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1

ЦЕЛ НА ДОКУМЕНТОТ

Целта на овој документ е да даде конкретни инструкции (“how to” instructions) на надворешните корисници за правилно
користење на веб апликацијата за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг. Исто така во документов е
дадено објаснување на основните правила и принципи врз основа на кои е направено ова софтверско решение.
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2

ТИПОВИ КОРИСНИЦИ

Пред да преминеме на конкретни инструкции за користење на апликацијата, да ги објасниме сите типови на корисници
на системот.
Во веб апликацијата за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг, дефиниран е еден корисник. За тој
корисник има дефинирано правила за неговите можности во рамките на оваа апликација. Корисник е:
Корисник

Надворешен
корисник

Опис
Овој актер претставува корисник на системот, кој може електронски да пополнува и
поднесува пријави за нов залог, промена на залог и бришење на залог. Истите типови на
пријави се и за лизинг. Исто така корисникот може да поднесе барање за информација од
заложниот регистар и регистарот за лизинг.
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3

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО

3.1 Пристап и најавување на апликацијата
За да пристапите до веб апликацијата за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг, стартувајте интернет
прелистувач и внесете ја адресата:
http://e-submit.crm.com.mk/epledgeleasing

Слика 1 – Пристап до апликацијата

Кликнете на линкот Најави се. Во системот за централизирано најавување на корисници внесете го вашето корисничко
име и вашата лозинка и кликнете на најави се.

Слика 2 – Најавување во апликацијата

Системот ве носи на апликацијата за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг каде што можете да почнете
со работа.

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

Слика 3 – Преглед на пријави
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3.2 Промена на сопствени податоци и лозинка
Кликнете на линкот мојот профил

Слика 4 – Мојот профил (линк)

Системот ве носи на страната на системот за централизирано најавување на корисници. Од менито одберете Прегледај и
Кориснички профил.

Слика 5 – Кориснички профил мени

Системот ве носи на страната за промена на податоците од профилот. Можете да ги промените следните податоци:
•
•
•
•
•
•

Е-маил адреса
Телефон
Безбедносно прашање
Одговор на безбедносното прашање
Персонален сертификат (при промена на другите податоци ова поле треба да го отштиклирате пред да кликнете
на Промени)
Адресни податоци

Потоа кликнете на промени.

Слика 6 – Мојот профил промени
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Во менито одберете администрација па потоа промени лозинка.

Слика 7 – Промени лозинка (мени)

Системот отвара страна за промена на лозинката. Внесете ја старата лозинка па потоа двапати новата и кликнете на
промени. Потоа системот успешно ја променува лозинката.

Слика 8 – Промена на лозинка

Исто така системот ви ја дава следната информација: Успеавте успешно да ја промените Лозинката. Известување за
Промената ќе добиете на Вашата E-Mail Адреса во најкраток можен рок.
После затворањето на ова Известување, ќе бидете пренасочени кон Почетната Страница.

Слика 9 – Информација за успешна промена на лозинката
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3.3 Поднесување на нов залог
Од главната страна одете на менито Услуги – Регистрација на Залог – Регистрација

Слика 10 – Регистрација на нов залог (мени)

На следната страна одберете каква потврда сакате електронска или хартиена.
Исто така одберете ја канцеларијата од каде сакате да ја подигнете потврдата.

Слика 11 – Нов залог Деловодник

Кликнете на копчето следен.
На следната страна, Прилози, изберете прилог кој е дигитално потпишан. По успешното качување на прилогот кликнете
на копчето следен.

Слика 12 – Нов залог Прилози
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На следната страна Доверители одберете приоритет на доверителите и кликнете на копчето Додади за да додадете
доверител.

Слика 13 – Нов залог Доверители

Во следниот прозорец внесете ги податоците за доверителот. Потоа кликнете на Зачувај. Откако ке ги внесете
доверителите кликнете на копчето Следен.

Слика 14 – Нов залог Податоци за доверител

На следната страна Должници кликнете на копчето Додади за да додадете должници во пријавата.

Слика 15 – Нов залог Должници
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Во следниот прозорец внесете ги податоците за должникот и клинете на копчето Зачувај. Откако ќе ги внесете
должниците кликнете на копчето Следен.

Слика 16 – Нов залог Податоци за должникот

На следната страна Средства најпрво одберете број на средства, а потоа кликнете на копчето Додади за да додадете
средство.

Слика 17 – Нов залог Средства

Во новоотворениот прозорец внесете ги податоците за средството.

Слика 18 – Нов залог Податоци за средство
Во зависност од видот на средството прозорецот дава соодветни полиња со информации кои треба да се пополнат.
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Слика 19 – Податоци за средство 2
По пополнување на податоците за средството кликнете на Зачувај. Откако ќе ги внесете средствата кликнете на линкот Додади
сопственик/ Заложен должник.

Слика 20 – Додади сопственик/заложен должник

Се отвара прозорец од кој го бирате сопственикот на средството.

Слика 21 – Листа на должници

Откако внесовте сопственик на средството кликнете на копчето Следен.
На следната страна Вредност на обезбедени побарувања, внесете ја вредноста на обезбеденото побарување, одберете
валута и внесете ја вредноста со букви. Потоа кликнете на копчето Следен.
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Слика 22 – Нов залог Вредност на обезбедени побарувања

На следната страна Рок и останати услови внесете го рокот на пристигнатост на побарувањето, Состојба на залогот,
Правен основ на залогот, Забелешка (ако има потреба) и Содржината на прилозите и дополнителните информации.
Потоа кликнете на копчето Следен.

