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1. ВОВЕД
Електронската апликација „Електронска достава на обрасци за надворешниот долг и
надворешните побарувања - eНДНП“ (во понатамошниот текст еНДНП) е направена за
рационализација на процесот на прибирање податоци за кредитните работи со странство,
преку воведување електронско известување за остварениот промет врз основа на
кредитните работи.
Апликацијата овозможува на едноставен начин да се поднесат податоците за
кредитните работи со странство преку поднесување на обрасците еНДНП, овозможува
следење на статусот на кредитните пријави, како и преглед на поднесените обрасци.
Со помош на ова корисничко упатство, на илустративен и описен начин ќе биде објаснет
процесот од првото најавување на апликацијата па сѐ до поднесувањето на конкретните
обрасци, со акцент на специфичните контроли и функционалности. На крајот од Упатството
е изработен и репрезентативен пример.

2. КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА
2.1. Предуслови за користење на апликацијата (инсталација и
приспособување на клиентските машини)
Клиентите (известувачите) коишто претходно се назначени1 од страна на должникот во
АП301 имаат можност да се најават на апликацијата.
Автентификацијата на апликацијата на назначените корисници се прави преку валиден
дигитален сертификат издаден од овластен издавач на дигитални сертификати (КИБС или
„Телеком“) заради заштита на интегритетот на корисникот и безбедноста на податоците.
За користење на апликацијата еНДНП од страна на клиентите на апликацијата,
неопходно е да се изврши следново приспособување и инсталации на клиентските машини:
-

Оперативен систем: „Виндоус 7“ (Windows 7) или повисока
верзија;
Интернет-пребарувач: „Еџ“ (Edge), „Хром“ (Chrome), „Фајрфокс“
(Firefox), „Опера“ (Opera);
Сертификат „рут“ на НБРМ ‒ инсталацијата на овој сертификат е
објаснета во делот за активирање на портал-страницата на НБРМ;
Инсталација на дигитален сертификат – дигитален потпис.

Како дополнување на предусловите за користење на апликацијата, при првото
најавување (еднократно) треба да се инсталира:
1. Компонента „Некстсенс“ за потпишување со дигитален сертификат;
2. Клиентска апликација „Некстсенс“ којашто служи за препознавање и валидација на
дигиталните сертификати.
Двете апликации треба да бидат инсталирани на вашиот оперативен систем (слика 1).

Слика 1. Прво најавување на апликацијата

1

Назначувањето корисници се прави преку апликацијата за електронско известување ТУКА
На истата врска е достапно и корисничко упатство за начинот на регистрирање и назначување корисници.

Во продолжение ќе бидат приложени слики преку кои се опишува инсталирањето на
неопходните компоненти за валидација и потпишување со дигитални сертификати.
1. Инсталирање на компонентата „Некстсенс“ (NextSense) за потпишување со
дигитален сертификат (со кликнување на првата врска од слика 1).

Откако ќе заврши инсталацијата на првата компонента може да се продолжи со
инсталирањето на втората како на сликата во продолжение:

2. Инсталирање на клиентската апликација „Некстсенс“ (NextSense) за работа со
дигитални сертификати

НАПОМЕНА: Поради скок (pop-up)прозорецот за избирање сертификат, потребно е да се
дозволи појавување на таков вид прозорци.

2.2. Можности за користење на апликацијата
Корисникот може да пристапи до апликацијата и да ја користи од кој било персонален
компјутер на кој се инсталирани наведените компоненти.
Користењето на апликацијата започнува со пишување на следнава адреса во полето
„адреса“ (Address) на некој од наведените интернет-пребарувачи: http://portal.nbrm.mk
НАПОМЕНА: Во фазата на тестирање се пристапува на адресата: http://testportal.nbrm.mk

2.3. Ограничувања за користење на апликацијата
Единствено ограничување е доколку интернет-врската од клиентската страна е бавна,
со тоа и користењето на апликацијата може да биде забавено, но не и оневозможено.

