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1 ВОВЕД 

Ова корисничко упатство се однесува на функционалноста за електронско плаќање преку интернет за системот е-Поднесување во Регистарот на Лизинг и Залог 

во ЦРРМ. Дигиталното потпишување се извршува во чекорот (акција) „Потпис“ во секоја од пријавите. 
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2 УПАТСВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЌАЊЕ НА ПРИЈАВА 

 

2.1 Предуслов 

Потребно е да имате кредитна картичка која е прифатена од сервисот еPay на Касис. 

2.2 Упатство 

 

Во акцијата „Плаќање“, кликнете на копчето Плати кое се наоѓа најдоле десно од екранот.  

 
Слика 1 – Таб за преглед на уплата 
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Се отвара прозорец со информации за трансакцијата:   
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Слика 2 - Страна за преглед на трансакцијата 

 

 

Кликнете на зачувај ја трансакцијата за да системот ве пренасочи на страната за електронско плаќање cpay.com.mk. 

Напомена: доколку се појави порака на интернет пребарувачот дека прозорецот е блокиран, кликнете на пораката и селектирајте Always Allow popups from This Site… 
*.crm.com.mk 

 
На следната порака кликнете Yes: 

 
 

Откако ќе се отвори страната на CPAY, кликнете на ПЛАТИ. 
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Слика 3 –Главна страна сервисот CPAY 

Пополнете ги полињата со податоците за вашата кредитна картичка и кликнете Продолжи.  

 

 
Слика 4 - Страна за внесување на кредитна картичка на сервисот CPAY 
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На следната страна кликнете на Потврди. 

 

Прозорецот со CPAY треба да се затвори. На страната на Системот за електронско плаќање, се прикажува статусот на плаќањето (успешно или неуспешно). Кликнете на Назад. 

 
Слика 5 – Статус на трансакцијата 

Треба да се отвори страната за преглед на пријави. Пронајдете ја пријавата која што ја плативте (статус „Платен“ за успешно плаќање, статус „Чека на уплата“ за неуспешно 
плаќање), и отворете ја. 

Кликнете на акцијата Плаќање и притиснете на Следен за да се отвори табот за поднесување на пријавата. 
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