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1 ВОВЕД 

Целта на овој документ е да даде конкретни инструкции (“how to” instructions) на надворешните корисници во ССО за 
креирање на кориснички налог и барање на пристап до одредена апликација.  

Секој корисник на услугите на системот за централизирано најавување на корисници може да има еден единствен 
кориснички налог. За секој систем корисникот ќе треба да побара пристап. Еднаш најавен корисник ќе има пристап до 
сите системи за кои има добиено пристап без повторно да се најавува на истите. 

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 КОРИСНИЧКИ УПАТСТВА 

2.1 Регистрација на корисник 

Во вашиот веб пребарувач отворете ја страната https://e-submit.crm.com.mk/SSO/Login.aspxи потоа кликнете на линкот за 
регистрација „регистрирате овде“. 

 
Слика 1 – Главна страна за најавување 

 

Системот ќе ви ја прикаже страната за регистрација. 

https://e-submit.crm.com.mk/SSO/Login.aspx
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Слика 2 – Страна за регистрација 

 

 

Внесете ги бараните податоци. Кликнете на копчето адресни податоци за да ги внесете адресните податоци. 

 
Слика 3 – Адресни податоци 

 

Внесете ги адресните податоци и кликнете на Зачувај. 

 

Потоа кликнете на Креирај налог. Системот ќе ви ја даде следната порака за успешно креиран налог. 

 

Напомена: Карактерите кои се на CAPTCHA 
сликата се сензитивни на големина. 
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Слика 4 – Информација за успешно креиран налог 

 
Треба да очекувате e-mail нотификација со информација за Вашето корисничко име и Вашиот ПИН код. Корисничкото 
име се користи за најавување во системот за централизирано најавување на корисници, додека ПИН кодот се користи 
како идентификатор при добивање пристап во други системи. Како лозинка за најавување се користи лозинката која 
корисникот ја внесува при регистрација. 
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2.2 Барање пристап до апликацијата 

 

НАПОМЕНА: ова упатство се однесува на генеричка апликација. Во зависност од тоа за која апликација барате пристап, 
некои параметри може да разликуваат, посебно во дополнителните податоци. Секоја апликација во ЦРРМ има 
посебно упатство кое детално го опишува регистрирањето и барањето за пристап. 

 

Откако ќе се најавите на апликацијата со добиеното корисничко име и лозинката која сами ја креиравте при 
регистрацијата, системот ќе ве однесе на страната за избор на апликација во која ќе сакате да работите. Бидејќи се уште 
немате доделено пристап на апликацијата, кликнете на линкот Побарај пристап означен на следната слика. 

 

 
Слика 5 – Побарај пристап 
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Системот ви ги дава апликациите во кои можете да побарате пристап. 

Кликнете на системот и улогата за која сакате да добиете пристап, во случајов Дистрибутивен систем и улога 
WebControlor. Кликнете на Ажурирај вредности за да внесете вредности за секој од дополнителните податоци 
ЕМБС/ЕМБГ и Држава на клиентот за кој барате пристап. Потоа кликнете на Зачувај. 

Слика 6 – Барање пристап 

 

Системот ќе ви даде порака за успешно зачувување на барањето за доделување пристап. Поради недостаток од 
привилегии, за Вашето барање ќе мора да биде донесена одлука. Околу резултатот од одлуката ќе бидете известени по 
e-mail во најкраток можен рок. 

 
Слика 7 – Инфо за успешно барање за пристап 
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2.3 Промени податоци за пристап 

Доколку сакате да ги промените податоците за пристап, односно дополнителни податоци, на главната страна на 
Системот за централизирано најавување на кориснициодберете Промени податоци за пристап. 

 
Слика 8 – Почетна страна на ССО 
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Системот ви ги прикажува сите апликации до кои имате пристап. 

 

 
Слика 9 – Промени податоци за пристап 

 

Одберете ја апликацијата. Ќе се отвори табела со приказ на дополнителни податоци. 