3. НАВИГАЦИСКО МЕНИ
По успешната најава во електронската апликација еНДНП, известувачот има можност
брзо и едноставно да ги достави сите промени/трансакции коишто се однесуваат на нова
реализација
накористени/одобрени
средства,
или,
пак,
нова
реализација
наплатени/наплатени главнина и камата, во информацискиот систем на Народната банка.
Главните менија содржани во оваа апликација се: Дома, Кредитни пријави, Листа
на обрасци и Контакт, а во продолжение на ова упатство ќе следи објаснување и за
нивните можности и функционалности, за секое поединечно.

4. ДОМА
Дома е првиот прозорец од четирите главни менија. Доколку сте успешно најавени, во
овој дел се прикажани податоци за сертификатот, како и скратен назив на најавениот
известувач/учесник (слика 2).

Слика 2.

5. КРЕДИТНИ ПРИЈАВИ
Со влегувањето во ова мени, известувачот има преглед на сите евидентирани
кредитни пријави во Народната банка склучени со нерезиденти, за секој
должник/доверител од кого е назначен, соодветно. Во горниот дел од овој прозорец
во првиот ред е прикажан известувачот кој е назначен да известува во Народната банка.
Доколку известувањето е посредно, веќе во вториот ред известувачот има можност да
одбере за кој должник/доверител ќе известува. Третиот и четвртиот ред се коишто се
користат за филтрирање на кредитните пријави според: 1) типот на известување ‒
надворешен долг (НД)/надворешно побарување (НП) и2) бројот на кредит, соодветно.
Притоа, начинот на филтрирање на бројот на кредитот се врши со впишување на
соодветниот број на кредитот (слика 3).

Слика 3.

5.1. Листа на кредитни пријави
Во долниот дел од прозорецот, во менито КРЕДИТНИ ПРИЈАВИ, е прикажан преглед
од сите евидентирани кредитни пријави во Народната банка од соодветниот
должник/доверител. Во оваа листа, покрај активните кредитни пријави, се прикажани и
кредитните пријави коишто се „затворени“, односно коишто се целосно отплатени или
наплатени и повеќе нема можност за нови реализации . Основните елементи на оваа листа,
поединечно за секоја кредитна пријава, се: Број на кредит, Датум на договор, Валута, Износ
на кредитот, Назив на кредитор/корисник и Држава на кредитор/корисник (слика 4).

Слика 4

Последните две колони од овој преглед: Започни со пополнување и Кон листи
се полиња коишто водат во делот КАРТИЦА (точка 3.2. во ова упатство) и во ЛИСТА
НА ОБРАСЦИ (точка 4. во ова упатство) за кои ќе прочитате повеќе во продолжение.

5.2. Картица
Картица е преглед од основните елементи на секој кредит коишто произлегуваат од
соодветно евидентираниот образец НД1/НП1, вклучително и состојбата на
долг/побарување, меѓутоа вчитана/обработена од претходниот ден. Основните елементи
од образецот НД1/НП1, коишто се содржани во картицата се: Износ на кредит, Валута,
Датум на договор, Вид на Договор, Назив на кредитор/корисник и Шифра и назив на
држава. Покрај овие елементи, во овој дел се прикажани и Состојба на долг/побарување,

Искористен/Одобрен износ, Платена/Наплатена главнина, Платена/Наплатена камата,
Преостанат износ и Откажан износ. (слика 5.).

Слика 5.

Во горниот дел на картицата се прикажани податоците за одбраниот кредит, односно
матичниот број и скратениот назив на известувачот и должникот/доверителот. Во долниот
дел на картицата се прикажани видовите обрасци со кои, на електронски начин,
известувачот има обврска да извести за секоја настаната промена/трансакција, којашто се
однесува на нова реализација на користење/одобрување, отплата/наплата на главница и
отплата/наплата на камата. Ова е прикажано на сликата 6, а подетално е опишано во
точката 3.3. ПРИЈАВУВАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА.

Слика 6.

