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1. Вовед
Упатството за користење на апликацијата за „Известување за побарувањата и
обврските од комерцијалното работење со нерезиденти“ е наменето за правните лица коишто
имаат обврска да го доставуваат образецот КИПО до Народната банка на Република Северна
Македонија (во понатамошниот текст: НБРСМ) по електронски пат.
1.1 Предуслови за користење на апликацијата (инсталации и приспособување на
клиентските машини)
За да може да ја користите апликацијата, потребна е врска кон Интернет, сертификат
од овластен издавач во РСМ и персонален компјутер на кој треба да се направат следниве
инсталации:





Оперативен систем „Виндоус“;
Интернет-пребарувач: „Хром (Chrome)“, „Еџ (Edge)“, „Фајрфокс (Firefox)“,
„Опера (Opera)“ или „Интернет-експлорер (Internet-explorer)“;
Инсталација на сертификат - дигитален потпис;
Инсталација на сертификатот „рут“ на НБРСМ - за да го избегнете појавувањето на
пораката (certificate was not issued by a trusted authority). Инсталацијата на овој
сертификат е објаснета во точка 2.2 Инсталација на сертификатот „рут“ (root)
на НБРСМ.

Исто така, потребно е да инсталирате:
За интернет-пребарувачите: „Хром“, „Еџ“, „Фајрфокс“, „Опера“:



Kомпонента за дигитално потпишување (Nextsense XML Signing
Component) - врската до оваа компонента се прикажува во апликацијата како на
Слика 1.
Клиентска апликација (Nextsense client application) – врската до оваа
компонента се прикажува во апликацијата како на Слика 2.

За интернет-пребарувачот: „Интернет-експлорер“:


Компонентата „NBRMSignCom“ - оваа компонента, како и упатството за
нејзиното инсталирање се наоѓаат на почетната страна на апликацијата (Слика 3)



Неколку поставувања во интернет-пребарувачот „Интернет-експлорер“:
 во пребарувачот „Интернет-експлорер“ (ИЕ), во опцијата „Tools\Internet
options\Security\Trusted Sites“, во „Sites“ да се додадат адресите
https://portal.nbrm.mk и https://91.226.21.198 (прикажано на Слика 4,
Слика 5, Слика 6Слика 7);
 во пребарувачот „Интернет-експлорер“ (ИЕ) во опцијата „Tools\Internet
options\Security\Trusted Sites“ е потребно да се постави опцијата
„Initialize and script ActiveX controls not marked as safe“ на „enable“.
(прикажано на Слика 8 иСлика 9);

 во делот „Miscellaneous“, „Include local directory path when uploading
files to server“ да се постави на „enable“ (прикажано на Слика 8 иСлика
10);
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Слика 1. Врска за инсталација на компонентата за дигитално потпишување (Nextsense XML Signing component) (за
„Хром“, „Еџ“, „Фајрфокс“ или „Опера“)

Слика 2. Врска за инсталација на клиентска апликација за потпишување (Nextsense client application) („Хром“,
„Еџ“, „Фајрфокс“ или „Опера“)
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Слика 3. Врска за инсталација на компонентата „NBRMSignCom“ – за „Интернет-експлорер“

Слика 4. Поставувања на Интернет-експлорер
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Слика 5. Поставувања на Интернет-експлорер (Trusted sites)

Слика 6. Поставувања на Интернет-експлорер - додавање адреса (во trusted sites)
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Слика 7. Поставувања на Интернет-експлорер - додавање адреса (во trusted sites)

Слика 8. Поставувања на Интернет-експлорер (trusted sites/custom level)
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Слика 9. Поставувања на Интернет-експлорер (опција во trusted sites)

Слика 10. Поставувања на Интернет-експлорер (опција во trusted sites)

7

2. Користење на апликацијата
2.1 Најавување на порталот http://portal.nbrm.mk
Користењето на апликацијата започнува со пишување на следнава адреса:
http://portal.nbrm.mk
во полето „адреса“ (Address) од интернет-пребарувачот, по што ќе се активира прозорец како
на Слика 11 за внесување на корисничкото име и лозинката (Username и Password).