Слика 23 – Нов залог Рок и останати услови

Системот ќе ве праша да го потврдите датумот на рокот на пристигнатост на побарувањето. Кликнете на Да ако сте
сигурни дека тоа е рокот.
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Слика 24 – Рок на пристигнатост нов залог

По тоа системот ве носи на страната со Вкупен преглед. На страната за вкупен преглед можете да ги видите сите
информации кои ги имате внесено во пријавата за залог.

Слика 25 – Нов залог Вкупен преглед

Кликнете на копчето Следен.
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Слика 26 – Нов залог Потпиши

На следната страна Потпиши се појавува копче со кое одбирате сертификат за дигитално потпишување на пријавата.

Слика 27 – Нов залог копче потпиши

Се отвора прозорец со дигиталните сертификати инсталирани на вашиот компјутер. Одберете го сертификатот со кој ќе ја
потпишете пријавата.

Слика 28 – Листа на сертификати нов залог

По успешната валидација од страна на системот се добива информација за успешно потпишана пријава.

Слика 29 – Нов залог успешно потпишана пријава
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Тоа можете да го видите и на самата пријава. Потоа кликнете на копчето Следен.

Слика 30 – Нов залог дигитален потпис

До моментот на потпишување на пријавата, истата има статус Во обработка – Веб. По потпишувањето пријавата добива
статус Чека на уплата.
На следната страна Плаќање системот ви ја дава сумата за плаќање за пријавата. Кликенте на копчето Плати.

Слика 31 – Нов залог Плаќање

Информација: Упатствата за потпишување со дигитален сертификат како и за плаќање со системот на Casys ги имате
на јавната страна на решението.
По успешно извршеното плаќање одберете ја пријавата од листата на пријави од главната страна, кликнете на копчето
Преглед за да ја отворите пријавата и кликете на табот Плаќање. Се јавува информација дека плаќањето е завршено за
документот. Пријавата добива статус Платен.

Слика 32 – Нов залог плаќање завршено

Кликнете на копчето Следен.
На следната страна Поднеси, можете да го поднесете документот до одговорното лице во ЦРРМ со кликнување на
копчето Поднеси.
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Слика 33 – Нов залог Поднеси

Системот ве прашува дали сте сигурни за овој чекор. Кликнете на Да за да го поднесете документот.

Слика 34 – Нов залог поднесување

По успешното поднесување системот дава известување дека вашата пријава е успешно поднесена.

Слика 35 – Известување за успешно поднесена пријава нов залог

Кликенте на копчето Затвори.
Системот ве носи на главната страна со преглед на пријавите и ја дава пријавата со генериран деловоден број. Пријавата
има статус Завршен внес – Веб. Во овој момент можете да ја прегледате пријавата без да ја ажурирате. Исто така можете
да ги видите забелешките за пријавата испратени од одговорното лице.

Слика 36 – Преглед на поднесена пријава нов залог
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Доколку одговорното лице се реши да ја врати пријавата на корекција истата добива статус Вратен на корекција – Веб.
Во таков случај можете да ја ажурирате пријавата и повторно да ја поднесете до одговорното лице во ЦРРМ.
Напомена: По било каква промена на пријавата која е вратена на корекција морате повторно да ја потпишете истата
со дигиталниот сертификат.
По поднесувањето на пријавата за истата можете да изгенерирате потврда за прием, со селектирање на пријавата и
кликнување на копчето Генерирај.
Напомена: Во текот на целото поднесување на пријавата можете да ја снимите пријавата со кликнување на
копчето Сними кое го има во речиси сите табови во пријавата.

Слика 37 – Нов залог потврда за прием генерирај

Откако успешно ке се генерира потврдата за прием кликнете на копчето Преземи.

Слика 38 – Нов залог потврда за прием преземи

Системот дава потврда за прием во pdf формат која изгледа вака:
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Слика 39 – Нов залог потврда за прием

Откако одговорното лице ќе ја одобри пријавата за регистрација на залог, истата се појавува во системот во одлучени
пријави со статус Одобрен. Во овој момент можете да изгенерирате Потврда за регистрација. (само во случај доколку на
почетокот на пријавата сте одбрале електронско подигање на пријавата)
Генерирањето и преземањето на потврдата за регистрација е исто како и потврдата за прием.

Слика 40 – Нов залог потврда за регистрација

Доколку одговорното лице ја одбие пријавата таа можете да ја видите во одлучени со статус Одбиен.
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Исто така можете за неа да генерирате потврда за прием и потврда за регистрација.
Напомена: Ова важи за сите пријави за залог како и за лизинг.

Слика 41 – Нов залог Одбиена пријава
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3.4 Поднесување на нов лизинг
Од главната страна одете на Услуги – Регистрација на лизинг – Регистрација.

Слика 42 – Нов лизинг мени

На следната страна одберете каква потврда сакате електронска или хартиена.
Исто така одберете ја канцеларијата од каде сакате да ја подигнете потврдата.