5.3. Пријавување на реализација
Пријавувањето на реализацијапретставува функционалност со којашто
известувачот преку електронската апликација има можност да извести за секоја настаната
промена/трансакција којашто се однесува на нова реализација накористење/одобрување,
отплата/наплата на главница и отплата/наплата на камата. Со други зборови, во овој дел
известувачот може електронски да ги достави обрасците НД2/НП2, НД3/НП3 и НД4/НП4,
преку внесување и дигитално потпишување на податоците.
5.3.1. Реализација на користење/одобрување
При известување за нова реализација накористење
електронскиот образец треба да изгледа како на сликата 7.

или

одобрување,

Слика 7.

Образецот е поделен на два дела. Во горниот дел треба да се одбере типот на
образецот, односно дали станува збор за редовен документ/нова трансакција, или
сторно на прифатен документ, како и да се внесе вредноста на вкупниот
искористен/одобрен износ. Останатите полиња во горниот дел се веќе пополнети според
претходно доставените известувања и тие не може да се променат (слика 8).

Слика 8.

Во долниот дел на образецот сите полиња се задолжителни. За да продолжите и
успешно го доставите образецот треба да одберете соодветен код од листата, датум којшто
се однесува на трансакцијата и износот. Многу важно, во полето СОСТОЈБА НА
ДОЛГ/ПОБАРУВАЊЕ, апликацијата предлага износ којшто се пресметува согласно со
претходно доставените известувања, како и тековното известување, но задолжително е да
се провери и да се потврди од ваша страна. Доколку состојбата е проверена и потврдена,
со избирање на полето Внеси ставка, ставката се внесува во образецот. Доколку
известувате за повеќе трансакции коишто се случиле на различен датум, треба да се
внимава на нивната хронологија, односно да се започне од најстариот, па сѐ до најновиот
датум. Притоа, во полето „состојба на долг/побарување“ се внесува крајната состојба,
односно износот којшто одговара и се однесува на последно внесената ставка. Секоја
трансакција се внесува посебно со избирање на полето Внеси ставка. Збирот на овие
трансакции треба да биде еднаков со износот којшто го имате внесено во полето вкупно
искористен/одобрен износ во горниот дел од образецот (слика 9).

Слика 9 .

Понатаму, со цел податоците да се пренесат и да се евидентираат успешно, треба
образецот да се внесе, и тоа со избирање на полето ВНЕСИ. Откако ќе го внесете образецот
ќе добиете порака дека „Податоците се успешно пренесени во база“. Понатаму, со
избирање на копчето ПРЕГЛЕД, имате можност дополнително да ги проверите образецот и
сите пополнети и одбрани елементи. Со оваа функционалност имате можност истиот
образец и да го експортирате во форматот „ексел“, копче во горниот десен агол, како и да
го зачувате локално на вашиот компјутер. Доколку сакате да промените нешто во образецот
којшто тековно го доставувате, можете да одберете ОТКЛУЧИ (слика 10).

Слика 10.

Меѓу другите функционалности во овој дел, постои можност за поставување
придружни документи коишто се однесуваат на дообјаснување на податоците содржани во
тековниот образец, Валидни типови документи коишто може да се прикачат се: bmp, img,
png, jpg, msg, docx, xlsx, csv, txt, pdf, xml.

Доколку образецот е внесен точно и податоците се успешно пренесени во базата,
образецот треба задолжително да се потпише со одбирање на полето ПОТПИШИ. Оваа
постапка на потпишување на образецот е достапна и во прозорецот ПРЕГЛЕД (слики 11. и
12).

Слика 11.

Слика 12.

5.3.2. Отплата/наплата на главнина
Истите правила и контроли како и кај РЕАЛИЗАЦИЈА НАКОРИСТЕЊЕ/ОДОБРУВАЊЕ се
однесуваат и на пријавувањето ОТПЛАТА/НАПЛАТА НА ГЛАВНИНА.

