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ТЕХНИЧКИ ПРЕДУСЛОВИ 
За користење на услугата електронско банкарство за корпоративни клиенти на Капитал Банка 

неопходно е да располагате со: 

- Работна станица со најмалку Windows 7 оперативен систем; 

- Интернет прелистувач со поддршка на JAVA, како на пример Internet Explorer; 

- Инсталирана JAVA runtime околина (се препорачува работа со последната верзија); 

- Хардверски токен со квалификуван дигитален сертификат од КИБС; 
- Соодветни драјвери за работа на хардверскиот токен; 

НАЈАВА НА СИСТЕМОТ 
По успешната регистрација за користење на апликацијата за електронско банкарство за корпоративни 

клиенти во некоја од експозитурите на Капитал Банка, за користење на истата, потребно е да 

пристапите на следниот линк преку вашиот интернет прелистувач: 

https://ebank.capitalbank.com.mk/corporate 

Притоа се вчитува веб страната за најава (слика 1): 

 

 (слика 1) 

  

https://ebank.capitalbank.com.mk/corporate
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Со притискање на копчето “Корисничко упатство” се отвора мени со избор од неколку кориснички 

упатства за работа со апликацијата за електронско банкарство, како и стандардни драјвери за работа со 

хадверските токени (слика 2). 

 
(слика 2) 

Апликацијата за електронско банкарство за правни лица подржува најава исклучиво со дигитален 

квалификуван сертификат на хардверски токен од издавачот КИБС и затоа при најавата, за начин на 

пријавување во системот секогаш ќе биде селектирана опцијата “Токен”. 

За најава, потребно е да притиснете на копчето “Пријавување”, по што се отвора прозорец за избор на 

хардверски токен (слика 3). Потоа, го избирате соодветниот хардвески токен и се најавувате со 

неговиот “PIN”.  

 

 (слика 3) 

По успешното внесување на овие податоци, доколку харверскиот токен е регистриран за работа со 

повеќе правни лица, се отвора листа со избор од правните лица со кои би можеле да се најавите и да 

работите (слика 4), од кои го избирате она со кое сакате да работите во тековната сесија. 

 

(слика 4) 
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1. ПОРТАЛ 
По успешната најава, се отвора почетната страна (слика 5). 

 

 (слика 5) 

На оваа страна се прикажани некои позначајни податоци, како што се: состојба на сметки, кредити, 

картички, депозити. 
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2. СМЕТКИ 
Во менито “Сметки”, подмени “Состојба”, даден е преглед на сите отворени сметки на правното лице 

со некои основни податоци: број на сметка, прокнижено салдо, валута и расположливо салдо. 

 

 (слика 6) 

Со избирање на некоја сметка од делот “Сметки”, во делот “Состојба на сметка” се прикажува малку 

подетален опис на сметката како што е: салдо, валута, статус, дозволено пречекорување, налози, 

последна уплата и исплата. 

 

Во делот “ПОС трансакции” со избирање на временски период, и притискање на копчето “Прикажи”, 

може да се добие листа на ПОС трансакции доколку сметката е поврзана со некоја картичка. 
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Во менито “Сметки”, подмени “Промет”,  (слика 7), можат да се добијат податоци за прометот по 

избрана сметка, за избран период, за одредени износи, уплати/исплати или сите. 

 

 (слика 7) 

Во делот “Сметки” се наоѓа листа на сите сметки, од кои може да се селектира една за која се бара 
промет според понудените критериуми. 
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Во менито “Сметки”, подмени “Изводи”,  се добива преглед на изводите за избран период (слика 8). Со 
одбирање на одреден извод  се добиваат детали за изводот (слика 9). Изводот може да се превземе во 
повеќе формати (pdf,txt,xml) 

 

 (слика 8) 

 

 (слика 9) 
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3. КАРТИЧКИ 
Менито “Картички” овозможува преглед на податоци поврзани со платежните картички издадени за 

одредено правно лице (слика 10).  