Слика 43 – Нов лизинг Деловодник

Кликнете на копчето следен.
На следната страна, Прилози, изберете прилог кој е дигитално потпишан. По успешното качување на прилогот кликнете
на копчето следен.

Слика 44 – Нов лизинг Прилози

На следната страна Даватели на лизинг кликнете на копчето Додади за да додадете давател на лизинг.
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Слика 45 – Нов лизинг Даватели

Во следниот прозорец внесете ги податоците за давателот на лизинг. Можете да внесете само правно лице регистрирано
во ЦРРМ како давател на финансиски лизинг. Потоа кликнете на Зачувај. Откако ке го внесете давателот на лизинг
кликнете на копчето Следен.

Слика 46 – Нов лизинг Податоци за давателот на лизинг

На следната страна Корисници на лизинг кликнете на копчето Додади за да додадете корисник на лизингот во пријавата.

Слика 47 – Нов лизинг Корисници на лизинг

Во следниот прозорец внесете ги податоците за корисникот на лизинг и клинете на копчето Зачувај. Можете да внесете
само еден корисник на лизинг. Откако ќе го внесете корисникот кликнете на копчето Следен.
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Слика 48 – Нов лизинг Податоци за корисникот на лизинг

На следната страна Средства кликнете на копчето Додади за да додадете средство.

Слика 49 – Нов лизинг Средства

Во новоотворениот прозорец внесете ги податоците за средството.

Слика 50 – Нов лизинг Податоци за средство
Во зависност од видот на средството прозорецот дава соодветни полиња со информации кои треба да се пополнат.
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Слика 51 – Податоци за средство лизинг
По пополнување на податоците за средството кликнете на Зачувај. Откако ќе ги внесете средствата кликнете на линкот Додади
сопственик.

Слика 52 – Додади сопственик лизинг

Се отвара прозорец од кој го бирате сопственикот на средството.
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Слика 53 – Нов лизинг Листа на сопственици на средства

Откако внесовте сопственик на средството кликнете на копчето Следен.
На следната страна Вредност на предметот, внесете ја вредноста на предметот/ите на лизинг, одберете валута и внесете
ја вредноста со букви. Потоа кликнете на копчето Следен.

Слика 54 – Нов лизинг Вредност на предметот

На следната страна Рок и останати услови внесете го рокот на договорот за лизинг, Правен основ на лизингот и
Содржината на прилозите и дополнителните информации.
Потоа кликнете на копчето Следен.

Слика 55 – Нов лизинг Рок и останати услови

Системот ќе ве праша да го потврдите датумот на крајниот рок на лизингот. Кликнете на Да ако сте сигурни дека тоа е
рокот.
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Слика 56 – Рок на лизингот нов лизинг

По тоа системот ве носи на страната со Вкупен преглед. На страната за вкупен преглед можете да ги видите сите
информации кои ги имате внесено во пријавата за залог.

Слика 57 – Нов лизинг Вкупен преглед

Кликнете на копчето Следен.

Слика 58 – Нов лизинг Потпиши

На следната страна Потпиши се појавува копче со кое одбирате сертификат за дигитално потпишување на пријавата.
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Слика 59 – Нов лизинг копче потпиши

Се отвора прозорец со дигиталните сертификати инсталирани на вашиот компјутер. Одберете го сертификатот со кој ќе ја
потпишете пријавата.

Слика 60 – Листа на сертификати нов лизинг

По успешната валидација од страна на системот се добива информација за успешно потпишана пријава.

Слика 61 – Нов лизинг успешно потпишана пријава

Тоа можете да го видите и на самата пријава. Потоа кликнете на копчето Следен.

Слика 62 – Нов лизинг дигитален потпис

До моментот на потпишување на пријавата, истата има статус Во обработка – Веб. По потпишувањето пријавата добива
статус Чека на уплата.
На следната страна Плаќање системот ви ја дава сумата за плаќање за пријавата. Кликенте на копчето Плати.
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Слика 63 – Нов лизинг Плаќање

Информација: Упатствата за потпишување со дигитален сертификат како и за плаќање со системот на Casys ги имате
на јавната страна на решението.
По успешно извршеното плаќање одберете ја пријавата од листата на пријави од главната страна, кликнете на копчето
Преглед за да ја отворите пријавата и кликете на табот Плаќање. Се јавува информација дека плаќањето е завршено за
документот. Пријавата добива статус Платен.

Слика 64 – Нов лизинг плаќање завршено

Кликнете на копчето Следен.
На следната страна Поднеси, можете да го поднесете документот до одговорното лице во ЦРРМ со кликнување на
копчето Поднеси.

Слика 65 – Нов лизинг Поднеси

Системот ве прашува дали сте сигурни за овој чекор. Кликнете на Да за да го поднесете документот.
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Слика 66 – Нов лизинг поднесување

По успешното поднесување системот дава известување дека вашата пријава е успешно поднесена.

Слика 67 – Известување за успешно поднесена пријава нов лизинг

Кликенте на копчето Затвори.
Системот ве носи на главната страна со преглед на пријавите и ја дава пријавата со генериран деловоден број. Пријавата
има статус Завршен внес – Веб. Во овој момент можете да ја прегледате пријавата без да ја ажурирате. Исто така можете
да ги видите забелешките за пријавата испратени од одговорното лице.