5.3.3. Отплата/наплата на камата
Истите правила и контроли како и кај РЕАЛИЗАЦИЈА НАКОРИСТЕЊЕ/ОДОБРУВАЊЕ се
однесуваат и на пријавувањето ОТПЛАТА/НАПЛАТА НА КАМАТА. Единствен исклучок при
пријавувањето на каматата е можноста текстуално да се образложи за кој период се
однесува платениот/наплатениот износ (слика 13).

Слика 13.

5.4.

Пријавување сторно на извршување за кое е претходно известено

За пријавувањето сторно коешто се однесува на реализација на користење /
одобрување, отплата / наплата на главница или отплата / наплата на камата, за кое е
претходно известено, се известува со пополнување единствено на горниот дел од
образецот каде што треба да се одбере типот на образецот, односно сторно на прифатен
документ. Понатаму, со изборот на сторно на прифатен документ, електронската
апликација автоматски ги внесува податоците од последниот соодветен образец за
известување коишто се однесуваат на датумот на трансакција на образецот којшто се
сторнира и бројот на документот којшто се сторнира (слики 14, 15 и 16). На крајот, за
успешно известување на Народната банка, образецот треба да се внесе и да се потпише.
Притоа, може да се сторнира единствено последниот потпишан образец за
известување во некој претходен ден од денот кога се известува за сторното.

Слика 14. Сторно на Реализација на користење – НД2

Слика 15. Сторно на Реализација на отплата на главнина – НД3

Слика 16. Сторно на Реализација на отплата на камата – НД3

6. ЛИСТА НА ОБРАСЦИ
Во менито ЛИСТА НА ОБРАСЦИ се сместени сите обрасци коишто ги имате
доставено во Народната банка и се однесуваат на соодветниот кредит. Бидејќи тие обрасци
имаат различни карактеристики и статус, постои можност оваа листа да ја филтрирате и да
пребарувате.
Преку примарното навигациско мени Листа на обрасци се пристапува до формата
за преглед на пријавенота реализација.
Известувачот, преку формата може да го следи статусот на обрасците внесени во
апликацијата за електронско известување за остварениот промет врз основа на кредитните
работи.
Формата Листа на обрасци е организирана во три функционални целини (слика 17):
1. Пребарување обрасци според одредени критериуми;
2. Копчиња за пристап до конкретни пријави според статус на реализација;
3. Табеларен приказ на пријавите според статусот на реализација.

Слика 17. Форма „Листа на пријави“.

6.1. Пребарување на обрасците според одредени критериуми
Како што е прикажано на сликата 18, во овој дел постои можност да се пребарува конкретен
образец во базата којшто претходно бил внесен или потпишан. Има четири главни елементи
преку кои може да се направи ова пребарување и филтрирање (може да се користи еден,
или, пак, комбинација од повеќе).
-

НД / НП: - надворешен долг или надворешно побарување;

-

Број на кредит: - внесете број на кредит;

-

МБ на должник: - внесете матичен број на должникот/доверителот;

-

Датум на внесување: - датум на кој е внесен образецот.

Слика 18.

6.2. Копчиња за пристап до пријави според статусот на реализација
Со избирање на некое од понудените копчиња, се прикажуваат
пријавите за должникот/доверителот според статусот на пријавена
реализацијаво табеларен приказ.

Доколку се избере копчето Внесени обрасци, во табеларниот приказ се прикажуваат сите
обрасци коишто имаат статус Внесен, односно се внесени во апликацијата, но не се
дигитално потпишани од известувачот (нема да се обработуваат од страна на Народната
банка).
Образецот којшто е последно внесен за соодветна кредитна пријава (последен број на
документ за конкретна кредитна пријава) има можност да се избрише. Објаснувањето е
прикажано тука.
Исто така, покрај статусот, во табеларниот приказ се прикажани и деталите за обрасците
(слика 19).

Слика 19. Табеларен приказ на внесените обрасци за кредитни пријави.

