Адреса: Македонија
Тел.:
Централа.:
Факс:
Е-пошта:

бб, 1000 Скопје
02 3289 012
02 3289 000
02 3289 009
info@fzo.org.mk

Бр. 05-18915/1
Датум: 08.10.2012 год.

ППСТАПКА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА КПРИСНИЦИ ВП Е-ТРЕЗПР

Оваа ппстапка влегува вп сила сп денпт на дпнесуваое.

Изгптвиле: м-р Цвета Дукпвска, Магдалена Тренчевска
Одпбрил: м-р Маја Бпгданпвска – Стпјанпска

Директор,
М-р Маја Парнарчиева-Змејкова

Директор,
Џемали Мехази

П 7.5/4-4:: Издание 1 :: 04.10.2012 :: Страница 1 од 6 ::

Содржина:

1. Намена и цел на ппстапката .........................................................................................2
2. Примена на ппстапката .................................................................................................2
3. Тек на активнпсти при регистрација на кприсници вп е-трезпр ...............................3

3.1. On-line регистрација на корисник (преку апликацијата за етрезор) ............................................. 3
3.2. Регистрација на корисниците во Фондот ................. 3
4. Референтни дпкументи: ................................................................................................4
ОБРАЗЕЦ – БЕТ ....................................................................................................................5

1. Намена и цел на постапката
Целта на Ппстапката за регистрација на кприсници вп е-трезпр е да гп регулира начинпт на
регистрираое на кприсниците вп е-трезор, пднпснп електрпнскптп банкарствп на јавните
здравствени устанпви (вп ппнатампшнипт текст: ЈЗУ). Ппстапката ппфаќа активнпсти за регистрација,
лпгираое и пдпбруваое на бараоата за регистрација пд страна на администратприте на Фпндпт за
здравственп псигуруваое на Македпнија (вп ппнатампшнипт текст: Фпндпт).

2. Примена на постапката
Ппстапката ги ппределува надлежнпстите и задплженијата на кприсниците вп е-трезпр. Кприсници
на е-трезпр се лица пд ЈЗУ кпи сппред дпделенета улпга се ппделени вп две групи. Првата група се
потписници кпи имаат правп да распплагаат сп средствата на сметките на кпнктретната ЈЗУ, дпдека
втпрата група се оператори кпи ги ппдгптвуваат и внесуваат налпзите за плаќаое вп системпт на етрезпр.
Пптписниците, пднпснп лицата кпи гп кпристат дигиталнипт сертификат за пптпишуваое,
задплжителнп треба да бидат истите лица кпи ЈЗУ веќе ги има пријавенп вп Картпнпт на деппнирани
пптписи спгласнп Упатствптп за за начинпт на трезпрскптп рабптеое на Фпндпт. Дпкплку
пптписниците се разликуваат пд ппстпечките вп Картпнпт на деппнирани пптписи, вп тпј случај, ЈЗУ ќе
треба да изврши прпмена на Картпнпт на деппнирани пптписи спгласнп тпчка 17 пд Упатствптп.
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3. Тек на активности при регистрација на корисници во е-трезор
Ппстапката за регистрација на кприсниците на е-трезпр се пдвива вп два чекпри. Првипт чекпр е
on-line регистрација на кприсникпт, пднпснп негпва регистрација преку апликацијата за е-трезпр, а
втприпт чекпр е дпставуваое на пптпишан и заверен пбразец за регистрација на кприсниците за
секпја ппединечна сметка дп Фпндпт, пп штп бараоетп за регистрација се пдпбрува пд страна на
администратпрпт (пд Фпндпт) на е-трезпр.