Слика 68 – Преглед на поднесена пријава нов лизинг

Доколку одговорното лице се реши да ја врати пријавата на корекција истата добива статус Вратен на корекција – Веб.
Во таков случај можете да ја ажурирате пријавата и повторно да ја поднесете до одговорното лице во ЦРРМ.
Напомена: По било каква промена на пријавата која е вратена на корекција морате повторно да ја потпишете истата
со дигиталниот сертификат.
По поднесувањето на пријавата за истата можете да изгенерирате потврда за прием, со селектирање на пријавата и
кликнување на копчето Генерирај.
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Слика 69 – Нов лизинг потврда за прием генерирај

Откако успешно ке се генерира потврдата за прием кликнете на копчето Преземи.

Слика 70 – Нов лизинг потврда за прием преземи

Системот дава потврда за прием во pdf формат која изгледа вака:

Слика 71 – Нов лизинг потврда за прием

Откако одговорното лице ќе ја одобри пријавата за регистрација на лизинг, истата се појавува во системот во одлучени
пријави со статус Одобрен. Во овој момент можете да изгенерирате Потврда за регистрација. (само во случај доколку на
почетокот на пријавата сте одбрале електронско подигање на пријавата)
Генерирањето и преземањето на потврдата за регистрација е исто како и потврдата за прием.
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Слика 72 – Нов лизинг потврда за регистрација
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3.5 Поднесување на промена на залог
Од менито одберете Услуги – Регистрација на залог – Промена на залог

Слика 73 – Промена на залог мени

На следната страна Деловодник внесете го главниот деловоден број на документот за кој сакате да направите промена и
кликнете на копчето потврди.

Слика 74 – Потврди деловоден број залог

Системот ќе направи валидација на деловодниот број. Одберете формат на потврдата електронско или хартиено и
одберете канцеларија од каде сакате да ја подигнете потврдата. Потоа кликнете на копчето Следен.

Слика 75 – Промена залог деловодник

На следната страна Плаќање изберете вредност зависно од тоа каква промена сакате да направите.
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Слика 76 – Промена на залог број на средства

Во зависност од тоа каква вредност сте одбрале системот ви прикажува страна каде што можете да го извршите
плаќањето со кликнување на копчето Плати.

Слика 77 – Промена на залог Плаќање

Информација: Упатството за плаќање со системот на Casys го имате на јавната страна на решението.
По успешно извршеното плаќање одберете ја пријавата од листата на пријави од главната страна, кликнете на копчето
Преглед за да ја отворите пријавата и кликете на табот Плаќање. Се јавува информација дека плаќањето е завршено за
документот. Пријавата добива статус Платен. Кликнете на копчето Следен.

Слика 78 – Промена на залог плаќање завршено

На следната страна, Прилози, изберете прилог кој е дигитално потпишан. По успешното качување на прилогот кликнете
на копчето Следен.
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Слика 79 – Промена на залог Прилози

На следната страна Доверители можете да го смените приоритетот на доверителите како и да додадете доверител,
ажурирате постоечки или избришете постоечки доверител. Секоја промена се регистрира во системот и се бележи во
полето Тип на промена. Откако ќе ја направите промената кликнете на копчето Следен.

Слика 80 – Промена на залог Доверители

На следната страна Должници можете да додадете должник, ажурирате постоечки или избришете постоечки должник.
Секоја промена се регистрира во системот и се бележи во полето Тип на промена. Откако ќе ја направите промената
кликнете на копчето Следен.

Слика 81 – Промена на залог Должници
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На следната страна Средства можете да додавате средства, ажурирате или бришете постоечки. При секое новододадено
средство треба да додадете сопственик/заложен должник за истото. Секоја промена се регистрира во системот и се
бележи во полето Тип на промена. Откако ќе ја направите промената кликнете на копчето Следен.

Слика 82 – Промена на залог Средства

На следната страна Вредност на обезбедено побарување можете да ги промените претходно внесените вредности.
Променетите полиња се обележуваат со жолта боја. По промената кликнете на копчето Следен.

Слика 83 – Промена на залог Вредност на обезбедено побарување

На следната страна Рок и останати услови, можете да го промените рокот и останатите информации во врска со залогот.
По промената кликнете на копчето Следен.
Напомена: Доколку го промените рокот на пристигнатост на побарувањето се појавува прозорец со потврда за
датумот на рокот исто како и кај нов залог.
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Слика 84 – Промена на залог Рок и останати услови

На следната страна Вкупен преглед можете да ги видите промените направени за пријавата. По прегледот кликнете на
копчето Следен.

Слика 85 – Промена на залог Вкупен преглед

На следната страна Потпиши се појавува копче со кое одбирате сертификат за дигитално потпишување на пријавата.

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

Слика 86 – Промена на залог Потпиши

Слика 87 – Промена на залог копче потпиши

Се отвора прозорец со дигиталните сертификати инсталирани на вашиот компјутер. Одберете го сертификатот со кој ќе ја
потпишете пријавата.

Слика 88 – Листа на сертификати промена на залог

По успешната валидација од страна на системот се добива информација за успешно потпишана пријава.

Слика 89 – Промена на залог успешно потпишана пријава

Тоа можете да го видите и на самата пријава. Потоа кликнете на копчето Следен.
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Слика 90 – Промена на залог дигитален потпис

На следната страна Поднеси кликнете на копчето Поднеси за да ја поднесете пријавата до одговорното лице во ЦРРМ.