Доколку се избере копчето Потпишани обрасци, во табеларниот приказ се прикажуваат
сите обрасци коишто имаат статус Потпишан, односно се внесени во апликацијата и се

дигитално потпишани од известувачот (обрасците со овој статус се обработуваат од страна
на Народната банка) (слика 20).

Слика 20. Табеларен приказ на потпишаните обрасци за кредитни пријави.

Доколку се избере копчето Отклучени обрасци, во табеларниот приказ се прикажуваат
сите обрасци коишто имаат статус За корекција, односно обрасците коишто биле
дигитално потпишани, а се отклучени (од страна на Народна банка), заради нивна повторна
обработка (слика 21).
Потпишаните обрасци може да се отклучат само со претходно поднесено барање за
отклучување.2

Слика 21. Табеларен приказ на отклучените обрасци за кредитни пријави.

2

Во полето Отклучени обрасци се појавуваат само обрасците коишто биле дигитално потпишани од страна на
известувач, а потоа се отклучени од НБРСМ по претходно барање за отклучување.

Доколку се избере копчето Грешни обрасци, во табеларниот приказ се прикажуваат сите
обрасци за должникот/доверителот коишто имаат статус Грешен, односно обрасците
коишто се означени како погрешни од страна на Народната банка (слика 22).

Слика 22. Табеларен приказ на погрешните обрасци за кредитните пријави.

6.3. Табеларен приказ на пријавите според статусот на реализација
Табеларниот приказ ги прикажува пријавите според избраните критериуми (опционални) и
според статусот на кредитна реализација(во зависност од тоа кое копче е избрано).
Исто така, покрај прегледот на деталите за обрасците, во табеларниот приказ се воведени
и функционалности коишто се однесуваат на секој образец, поединечно.
Функционалноста за конкретен образец се повикува преку кликнување на соодветната
слика/врска (слика 23):
‒
‒
‒
‒
‒

Прелистување на претходно поставените документи;
Поставување документи;
Прикажување на формата за внесување на образецот / Барање за отклучување;
Пристап кон кредитна картица;
Можност за преглед на образецот / преземање во „ексел“ / печатење.

Слика 23. Функционалности интегрирани во табеларниот приказ за конкретен образец.

6.3.1. Прелистување на претходно поставените документи
Со кликнување на сликичката
се појавува скок-(pop-up) прозорец којшто нуди можност
за прелистување на веќе поставените документи како прилог на конкретен образец (слика
24).

Слика 24. Прелистување на претходно поставените документи за конкретен образец.

6.3.2. Поставување документи
Со кликнување на копчето
се појавува дополнителен панел за поставување
документ на конкретниот образец (слика 25).
Валидни типови документи коишто може да се постават се: bmp, img, png, jpg, msg, docx,
xlsx, csv, txt, pdf, xml.
Максимална дозволена големина на документот којшто се поставува: 2МB.

Слика 25. Поставување документи за конкретен образец.

6.3.3. Барање за отклучување
Доколку се појави потреба од отклучување на дигитално потпишаните обрасци заради
дополнителни измени во нив, може да се поднесе барање до Народната банка преку
кликнување на врската Барање за отклучување (слика 26).
Врската е достапна само доколку образецот е дигитално потпишан и се прикажува во
табеларниот приказ за Потпишани обрасци во формата Листа на обрасци.

Слика 26. Барање за отклучување конкретен образец.

6.3.4. Прикажување на формата за внесување образец
Со кликнување на врската Образец (слика 27) на конкретен образец се појавува формата
за внесување на образецот според видот на образецот, преку која известувачот може да
направи преглед на внесените обрасци или да внесе дополнителни во зависност од
потребата.
Врската Образец е достапна само за документите со статус внесен, отклучен или
грешен.

Слика 27. Прикажување на формата за внесување образец според видот на образецот.

