се дпдава 

преку 4 Edit Site List: 
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Пп птвпраоетп на прпзпрецпт Exception Site List се избира 1 Add  

 
Слика 85 Дпдаваое на сајт вп исклушпци на JAVA-та 

 

и се внесува https://ebank.ttk.com.mk/ вп делпт 2 Location,  

 
Слика 86 Дпдаваое на сајтпт https://ebank.ttk.com.mk вп исклушпци на JAVA-та 

пп щтп се пптврдува измената сп  3 OK: 
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Пп пва сајтпт https://ebank.ttk.com.mk/ се ппјавува вп листата 1 Exception Site List: 

 
Слика 87Прпверка и пптврда на измената 

Прпцеспт заврщува сп пптврдуваое 2 ПК. 

Пп изврщената кпнфигурација на JAVA кпмппнентата пптребнп е да се рестартираат веб 

пребарувашите (Internet Explorer, Google Chrome,…). 
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ПРПВЕРКА НА АКТИВЕН И ИНСТАЛИРАН ДИГИТАЛЕН СЕРТИФИКАТ  

 

На страната за пптпищуваое и реализираое електрпнски налпзи (Мени: ПЛАЌАОЕ СП НАЛПЗИ 1 

Реализираое/Бришеое на креирани налпзи 2): 

 
Слика 88 Прпверка на активен дигитален сертификат 

Дпкплку кприсникпт има пријавенп валиден дигитален сертификат вп Банката, на страната вп делпт 3 

се прикажува сппдветнп известуваое. 

Дигиталнипт сертификат треба да е инсталиран лпкалнп на кпмпјутерпт/кпмпјутерите на кприсникпт 

на електрпнскп банкарствп пд кпј ќе се пптпищуваат електрпнските налпзи. 
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Кај Google Chrome веб пребаруваш:  

1 Customize and control Google Chrome 2 Settings:  

 
Слика 89 Пристап дп ппциите кај Google chrome 

 

Вп нпвпптвпренипт tab : Settings, најдплу се избира 1 Show advanced settings:  

 
Слика 90 Приказ на напредни ппции кај Google chrome 
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И се избира 1 Manage certificates:  

 
Слика 91 Пристап дп инсталираните сертификати 

Вп прпзпрецпт Certificates се прикажани инсталираните дигитални сертификати лпкалнп на 

кпмпјутерпт на кприсникпт (1):  

 
Слика 92 Преглед на инсталираните сертификати на кпмпјутерпт 

Дпкплку тука не се прикажува кприснишкипт дигитален сертификат, пптребнп е истипт да се 

инсталира. 