Слика 91 – Промена на залог Поднеси

Системот ве прашува дали сте сигурни за овој чекор. Кликнете на Да за да го поднесете документот.

Слика 92 – Промена на залог поднесување

По успешното поднесување системот дава известување дека вашата пријава е успешно поднесена.

Слика 93 – Известување за успешно поднесена пријава промена на залог

Кликенте на копчето Затвори.
Системот ве носи на главната страна со преглед на пријавите и ја дава пријавата со генериран деловоден број. Пријавата
има статус Завршен внес – Веб. Во овој момент можете да ја прегледате пријавата без да ја ажурирате. Исто така можете
да ги видите забелешките за пријавата испратени од одговорното лице.

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

Слика 94 – Потврда за поднесена пријава промена на залог

Доколку одговорното лице се реши да ја врати пријавата на корекција истата добива статус Вратен на корекција – Веб.
Во таков случај можете да ја ажурирате пријавата и повторно да ја поднесете до одговорното лице во ЦРРМ.
Напомена: По било каква промена на пријавата која е вратена на корекција морате повторно да ја потпишете истата
со дигиталниот сертификат.
По поднесувањето на пријавата за истата можете да изгенерирате потврда за прием, со селектирање на пријавата и
кликнување на копчето Генерирај.

Слика 95 – Промена на залог Генериран потврда за прием

Откако успешно ке се генерира потврдата за прием кликнете на копчето Преземи.

Слика 96 – Промена на залог потврда за прием преземи

Системот дава потврда за прием во pdf формат која изгледа вака:

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

Слика 97 – Промена на залог потврда за прием

Откако одговорното лице ќе ја одобри пријавата за регистрација на промена на залог, истата се појавува во системот во
одлучени пријави со статус Одобрен. Во овој момент можете да изгенерирате Потврда за регистрација. (само во случај
доколку на почетокот на пријавата сте одбрале електронско подигање на пријавата)
Генерирањето и преземањето на потврдата за регистрација е исто како и потврдата за прием.

Слика 98 – Промена на залог потврда за регистрација

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

3.6 Поднесување на промена на лизинг
Од менито одберете Услуги – Регистрација на лизинг – Промена на лизинг

Слика 99 – Промена на лизинг мени

На следната страна Деловодник внесете го главниот деловоден број на документот за кој сакате да направите промена и
кликнете на копчето потврди.

Слика 100 – Потврди деловоден број лизинг

Системот ќе направи валидација на деловодниот број. Одберете формат на потврдата електронско или хартиено и
одберете канцеларија од каде сакате да ја подигнете потврдата. Потоа кликнете на копчето Следен.

Слика 101 – Промена лизинг деловодник

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

На следната страна Плаќање системот ви прикажува страна каде што можете да го извршите плаќањето со кликнување
на копчето Плати.

Слика 102 – Промена на лизинг Плаќање

Информација: Упатството за плаќање со системот на Casys го имате на јавната страна на решението.
По успешно извршеното плаќање одберете ја пријавата од листата на пријави од главната страна, кликнете на копчето
Преглед за да ја отворите пријавата и кликете на табот Плаќање. Се јавува информација дека плаќањето е завршено за
документот. Пријавата добива статус Платен. Кликнете на копчето Следен.

Слика 103 – Промена на лизинг плаќање завршено

На следната страна, Прилози, изберете прилог кој е дигитално потпишан. По успешното качување на прилогот кликнете
на копчето Следен.

Слика 104 – Промена на лизинг Прилози

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

На следната страна Давател на лизинг можете да ажурирате постоечки давател или избришете постоечки давател и да
додадете друг. Секоја промена се регистрира во системот и се бележи во полето Тип на промена. Откако ќе ја направите
промената кликнете на копчето Следен.

Слика 105 – Промена на лизинг Давател на лизинг

На следната страна Корисници на лизинг можете да ажурирате постоечки корисник или избришете постоечки корисник и
да додадете друг. Секоја промена се регистрира во системот и се бележи во полето Тип на промена. Откако ќе ја
направите промената кликнете на копчето Следен.

Слика 106 – Промена на лизинг Корисници на лизинг

На следната страна Средства можете да додавате средства, ажурирате или бришете постоечки. При секое новододадено
средство треба да додадете сопственик за истото. Секоја промена се регистрира во системот и се бележи во полето Тип
на промена. Откако ќе ја направите промената кликнете на копчето Следен.

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

Слика 107 – Промена на лизинг Средства

На следната страна Вредност на предметот можете да ги промените претходно внесените вредности. Променетите
полиња се обележуваат со жолта боја. По промената кликнете на копчето Следен.

Слика 108 – Промена на лизинг Вредност на предметот

На следната страна Рок и останати услови, можете да го промените рокот и останатите информации во врска со лизингот.
По промената кликнете на копчето Следен.
Напомена: Доколку го промените рокот на лизингот се појавува прозорец со потврда за датумот на рокот исто како и
кај нов лизинг.

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

Слика 109 – Промена на лизинг Рок и останати услови

На следната страна Вкупен преглед можете да ги видите промените направени за пријавата. По прегледот кликнете на
копчето Следен.

Слика 110 – Промена на лизинг Вкупен преглед

На следната страна Потпиши се појавува копче со кое одбирате сертификат за дигитално потпишување на пријавата.