Со избирање на врската Образец се пристапува кон формата за внесување образец.
За обрасците коишто имаат статус Внесен, доколку образецот е последно внесен (има
најголем број на документ за соодветната кредитна пријава), корисникот има можност да
го избрише, доколку е направена грешка при внесување.
Копчето Избриши документ е видливо само доколку е задоволен условот наведен погоре
и при негово избирање, документот се брише од базата на податоци (слика 28).

Слика 28. Можност за бришење на последно внесениот образец.

6.3.5. Пристап кон кредитна картица
Со кликнување на врската Картица се пристапува кон формата за кредитна картица на
конкретната кредитна пријава заради увид во неа (слика 29).
Врската Картица е достапна за сите обрасци, без разлика на статусот на реализација.

Слика 29. Пристап до кредитна картица на конкретна кредитна пријава.

6.3.6. Можност за преглед на образецот / преземање во „ексел“
Со кликнување на врската Печати се пристапува кон формата за преглед на конкретен
образец (слика 30).
Врската Печати е достапна за сите обрасци, без разлика на статусот на реализација.

Слика 30. Пристап до формата за преглед и прикажување во „ексел“ на конкретен образец.

7. КОНТАКТ
Во последното функционално мени КОНТАКТ има три начини како да стапите во
контакт со нас, и тоа (слика 31).
-

Да ни пишете електронска порака,
Да нѐ побарате телефонски на приложените броеви и
На локацијата на Народната банка.

Слика 31.

8. РЕПРЕЗЕНТАТИВЕН ПРИМЕР
Во продолжение постапно е прикажан секој
чекор
за
успешно
потпишување
и
доставување на обрасците преку еНДНП.

1. Откако ќе се најавите, од главните
навигациски менија одбирате КРЕДИТНИ
ПРИЈАВИ;

2. Во овој прозорец, доколку известувате
непосредно, називот на известувачот и
должникот/доверителот ќе бидат истото
правно лице. Во спротивно, доколку
известувате
посредно,
во
делот
должник/доверител имате можност да
одберете од листата за кое правно лице ќе
известувате;

3. Има можност да се филтрира по
кредитна пријава. Тоа го правите со
впишување на бројот на кредитот, како на
сликата;

4. Откако ќе ја одберете кредитната пријава
за која ќе известувате, притиснете на
ЗАПОЧНИ СО ПОПОЛНУВАЊЕ;

5. Во прозорецот КАРТИЦА, во долниот дел
се прикажани видовите обрасци. Одберете го
соодветниот со едноставно кликнување, како
на сликата;

6. Со избирање на соодветниот образец (во
нашиот пример НД2), тој треба да изгледа
како на сликата;

7. Во горниот дел задолжително одберете тип
на образец, односно Редовен документ/Нова
трансакција или Сторно на прифатен документ
и да се внесе вредноста на вкупниот
искористен/одобрен износ;

8. Следен чекор е пополнувањето на ставките
на избраниот документ. Прво одбирате код на
реализацијаод
листата
КОД
НА
КОРИСТЕЊЕ;

9.
Следно,
внесувате
ДАТУМ
НА
ТРАНСАКЦИЈАТА во формат дд.мм.гггг, или
пак го одбирате од приложениот календар;

10. Следно, го внесувате износот на
трансакцијата во полето ИЗНОС. Откако ќе ги
пополните овие полиња, притиснете на
копчето ВНЕСИ СТАВКА;

11. Внесената ставка треба да изгледа како на
сликата. Пред успешно да се пренесат
податоците во базата, имате можност да ја
избришете внесената ставка или да ја
измените, доколку има потреба (БРИШИ и
ИЗМЕНИ (ЕДИТИРАЈ), соодветно). Доколку
внесената ставка е во ред, притиснете
ВНЕСИ;

12. По успешното внесување ќе добиете
порака дека ПОДАТОЦИТЕ СЕ УСПЕШНО
ПРЕНЕСЕНИ ВО БАЗАТА. Пред да се
потпише образецот, постои можност да се
отклучи за корекции (ОТКЛУЧИ), или, пак, да
се прегледа (ПРЕГЛЕД);