Слика 11. Најавување на системот на НБРСМ

Корисничкото име и лозинка коишто ќе ги користите за најавување на системот на НБРСМ
(http://portal.nbrm.mk) се:
UserName:
Password:

portal
denar123

Напомена: Ова корисничко име и лозинка се користат исклучиво за комуникација со НБРСМ
и не е дозволено нивно пренесување на трети лица. Тие се менуваат по одреден период (6
месеци) или по потреба, за што ќе бидете из*вестени преку електронска пошта
(електронската адреса којашто ја доставувате во НБРСМ, за контакт).
Доколку ја промените Вашата електронска пошта или лице за контакт, за промената
треба да ја известите НБРСМ.
Напомена2:
Доколку трипати едноподруго ја згрешите лозинката, ќе бидете одбиени од системот
и нема да може да се најавите на системот во период од 20 минути. По истекот на дваесетте
минути ќе може повторно да се најавите на системот.
Доколку 10 минути сте неактивни (не работите со апликацијата), врската кон НБРСМ
ќе се прекине и потоа треба повторно да се најавите на системот, за да може да продолжите
со работа.

Ако успешно сте се најавиле на порталот, ќе Ви се појави прозорец како на Слика 12,
каде треба да го одберете копчето „Апликација 192. Статистички податоци - КИПО2“
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Слика 12. http://portal.nbrm.mk
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2.2 Инсталација на сертификатот „рут“ (root) на НБРСМ

Доколку прват се најавувате на оваа страница , за да го избегнете појавувањето на

пораката „сертификатот не е издаден од веродостоен експерт“ (certificate was not issued by a
trusted authority), потребно е да го инсталирате сертификатот „рут“ на НБРСМ, преку адресата
што се наоѓа во долниот дел од страницата. Со притискање на полето „тука“ се отвора
прозорец како на Слика 13.

Слика 13

По што со притискањето на копчето
сертификатот (Слика 14)

, се отвора прозорец со информации за

Слика 14. Информации за сертификатот
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Притиснете на копчето

, по што се отвора прозорец како на Слика 15.

Слика 15. Внесување на сертификатот

Притиснете на копчето

, па повторно на

Слика 16. Внесување на сертификатот
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И на крај притиснете на копчето
внесување на сертификатот (Слика 17).

, по што се појавува порака за успешно

Слика 17. Внесување на сертификатот

Слика 18. Успешно внесување на сертификатот

Со притискањето на копчето

се затвора прозорецот со пораката и повторно на

копчето
на прозорецот од Слика 14, со што процесот на внесување на
сертификатот е успешно завршен.
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3. Работа со апликацијата е-КИПО2
3.1 Најавување на апликацијата
Откако успешно сте се најавиле на порталот (Слика 11) и сте ја одбрале врската
„Апликација 192. Статистички податоци - КИПО2“ (Слика 12), ќе ви се отвори прозорец како
на Слика 19.
За да се најавите на апликацијата потребно е да кликнете на копчето „Притиснете за
избор на сертификат“, по што ако успешно сте го инсталирале дигиталниот сертификат и
сте ги направиле подесувањата на компјутерот од точка 1.1, треба да се отвори прозорец за
избор на сертификат, како на Слика 20.
Ако корисникот првпат се најавува на апликацијата со нов сертификат, се појавува
порака дека тој е евидентиран, но не е сѐ уште авторизиран (Слика 22). За да може

корисникот да работи со апликацијата со одбраниот сертификат, потребно е
неговата авторизација да биде потврдена од страна на одговорните лица на НБРСМ
(врз основа на пратениот допис за назначување овластени лица). Откако овие чекори
успешно ќе завршат, значи дека овластеното лице може да ја користи апликацијата.