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

Слика 111 – Промена на лизинг Потпиши

Слика 112 – Промена на лизинг копче потпиши

Се отвора прозорец со дигиталните сертификати инсталирани на вашиот компјутер. Одберете го сертификатот со кој ќе ја
потпишете пријавата.

Слика 113 – Листа на сертификати промена на лизинг

По успешната валидација од страна на системот се добива информација за успешно потпишана пријава.

Слика 114 – Промена на лизинг успешно потпишана пријава

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

Тоа можете да го видите и на самата пријава. Потоа кликнете на копчето Следен.

Слика 115 – Промена на лизинг дигитален потпис

На следната страна Поднеси кликнете на копчето Поднеси за да ја поднесете пријавата до одговорното лице во ЦРРМ.

Слика 116 – Промена на лизинг Поднеси

Системот ве прашува дали сте сигурни за овој чекор. Кликнете на Да за да го поднесете документот.

Слика 117 – Промена на лизинг поднесување

По успешното поднесување системот дава известување дека вашата пријава е успешно поднесена.

Слика 118 – Известување за успешно поднесена пријава промена на лизинг

Кликенте на копчето Затвори.
Системот ве носи на главната страна со преглед на пријавите и ја дава пријавата со генериран деловоден број. Пријавата
има статус Завршен внес – Веб. Во овој момент можете да ја прегледате пријавата без да ја ажурирате. Исто така можете
да ги видите забелешките за пријавата испратени од одговорното лице.

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

Слика 119 – Потврда за поднесена пријава промена на лизинг

Доколку одговорното лице се реши да ја врати пријавата на корекција истата добива статус Вратен на корекција – Веб.
Во таков случај можете да ја ажурирате пријавата и повторно да ја поднесете до одговорното лице во ЦРРМ.
Напомена: По било каква промена на пријавата која е вратена на корекција морате повторно да ја потпишете истата
со дигиталниот сертификат.
По поднесувањето на пријавата за истата можете да изгенерирате потврда за прием, со селектирање на пријавата и
кликнување на копчето Генерирај.

Слика 120 – Промена на лизинг Генериран потврда за прием

Откако успешно ке се генерира потврдата за прием кликнете на копчето Преземи.

Слика 121 – Промена на лизинг потврда за прием преземи

Системот дава потврда за прием во pdf формат која изгледа вака:

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

Слика 122 – Промена на лизинг потврда за прием

Откако одговорното лице ќе ја одобри пријавата за регистрација на промена на лизинг, истата се појавува во системот во
одлучени пријави со статус Одобрен. Во овој момент можете да изгенерирате Потврда за регистрација. (само во случај
доколку на почетокот на пријавата сте одбрале електронско подигање на пријавата)
Генерирањето и преземањето на потврдата за регистрација е исто како и потврдата за прием.

Слика 123 – Промена на лизинг потврда за регистрација

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

3.7 Поднесување на бришење на залог
Од менито одберете Услуги – Регистрација на залог – Бришење на залог.

Слика 124 – Бришење на залог мени

На следната страна Деловодник внесете го деловодниот број на главниот документ за залог кој сакате да го избришете и
кликенте на копчето Потврди.

Слика 125 – Бришење на залог потврди

Системот ќе направи валидација на деловодниот број. Одберете формат на потврдата електронско или хартиено и
одберете канцеларија од каде сакате да ја подигнете потврдата. Потоа кликнете на копчето Следен.

Слика 126 – Бришење на залог Деловодник

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

На следната страна, Прилози, изберете прилог кој е дигитално потпишан. По успешното качување на прилогот кликнете
на копчето Следен.

Слика 127 – Бришење на залог Прилози

На следната страна Инфо за бришење внесете ги условите за бришење на залогот и кликенте на копчето Следен.

Слика 128 – Бришење на залог Инфо за бришење

На следната страна Вкупен преглед можете да го видите вкупниот преглед на пријавата за бришење на залог. По
прегледот кликнете на копчето Следен.

Слика 129 – Бришење на залог Вкупен преглед

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

На следната страна Потпиши се појавува копче со кое одбирате сертификат за дигитално потпишување на пријавата.

Слика 130 – Бришење на залог Потпиши

Слика 131 – Бришење на залог копче потпиши

Се отвора прозорец со дигиталните сертификати инсталирани на вашиот компјутер. Одберете го сертификатот со кој ќе ја
потпишете пријавата.

Слика 132 – Листа на сертификати бришење на залог

По успешната валидација од страна на системот се добива информација за успешно потпишана пријава.

Слика 133 – Бришење на залог успешно потпишана пријава

Тоа можете да го видите и на самата пријава. Потоа кликнете на копчето Следен.

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

Слика 134 – Бришење на залог дигитален потпис

До моментот на потпишување на пријавата, истата има статус Во обработка – Веб. По потпишувањето пријавата добива
статус Чека на уплата.
На следната страна Плаќање системот ви прикажува страна каде што можете да го извршите плаќањето со кликнување
на копчето Плати.

Слика 135 – Бришење на залог Плаќање

Информација: Упатството за плаќање со системот на Casys го имате на јавната страна на решението.
По успешно извршеното плаќање одберете ја пријавата од листата на пријави од главната страна, кликнете на копчето
Преглед за да ја отворите пријавата и кликете на табот Плаќање. Се јавува информација дека плаќањето е завршено за
документот. Пријавата добива статус Платен. Кликнете на копчето Следен.