13. Со избирање на полето ОТКЛУЧИ
образецот е отклучен и можете дополнително
да го менувате. Со избирање на полето
ПРЕГЛЕД се отвора нов прозорец, како на
сликата. Од овој преглед можете да направите
дополнителна
проверка
на
внесените
елементи, како и да го експортирате
образецот во формат „ексел“;

14. Конечното доставување на образецот е со
избирање
на
копчето
ПОТПИШИ.
Потпишувањето може да го направите или од
новиот прозорец по избирање на копчето
ПРЕГЛЕД или од локацијата на самиот
образец (види слика);

15. Откако ќе го потпишете образецот, се
отвора нов прозорец во којшто се бара од вас
и дигитално да го потпишете внесениот
образец со соодветниот сертификат;

16. Со избирање на соодветниот сертификат,
податоците се успешно доставени и се јавува
пораката
УСПЕШНО
ДОСТАВЕНА
ДАТОТЕКА.

9. ВАЖНИ ПРАВИЛА И КОНТРОЛИ
1. Износите
во
делот
КАРТИЦА
како:
Состојба
на
долг/побарување,
Искористен/Одобрен износ, Платена/Наплатена главнина, Платена/Наплатена
камата, Преостанат износ и Откажан износ се податоци од претходниот ден, односно
износи коишто се пренесени во базата на НБРСМ од претходниот ден!;
2. Износот
внесен
во
образецот
во
полето
вкупно
искористен/одобрен/платен/наплатен износ треба да биде еднаков со збирот на
поединечните ставки;
3. Датумот на внесениот документ не може да биде поголем од датумот на внесување,
ниту, пак, да биде помал од датумот на договор;
4. Ставките во избран документ треба да се внесуваат хронолошки, почнувајќи од
најстариот датум па сѐ до најновиот;
5. Задолжително да се внимава на хронологијата и при барања за отклучување
документи и бришење, односно бришењето, барањата за отклучување започнуваат
од најновиот кон постарите датуми наназад;
6. Задолжителни се сите полиња во соодветниот образец којшто е предмет на
пополнување, како што се: Редовен/Сторно, Вкупно искористен/одобрен износ, Код
на користење/одобрување, Датум и Износ;
7. Датумот на трансакцијата не може да биде постар од датумот на трансакцијата на
веќе потпишаните обрасци, освен при задоцнето или пропуштено известување, за
што ќе треба да побарате отклучување на претходно потпишаните обрасци (или
сторно), притоа внимавајќи на редоследот, односно хронологијата на
трансакциите, почнувајќи од најновиот кон постарите датуми наназад;
8. При внесување нов план на отплата на главнина ‒ образец НД4, треба да се
внимава на хронологија на датумите на ставките на отплата, воедно датумот на
последната ставка на отплата на главнина треба да биде идентичен со вашето
известување во образецот НД1, во спротивно треба да доставите известување за
настанатите промени во договорните услови
9. Износот на отплата на главнина во образецот НД4 треба да биде идентичен со
износот на преостанатата состојба на долг врз основа на главнина;
10. Во случај на нередовни отплати на главнина, а при доставување нова
реализацијакористење – образец НД2, задолжително да се достави и нов план на
отплата на главнината – образец НД4.
11. Износот на користењето во образецот НД2 не може да биде поголем од износот на
заемот или поголем од износот на преостанатиот износ на средства за користење.
12. Износот на отплатата на главнината во образецот НД3– главнина не може да биде
поголем од износот на состојбата на долгот.
13. При сторно на веќе потпишани/прифатени документи треба да се внимава на
хронологијата, односно да се сторнираат обрасците од последно доставениот до
образецот којшто треба да сторнира. Контролата при сторнирање на обрасците е

воспоставена земајќи ги предвид бројот и датумот на последно доставениот
документ/образец;
14. Сторно на доставен/потпишан образец се прави со истиот образец, со НД3
главнина се сторнира претходно доставена реализација отплата на главнина – НД3
– главнина итн.