Слика 19. Почеток на работа со апликацијата е-КИПО2
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Слика 20. Избор на сертификат

Слика 21. Прозорец за избор на сертификат
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Слика 22. Прво најавување со нов сертификат

Доколку успешно се најавите на апликацијата, ќе Ви се отвори прозорец како на Слика 23.

Слика 23. Работа со апликацијата е-КИПО2

3.2 Рачно внесување на образецот КИПО
Со одбирање на опцијата „Образец КИПО“ од менито (Слика 24), па потоа „Рачно
внесување на образецот КИПО“ се отвора прозорец како на Слика 25.

Слика 24. Одбирање мени за внесување „Образец КИПО“
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Слика 25. Рачно внесување на „Образец КИПО“

Евидентирањето на образецот КИПО се врши со внесување:
 Квартал;
 Година;
 Матичен број на фирмата (се одбира од списокот од кој може да се пребарува
по назив)
по што се кликнува на копчето „Продолжи“.
По евидентирањето на фирмата за соодветниот квартал, може да се продолжи со внесување
на ставките од образецот. За да се внесе успешно една ставка од образецот КИПО, потребно
е да се внесат следниве податоци:
 Побарувања/обврски (да се одбере од списокот на понудени вредности: A1, A2, A3,
A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7);
 Шифра на валутата;
 Шифра на земјата;
 Почетна состојба за соодветниот квартал, за соодветниот тип на побарувања/обврски,
за соодветната шифра на валутата и за соодветната шифра на земјата;
 Износ зголемување;
 Износ намалување;
 Останато;
 Крајна состојба;
 Износ над една година;
и да се пристисне копчето „Сними“, по што ставката од образецот ќе се појави во долната
табела.
Напомена: За една шифра на побарувања/обврски, валута и земја, во образецот КИПО може
да се внесе само еден ред. Тоа значи дека ако во Вашата евиденција имате повеќе ставки за
иста шифра на побарувања/обврски, валута и земја, во образецот КИПО тие ставки ќе ги
соберете.
Доколку сакате да извршите корекција на одреден износ од некоја ставка од образецот,
треба да притиснете на „Одбери“ од соодветниот ред од табелата, со што ќе се пополнат
полињата со соодветните вредности. Потоа треба да влезете во соодветното поле, се коригира
износот и повторно се притиска копчето „Сними“, по што коригираниот износ треба да се
појави во долната табела.
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Ако сте извршиле внесување на одредена ставка од образецот во која сте ги згрешиле
валутата, земјата или шифрата за побарувањата/обврските, треба целосно да се избрише
ставката од образецот. Бришењето на ставката од образецот се врши со притискање на
копчето
од соодветниот ред од табелата, по што се појавува порака за потврда на
бришењето.

Слика 26. Порака за потврда на бришењето на ставката од образецот КИПО

Со кликнување на копчето „ОК“ ќе се изврши бришење на ставката од образецот.
Во секој момент од процесот на пополнување на образецот може да се направи контрола на
внесените податоци со притискање на копчето „Провери“, по што ако има грешки во
внесените податоци, тие ќе се појават во форма на табела како на Слика 27. Сите грешки
треба да се коригираат пред да се премине на наредниот чекор од постапката – „Контрола и
затворање на образецот КИПО“.

Слика 27. Проверка за грешки во внесените податоци
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3.3 Постави XML-датотека
Ако корисникот сака своите податоци да ги прати преку XML-датотека, ја избира
опцијата „Постави ХML-датотека“ (Upload xml file). Со овој избор се појавува екранот како на
Слика 28.
Во првиот чекор (со кликнување на копчето „прегледај“ - Browse) се одбира датотеката
којашто треба да се пренесе и се кликнува на „Прикачи датотека“, по што таа се прикажува
во долниот дел од екранот (Слика 29).

