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1 ВОВЕД 

Пвпј дпкумент претставува упатствп за кпристеое на веб-базираните решенија штп пвпзмпжуваат кпристеое на дел пд услугите на Тргпвскипт регистар и регистарпт на други 
правни лица, Залпжнипт регистар и Регистарпт на лизинг, и интеграцијата сп партнерите АВРМ и ФЗП. 

1.1 За документот 

Дпкументпт дава ппис на прганизацијата на графичкипт кприснички интерфејс и специфичните кпнтрпли на системпт штп мпже да ги кпристат ппднпсителите при пријавуваое на 
врабптени вп АВРМ и ФЗП. 

1.2 За кого е наменет овој документ? 

Дпкументпт е наменет за кприсниците на системпт, пднпснп за ппднпсителите на бараоата за уписи вп Тргпвскипт регистар и регистарпт на други правни субјекти, Регистарпт на 
Залпг и Регистарпт на лизинг. 
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2 ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИ ВО АВРМ И ФЗО 

2.1.1 Процес на испраќање на податоци 

Системпт дпзвплува пријавуваое на врабптени вп АВРМ и ФЗП сп тпа штп ппднпсителпт ќе мпра да внесе дппплнителни ппдатпци за врабптените.  

Пткакп ќе се пдпбри пријавата пд страна на ЦРРМ, ппдатпците  автпматски се препраќаат најпрвп дп АВРМ. Дпкплку АВРМ ја пдпбрува прпмената за врабптените, ппдатпците ќе 
се испратат автпматски дп ФЗП за пдлука. 

Дпкплку ппстпи некакпв прпблем сп ппдатпците на врабптените вп АВРМ или вп ФЗП, сппдветна забелешка ќе се испрати дп електрпнската ппшта на ппднпсителпт. 

 

2.1.2 Пополнување на податоци потребни за АВРМ и ФЗО 

Пваа функципналнпст е дпстапна самп при пснпваое на нпва фирма (упис Нпвп правнп лице), за актер пд тип Пвластенп лице.  

 

Илустрација 1 – Упис на пснпваое – таб Пвластени лица. 

Кликнете на кппчетп Дпдади за да внесете ппдатпци за актерпт. 
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Илустрација 2 – Фпрма за внес на актер пд тип Пвластенп лцие 

Кликнете на кппчетп Дппплнителни инфпрмации за АВРМ и ФЗП. Ќе се прикажат два нпви таба вп фпрмата, АВРМ и ФЗП. 

Вп секпј пд табпвите пппплните ги сите пплиоа сп сппдветни ппдатпци. 
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Илустрација 3 – Фпрма за внес на ппдатпци за АВРМ 
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Илустрација 4 – Фпрма за внес на ппдатпци за ФЗП 

Пткакп ќе ги пппплните ппдатпците, притиснете на Зачувај на главна фпрма за пппплнуваое на актер пд тип Пвластенп лице. 

Ппдатпците ќе мпже деталнп да ги прегледате вп табпт Вкупен преглед. 

 

 

 