 

 (слика 10) 
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Во делот “Основни картички” се прикажани типовите и маскираните броеви на издадените картички. Во 

делот “Состојба” се дадени податоци за сметките, моменталната состојба, минималниот износ на 

уплата со валута и лимит по картичка. Делот “Дополнителни картички” ги прикажува дополнителните 

картички доколку постојат со основните информации. Во делот “Изводи” може да се добие преглед на 

изводите за избран период. Со одбирање на поединечен извод може да се добијат деталите на изводот 

(Слика 11). Постои можност за превземање на изводот во pdf или xml формат со избор на копчињата до 

ознаката “Превземи”. 

 

 (слика 11) 

Во делот “Промет” се прикажуваат информации за целокупниот промет за сметката поврзана со 

платежната картичка во избраниот период. 

 

Во делот “Потрошувачка” се прикажуваат детални информации за платежните трансакции извршени со 

платежната картичка во избраниот период. 
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4. КРЕДИТИ 
Менито “Кредити” дава листа-преглед на сите кредити за правното лице (слика 12). 

 

 (слика 12) 

Со одбирање на некој од одобрените кредити во делот “Кредити”, се прикажува информација за 

отплати на кредитот во делот “Отплати”. Во долниот дел “Инфо податоци за кредит” се прикажани 

некои основни податоци за кредитот: одобрен износ, каматна стапка, број на рати, број на доспеани 

рати, датум на следно доспевање и доспеан долг. Во делот “План за отплата” се прикажува 

целокупниот амортизационен план односно план за отплата, со датум на отплата, дел на главница, 

ануитет, камата, надоместок и состојба на кредит со можност за печатење.  



 

 

5. ПЛАЌАЊА 
На страната “Плаќања\Денарски\Налог” овозможено е: креирање на налози за денарски плаќања, 

преглед на припремени налози на сервер и налози во подготовка, како и креирање на шаблони за 

плаќања (слика 13).  

 

(слика 13) 



 

 

Во делот “НАЛОГ” постои можност за креирање на налози од типот ПП30-Домашни плаќања (слика 14) 

и ПП50-Домашни јавни плаќања (слика 15). Пополнувањето на овие налози се врши на стандарден 

начин. Плаќањето може да се изврши преку МИПС, КИБС или како интерен клиринг “ИБСП” за плаќања 

кон корисници кои имаат сметка во Капитал Банка.  

 

(слика 14) 

 

(слика 15) 



 

 

По завршувањето на внесувањето на податоците, налогот може да се зачува во состојба “Подготовка”, 

што овозможува на него дополнително да се работи подоцна. Налогот може да се зачува и во состојба 

”Зачувај на сервер”, што овозможува пристап до налогот на други овластени потписници. Налогот може 

да се испрати и веднаш со притискање на копчето “Испрати веднаш” при што тој автоматски и се 

потпишува. 

Во делот “ПРЕГЛЕД ПЛАЌАЊА” се прикажува листа на налози на сервер и листа на налози во 

подготовка. Подржаните операции врз налозите се дадени во посебно мени.Операциите со налозите 

се извршуваат така што прво се одбираат потребните налози со нивно селектирање(штиклирање), а 

потоа се бира саканата операција од менито.  Ова мени содржи повеќе копчиња и тоа : 

- “Бриши” за бришење на селектираните налози; 

- “Датум” за поставување на датум на валута за селектираните налози на тековниот датум; 

- “Потпиши” за потпишување на селектираните налози; 

- “Копирај” за копирање на селектираните налози; 

- “Испрати” за испраќање на селектираните налози (при што тие автоматски се потпишуваат); 

- “Листа на потписи” за преглед на потписите со коисе потпишани селектираните налози; 

- “Зачувај во подготовка”за префрлање на селектираните налози (снимени на сервер) во состојба 

подготовка;  

- “Зачувај на сервер” за префрлање на селектираните налози (снимени во подготовка) на сервер; 

- “Импорт на налози” за импорт на налози од текст фајл во посебен формат кој е состеавен дел на 

ова упатство (Прилог 1). При тоа системот дава опција за избор на сметка на налогодавач, доколу 

правното лице поседува повеќе сметки (слика 16). 