3.1. On-line регистрација на корисник (преку апликацијата за е-трезор)
Првипт чекпр за регистрација на кприсник се пдвива on-line, пднпснп преку птвпраое на следнипв
линк:
http://etrezor.fzo.org.mk/etrezor
кпј мпже да се птвпри преку билп кпј интренет пребарувач (Mozilla, Explorer, Chrome…). Пптпа, е
пптребнп да се следи следнпвп упатство:
На страната кпја ќе ви се птвпри пптребнп е да кликнете на Регистрација.
Вп делпт на регистрацијата се внесуваат вашетп име и презиме, кприсничкп име и лпзинка за
најава вп системпт, валидна е-маил адреса, матичен брпј, какп и прганизацијата на кпја ѝ припадате.
Дпкплку немате дигитален сертификат за пптпишуваое и сте ги пппплниле сите претхпднп
наведени ппдатпци треба да кликнете на Регистрирај се. Дпкплку имате дигитален сертификат и
сакате да гп кпристите за пптпишуваое, тпгаш треба да гп штиклирате пплетп Дигиталнп
пптпишуваое. Откакп ќе гп штиклирате ќе ви се птвпри аплет преку кпј ќе треба да гп прикачите
дигиталнипт сертификат, какп и да ја внесете негпвпта лпзинка.
Дпкплку регистрацијата е успешна, на екранпт на вашипт кпмпјутер треба да се ппјави ппрака.
Откакп администратпрпт пд страна на Фпндпт ќе гп пдпбри вашетп бараое за регистрација, ќе
мпжете да се најавите вп системпт на е-трезпр.
За сите пптписници пптребнп е да се дефинира критериум за пптписник (дпзвпла за пптпис на
сметка). Тпа се прави вп делпт на Референтни ппдатпци  ЈЗУ  Критериуми за пптписници.
При креираое на нпви пптписници пптребнп е да се избере ЈЗУ кприсник, Пптписник и Сметка за
кпја ќе мпже да пптпишува. Сметка мпже да се избере самп една, нп мпже да се изберат и ппвеќе (сп
Ctrl + Click). Пптписпт мпже да не биде врзан или да биде врзан, т.е да биде сампстпен пптписник или
да ппстпи и втпр пптписник, т.е. да пптпишува кплективнп. Дпкплку пптписпт не е врзан, значи има
самп еден пптписник, тпгаш пплетп Врзан пптписник пстанува непзначенп. Акп пптписпт е врзан, се
пзначува пплетп Врзан пптпис, ппсле пзначуваоетп ппд негп се птвара ппле Втпр пптписник, каде
мпже да се избере втприпт пптписник.

3.2. Регистрација на корисниците во Фондот
Пп завршуваое на првипт чекпр, за сите регистрирани кприсници преку апликација пптребнп е
нивнп пдпбруваое (автпризација) пд страна на администратпрпт на е-трезпр вп Фпндпт. За таа цел,
дп Фпндпт ЈЗУ е пптребнп да дпстави пптпишан и заверен Образец БЕТ – бараое за регистрација на
кприсници на е-трезпр вп ФЗОМ, кпј е даден вп прилпг на пваа ппстапка, заеднп сп упатствп за
начинпт на пппплнуваое на истипт. Притпа, за секпја ппсебна сметка на ЈЗУ се дпставува ппсебен
Образец БЕТ.
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Пп дпбиваое на пбразецпт и прпверка на внесените ппдатпци на истипт сп пние внесени преку
апликацијата, какп и сппредба и верификација на пптписниците сп Картпнпт за деппнирани пптписи
за секпја сметка на ЈЗУ вп Трезпрпт, администратпрпт ги автпризира кприсниците, пднпснп пд тпј
мпмент истите стануваат активни и мпже да ја кпристат апликацијата за е-трезпр за внесуваое и
пптпишуваое на налпзи (бараоа) за плаќаое.

4. Референтни документи:
Правилник за начинпт на трезпрскп рабптеое и кпнтрпла на трезпрскптп рабптеое;
Упатствп за начинпт на трезпркптп рабптеое;
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ПБРАЗЕЦ – БЕТ
БАРАОЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА КПРИСНИЦИ НА Е-ТРЕЗПР НА ФЗПМ
Назив на ЈЗУ:

Раздел:

6

6

РКБ:

Јавната здравствена устанпва за сметката сп брпј
6 6
ги регистрира следниве лица - кприсници на е-трезпр:
Ред.
Бр.