Слика 136 – Бришење на залог завршено плаќање

На следната страна Поднеси кликнете на копчето Поднеси за да ја поднесете пријавата до одговорното лице во ЦРРМ.

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

Слика 137 – Бришење на залог Поднеси

Системот ве прашува дали сте сигурни за овој чекор. Кликнете на Да за да го поднесете документот.

Слика 138 – Бришење на залог поднесување

По успешното поднесување системот дава известување дека вашата пријава е успешно поднесена.

Слика 139 – Известување за успешно поднесена пријава бришење на залог

Кликенте на копчето Затвори.
Системот ве носи на главната страна со преглед на пријавите и ја дава пријавата со генериран деловоден број. Пријавата
има статус Завршен внес – Веб. Во овој момент можете да ја прегледате пријавата без да ја ажурирате. Исто така можете
да ги видите забелешките за пријавата испратени од одговорното лице.

Слика 140 – Потврда за поднесена пријава бришење на залог

Доколку одговорното лице се реши да ја врати пријавата на корекција истата добива статус Вратен на корекција – Веб.
Во таков случај можете да ја ажурирате пријавата и повторно да ја поднесете до одговорното лице во ЦРРМ.
Напомена: По било каква промена на пријавата која е вратена на корекција морате повторно да ја потпишете истата
со дигиталниот сертификат.

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

По поднесувањето на пријавата за истата можете да изгенерирате потврда за прием, со селектирање на пријавата и
кликнување на копчето Генерирај.

Слика 141 – Бришење на залог Генериран потврда за прием

Откако успешно ке се генерира потврдата за прием кликнете на копчето Преземи.

Слика 142 – Бришење на залог потврда за прием преземи

Системот дава потврда за прием во pdf формат која изгледа вака:

Слика 143 – Бришење на залог потврда за прием

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

Откако одговорното лице ќе ја одобри пријавата за регистрација на бришење на залог, истата се појавува во системот во
одлучени пријави со статус Одобрен. Во овој момент можете да изгенерирате Потврда за регистрација. (само во случај
доколку на почетокот на пријавата сте одбрале електронско подигање на пријавата)
Генерирањето и преземањето на потврдата за регистрација е исто како и потврдата за прием.

Слика 144 – Бришење на залог потврда за регистрација

Корисничко упатство за електронско пополнување на пријави за залог и лизинг
Корисничко упатство за надворешни корисници

3.8 Поднесување на бришење на лизинг
Од менито одберете Услуги – Регистрација на лизинг – Бришење на лизинг.

Слика 145 – Бришење на лизинг мени

На следната страна Деловодник внесете го деловодниот број на главниот документ за залог кој сакате да го избришете и
кликенте на копчето Потврди.

Слика 146 – Бришење на лизинг потврди

Системот ќе направи валидација на деловодниот број. Одберете формат на потврдата електронско или хартиено и
одберете канцеларија од каде сакате да ја подигнете потврдата. Потоа кликнете на копчето Следен.

Слика 147 – Бришење на лизинг Деловодник

На следната страна, Прилози, изберете прилог кој е дигитално потпишан. По успешното качување на прилогот кликнете
на копчето Следен.
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Слика 148 – Бришење на лизинг Прилози

На следната страна Инфо за бришење внесете ги условите за бришење на лизингот и кликенте на копчето Следен.

Слика 149 – Бришење на лизинг Инфо за бришење

На следната страна Вкупен преглед можете да го видите вкупниот преглед на пријавата за бришење на лизинг. По
прегледот кликнете на копчето Следен.

Слика 150 – Бришење на лизинг Вкупен преглед

На следната страна Потпиши се појавува копче со кое одбирате сертификат за дигитално потпишување на пријавата.
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Слика 151 – Бришење на лизинг Потпиши

Слика 152 – Бришење на лизинг копче потпиши

Се отвора прозорец со дигиталните сертификати инсталирани на вашиот компјутер. Одберете го сертификатот со кој ќе ја
потпишете пријавата.

Слика 153 – Листа на сертификати бришење на лизинг

По успешната валидација од страна на системот се добива информација за успешно потпишана пријава.

Слика 154 – Бришење на лизинг успешно потпишана пријава

Тоа можете да го видите и на самата пријава. Потоа кликнете на копчето Следен.
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Слика 155 – Бришење на лизинг дигитален потпис

До моментот на потпишување на пријавата, истата има статус Во обработка – Веб. По потпишувањето пријавата добива
статус Чека на уплата.
На следната страна Плаќање системот ви прикажува страна каде што можете да го извршите плаќањето со кликнување
на копчето Плати.

Слика 156 – Бришење на лизинг Плаќање

Информација: Упатството за плаќање со системот на Casys го имате на јавната страна на решението.
По успешно извршеното плаќање одберете ја пријавата од листата на пријави од главната страна, кликнете на копчето
Преглед за да ја отворите пријавата и кликете на табот Плаќање. Се јавува информација дека плаќањето е завршено за
документот. Пријавата добива статус Платен. Кликнете на копчето Следен.

Слика 157 – Бришење на лизинг завршено плаќање

На следната страна Поднеси кликнете на копчето Поднеси за да ја поднесете пријавата до одговорното лице во ЦРРМ.