Слика 28. Испраќање податоци преку XML-датотека
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Слика 29. Приказ на содржината на XML-датотеката

Со притискање на копчето „Достави“, податоците се евидентираат во привремениот простор
на системот на НБРСМ. Податоците се успешно евидентирани ако се појави пораката „Успешно
пренесени податоци“. Постапката продолжува со избор на менито „Контрола и
затворање на образецот КИПО“.
Ако датотеката којашто сакате да ја доставите има логички грешки, тие ќе се појават како на
Слика 30 и ќе треба да ги коригирате.

Слика 30. Приказ на грешки на XML-датотеката

3.4 Контрола и затворање на образецот КИПО

19

Откако ќе се внесат сите ставки од образецот КИПО, преку рачно внесување на
образецот или преку XML-датотека, се продолжува со контрола и со затворање на образецот,
со одбирање на опцијата „Образец КИПО“ од менито, па потоа „Контрола и затворање на
образецот“. Се внесуваат кварталот и годината и се одбира фирмата, по што внесените
податоци се прикажуваат во вид на табела (Слика 31).

Слика 31. Проверка и затворање на образецот

Со притискање на копчето
се појавува список на грешки, доколку постојат,
или се појавува порака дека „Нема грешки“.
Видовите грешки што може да се појават при логичката контрола се следниве:
Тип на
грешка
1
2
3
4
5
6
7
8

Опис
Нема внесено претходен квартал
Немате затворено претходен квартал, нема да можете да го затворите и
овој квартал
Крајната состојба од претходниот квартал не одговара на почетната
состојба, или почетната состојба треба да биде 0 ако првпат известувате.
Претходната состојба е:
Крајниот износ не е почетната состојба + зголемување - намалување +
останато, крајниот износ треба да биде:
Износот во колоната „над една година“ не е помал или еднаков на крајниот
износ
Има состојба во претходен квартал за следната валута, земја и П/О, треба
известие и за овој квартал
Износите во колоните за почетната состојба, зголемување, намалување,
крајна состојба и износот над една година не смеат да бидат негативни
Има внесено подоцнежен квартал, којшто е затворен, проверете ги
состојбите

Доколку образецот КИПО нема грешки, може да се пристапи кон потпишување на
податоците. Потпишувањето на податоците се врши со притискање на копчето
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, по што се појавува прозорец за избор на сертификат со кој ќе се
потпишат податоците.

Слика 32. Проверка на податоците

Ако операцијата е успешно завршена се појавува порака „Затворен е образецот за одбраниот
квартал“, како на Слика 33.

Слика 33. Порака за успешно затворање на образецот

По затворањето на образецот за одреден квартал, тој не може да се менува. Доколку
утврдите грешка во затворен образец во тековниот или во некој претходен квартал, за да
извршите корекција, потребно е да испратите барање за отворање затворен образец КИПО и
да направите корекција на податоците откако одговорните лица во НБРСМ ќе Ви дозволат да
направите корекција.

3.5 Барање за отворање затворен образец КИПО

Слика 34. Барање за отворање затворен образец КИПО

Доставувањето на барањето за отворање затворен образец КИПО се состои од два чекори. Се
внесуваат кварталот, годината и фирмата за која сакате да вршите корекција на податоците,
потоа се кликнува на копчето „Генерирај барање (XML)“, па „Потпиши и испрати“, се одбира
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сертификатот со кој сте најавени на системот и ако операцијата е успешна ќе добиете порака
како на Слика 35.

Слика 35. Успешно испратено барање за отворање образец КИПО

Одговорните лица во НБРСМ ќе го примат Вашето барање и ќе постапат според него.

3.6 Одјавување од апликацијата
По завршувањето на работата со апликацијата треба да се одјавите од неа, со
притискање на „Одјави се“ во горниот десен агол од менито (Слика 23), по што ќе се отвори
почетната страна за работа.
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