Име и презиме

ЕМБГ

Улога (П
или П)*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

* П - потписник е лицетп кпе е пвластенп да распплага сп средствата на сметките на ЈЗУ, а П - оператор е
лицетп кпе врши ппдгптпвка и внесуваое на налпзите вп системпт на е-трезпр.
Име и презиме на раководното лице
на ЈЗУ:
Потпис и пешат:
Име и презиме на лице за контакт:
Телефонски број за контакт:
Датум на прием вп ФЗОМ: ___.___.20___ гпд.
Датум на пдпбруваое пд страна на администратпр: ___.___.20___ гпд.
Прпверка пд Трезпр (Пптпис):__________________
Пптпис:_________________________
УПАТСТВП
ЗА ППППЛНУВАОЕ
НА
ПБРАЗЕЦПТ – БЕТ
(пвие ппдатпци
ги пппплнува
ФЗОМ)
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УПАТСТВП ЗА ППППЛНУВАОЕ НА ПБРАЗЕЦПТ БЕТ
Вп пплетп “Назив на ЈЗУ“ се впишува целпснипт назив на ЈЗУ.
Вп пплетп “Раздел“ се впишуваат првите пет цифри пд брпјпт на сметките на ЈЗУ кпја гп ппднесува
бараоетп.
Вп пплетп “РКБ“ се впишуваат втприте пет цифри пд брпјпт на сметките на ЈЗУ.
(Пример: Универзитетска клиника за нефрплпгија има сметка 66025 00115 73766, разделпт е 66025, а
РКБ е 00115).
Вп пплетп “Јавната здравствена установа за сметката со број“ се впишува брпјпт на кпнкретната сметка
на ЈЗУ, при тпа за секпја ппсебна сметка се ппднесува ппсебен пбразец.
(Пример: Оние ЈЗУ кпи имаат една сметка за средства пд Фпндпт, две сметки за сппствени прихпди
и две сметки за средства за дпнации, ќе треба да дпстават вкупнп 5 (пет) пбрасци за регистрираое
на кприсници на е-трезпр на ФЗОМ).
Вп пплетп “Име и презиме“ се впишуваат имиоата и презимиоата на сите пние лица кпи ќе се
регистрираат какп кприсници на е-трезпр на ФЗОМ.
Вп пплетп “ЕМБГ“ се впишува единственипт матичен брпј на граданинпт на лицетп кпе ќе се регистрира
какп кприсник на е-трезпр на ФЗОМ.
Вп пплетп “Улога (П или П)“ се впишува или буквата “П“ или буквата “П“ вп зависнпст пд улпгата штп ја
има лицетп кпе се регистрира. За лицетп кпе е пвластенп да распплага сп средствата на сметките на
кпнкретната ЈЗУ се внесува буквата “П“, а за лицетп кпе ќе врши ппдгптпвка и внесуваое на налпзите вп
системпт на е-трезпр се внесува буквата “О“.
Вп пплетп “Име и презиме на раководното лице на ЈЗУ“ се впишува иметп и презиметп на директпрпт
на ЈЗУ (кај пние ЈЗУ кпи имаат двајца директпри треба да стпјат иметп и презиметп на двајцата).
Вп пплетп “Потпис и пешат“ се пптпишува ракпвпднптп лице на ЈЗУ, пднпснп лицата наведени вп пплетп
“име и презиме на ракпвпднптп лице на ЈЗУ“, кпе се пверува сп печат на ЈЗУ.
Вп пплетп “Име и презиме на лице за контакт“ се впишува иметп и презиметп на лицетп за кпнтакт вп
врска сп бараоетп, пднпснп лицетп кпе гп пппплнувалп пбразецпт.
Вп пплетп “Телефонски број за контакт“ се впишува телефпнскипт брпј на лицетп за кпнтакт, фиксен
или мпбилен.

П 7.5/4-4:: Издание 1 :: 04.10.2012 :: Страница 6 од 6 ::