Слика 158 – Бришење на лизинг Поднеси
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Системот ве прашува дали сте сигурни за овој чекор. Кликнете на Да за да го поднесете документот.

Слика 159 – Бришење на лизинг поднесување

По успешното поднесување системот дава известување дека вашата пријава е успешно поднесена.

Слика 160 – Известување за успешно поднесена пријава бришење на лизинг

Кликенте на копчето Затвори.
Системот ве носи на главната страна со преглед на пријавите и ја дава пријавата со генериран деловоден број. Пријавата
има статус Завршен внес – Веб. Во овој момент можете да ја прегледате пријавата без да ја ажурирате. Исто така можете
да ги видите забелешките за пријавата испратени од одговорното лице.

Слика 161 – Потврда за поднесена пријава бришење на лизинг

Доколку одговорното лице се реши да ја врати пријавата на корекција истата добива статус Вратен на корекција – Веб.
Во таков случај можете да ја ажурирате пријавата и повторно да ја поднесете до одговорното лице во ЦРРМ.
Напомена: По било каква промена на пријавата која е вратена на корекција морате повторно да ја потпишете истата
со дигиталниот сертификат.
По поднесувањето на пријавата за истата можете да изгенерирате потврда за прием, со селектирање на пријавата и
кликнување на копчето Генерирај.
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Слика 162 – Бришење на лизинг Генериран потврда за прием

Откако успешно ке се генерира потврдата за прием кликнете на копчето Преземи.

Слика 163 – Бришење на лизинг потврда за прием преземи

Системот дава потврда за прием во pdf формат која изгледа вака:

Слика 164 – Бришење на лизинг потврда за прием

Откако одговорното лице ќе ја одобри пријавата за регистрација на бришење на лизинг, истата се појавува во системот
во одлучени пријави со статус Одобрен. Во овој момент можете да изгенерирате Потврда за регистрација. (само во
случај доколку на почетокот на пријавата сте одбрале електронско подигање на пријавата)
Генерирањето и преземањето на потврдата за регистрација е исто како и потврдата за прием.
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Слика 165 – Бришење на лизинг потврда за регистрација
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3.9 Поднесување на барање за информација
Од менито одберете Услуги – Барање за информација.

Слика 166 – Барање за информација мени

На страната Деловодник кликнете на копчето Следен.

Слика 167 – Барање за информација Деловодник

На страната Критериум можете да го одберете критериумот за информацијата која сакате да ја добиете. Критериумот
почнува со избор на регистар а потоа зависно од регистарот се појавуваат други критериуми според кои можете да
добиете информација. По изборот на критериум кликнете на копчето Следен.

Слика 168 – Барање за информација Регистар
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Слика 169 – Барање за информација категорија залог

Слика 170 – Барање за информација категорија лизинг

Слика 171 – Барање за информација деловоден број

На страната Вкупен преглед можете да го видите прегледот за бараната информација. Кликнете на копчето Следен.
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Слика 172 – Барање за информација Вкупен преглед

На следната страна Потпиши се појавува копче со кое одбирате сертификат за дигитално потпишување на барањето.

Слика 173 – Барање за информација Потпиши

Слика 174 – Барање за информација копче потпиши

Се отвора прозорец со дигиталните сертификати инсталирани на вашиот компјутер. Одберете го сертификатот со кој ќе ја
потпишете пријавата.
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Слика 175 – Барање за информација бришење на лизинг

По успешната валидација од страна на системот се добива информација за успешно потпишано барање.

Слика 176 – Барање за информација успешно потпишана пријава

Тоа можете да го видите и на самото барање. Потоа кликнете на копчето Следен.

Слика 177 – Барање за информација дигитален потпис

До моментот на потпишување на барањето, истото има статус Во обработка – Веб. По потпишувањето барањето добива
статус Чека на уплата.
На следната страна Плаќање системот ви прикажува страна каде што можете да го извршите плаќањето со кликнување
на копчето Плати.
Во зависност од изборот на регистар системот ви прикажува цена за барањето за информација.

Слика 178 - Барање за информација плаќање залог
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Слика 179 - Барање за информација плаќање лизинг

Информација: Упатството за плаќање со системот на Casys го имате на јавната страна на решението.
По успешно извршеното плаќање одберете ја пријавата од листата на пријави од главната страна, кликнете на копчето
Преглед за да ја отворите пријавата и кликете на табот Плаќање. Се јавува информација дека плаќањето е завршено за
документот. Пријавата добива статус Платен. Кликнете на копчето Следен.

Слика 180 – Барање за информација успешно плаќање

На следната страна Поднеси кликнете на копчето Поднеси за да го поднесете барањето.

Слика 181 – Барање за информација Поднеси

Системот ве прашува следново:

Слика 182 – Барање за информација прашање

Кликнете на Да.
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Слика 183 – Барање за информација известување

Одобрената информација можете да ја видите во прегледот на одобрени пријави. Со кликнување на копчето Генерирај
системот генерира информација која потоа може да се преземе.

Слика 184 – Барање за информација генерирај

Слика 185 – Барање за информација преземи

Преземената информација е во pdf формат и зависно од одбраните критериуми изгледа вака:
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Слика 186 – Барање за информација генерирана информација