 

 

 (слика 16) 

Во делот “ШАБЛОНИ” овозможено е креирање на шаблони за ПП30 и ПП50 налози согласно потребите 

на корисникот. Шаблонот претставува однапред пополнет налог, кој корисникот може да го вчитува по 

потреба со што се заштедува време за креирање. 

Страната  “Плаќања\Денарски\Преглед” ги прикажува нереализираните налози по сметка (слика 17). 

 

 

 (слика 17) 

Страната “Плаќања\Денарски\Извештај”  ги прикажува налозите врз основа на избран период, избрана 

сметка и статус на налог (слика 18) 



 

 

 

 

 

 (слика 18) 

6. ПЛАТИ (ПП53) 
Во ова мени е овозможена работа со ПП53 налози.  За креирање на нов ПП53 налог се кликнува на 

копчето “Нов ПП53 налог” при што е потребно да се внесе фолио број генериран од управата за јавни 

приходи (слика 19). Прегледот на налози е овозможен во посебен дел од страницата “Преглед на 

ПП53” преку задавање на временски период за преглед, избор на сметка и статус на налог. 

 

 

 (слика 19) 



 

 

7. ДЕПОЗИТИ 
Менито “Депозити” дава листа на сите депозити за правното лице (слика 20). Со кликнување на било 

кој депозит, во долниот дел од страната, во делот “Состојба на сметка” се прикажуваат информации за 

депозитот: број на депозит, тип на депозит, моментална состојба, почетен износ на депозитот, валута, 

тенор (рок на орочување), каматна стапка, датум на отварање, датум на доспевање, вкупна камата, 

дата на плаќање на следна рата. 

 

 

 (слика 20) 



 

 

 

ПРИЛОГ 1 
СПЕЦИФИКАЦИЈА  НА ФАЈЛ  ЗА ИМПОРТ НА ПОДАТОЦИ ЗА НАЛОЗИ ЗА ПЛАЌАЊE 

Називот на фајлот треба да биде еднозначен и притоа не треба да надминува големина od 2МБ. 

Полињата не се со фиксна должина и се одделени со ! како сепаратор. 

Реден 

број 
Опис 

Минимална 

должина 

Максимална 

должина 
Структура 

1 
Сметка на 

налагодавачот 
15 15 

Не се внесува сметка на налогодавач, при импорт 

на налози самиот систем автоматски ја влече 

сметката 

2 Износ 2 12 
Минимална должина 2 значи може мин. износ 0,50 

мкд, а максимален износ до 12 полиња 

3 
Сметка на 

налогопримачот 
15 15 

15 полиња дозволени 

4 
Назив на 

налогопримачот 
1 70 

Назив на примач 

5 Шифра на плаќање 3 3 Шифра на плаќање 

6 Цел на дознака 1 70 Опис на плаќањето 

7 
Повикување на број  
задолжување 

1 24 
Не е задолжително поле 

8 

Повикување 

на број  

одобрување 

1 24 

За ПП-30 не е задолжително поле 

За ПП-50: 

1. уплатна с/ка 
ххххххххххх    хххххххх (11знаци- 4празни- 8знаци) 
2.буџетска с/ка,шифра и програма 
хххххххххххххххххххххххх  (23 знака) 

9 Датум на валута 10 10 Dd.mm.yyyy 

10 Начин на плаќање 1 1 

1 = МИПС  

2 = Клиринг 

3 = интерно плаќање 

11 Тип и налог 1 1 
0 = ПП30 

1 = ПП50 

 