Селектирајте својство и кликнете на Ажурирај вредности. 

Откако ќе ги ажурирате вредностите и системот успешно ќе ги валидира истите, кликнете на Зачувај Промени. 

Системот ќе ви прикаже порака како на слика 10. Барањето за промена на податоците треба да биде одобрено од страна 
на Централниот регистар. 
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Слика 10 – Успешно зачувување на барањето за промена на податоци за пристап 

Повлечи пристап 

Доколку сакате да си го повлечете пристапот од некој од системите, на главната страна на Системот за централизирано 
најавување на корисници одберете Повлечи пристап. 

 
Слика 101 – Почетна страна на ССО 
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Системот ви ги прикажува сите апликации до кои имате пристап.  

 

 
Слика 112 – Повлечи пристап 

Одберете ја апликацијата и кликнете на Повлечи пристап. 

 

2.4 Прегледај сопствени барања за пристап 

Доколку сте побарале пристап кој сè уште не е одобрен, можете да го прегледате барањето преку функционалноста 
Прегледај барања. 

 
Слика 123 – Почетна страна на ССО 
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Системот ви ги прикажува барањата за пристап, доколку постојат сè уште не-одобрени. 

 

 
Слика 134 – Преглед на сопствени барања за пристап 

Селектирајте барање, и кликнете на Прегледај барање. 

 

 

 
Слика 145 – Детален преглед на барање за пристап 

Доколку сакате да го повлечете барањето за пристап, кликнете на Повлечи барање. 
  

https://e-submit.crm.com.mk/SSO/Login.aspx


 

 

 

https://e-submit.crm.com.mk/SSO/Login.aspx 16|2 0  

 

 

Систем за централизирано најавување на корисници 
Корисничко упатство 

  

2.5 Ресетирање на лозинка 

Во случај кога сте ја заборавиле лозинката кликнете на линкот ја заборавивте вашата лозинка? 

 
Слика 156 – Заборавена лозинка 

 

Внесете го вашето корисничко име,  е-mail адреса, внесете ги буквите дадени на екранот и  кликнете на копчето 
Поднеси. 

Напомена: Корисничкото име е во формат ime.prezime.w1  
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Слика 167 – Ресетирање на лозинката 

На вашата е-mail адреса ќе бидат пратени инструкции за понатамошен процес за ресетирање на лозинката. Следете ги 
детално овие инструкции се додека не добиете интерфејс за внесување нова лозинка за пристап до системот. 

2.6 Промена на лозинка 

Доколку сакате да ја промените лозинката, на главната страна на Системот за централизирано најавување на 
корисници преку главното мени одберете Администрација>Промени лозинка. 

 

 

 
Слика 178 – Почетна страна на ССО 
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Системот ја отвара формата за промена на лозинка.  

 

 
Слика 189 – Промена на лозинка 

Во формата внесете ја актуелната лозинка, новата лозинка, и повторете ја новата лозинка. Кликнете на Промени. 

2.7 Промена на податоци за Кориснички профил 

Доколку сакате да ги промените личните податоци (адреса, e-mail адреса, контакт телефон, безбедносно прашање), на 
главната страна на Системот за централизирано најавување на корисници преку главното мени одберете Прегледај  
>Кориснички профил. 

 
Слика 20 – Почетна страна на ССО 

 

Системот ја отвара формата за промена на податоци на корисничкиот профил.  
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Слика 191 – Промена на податоци на Кориснички профил 

 

Откако ќе ги промените податоци, кликнете на Промени. 

НАПОМЕНА: Не е дозволена промена на дел од податоците преку Веб апликацијата.  

2.8 Кориснички сертификат 

Доколку сакате да прикачите кориснички сертификат, на главната страна на Системот за централизирано најавување на 
корисници преку главното мени офберете Прегледај > Кориснички сертификати. 

Системот ја отвора формата за прикачување  и преглед на кориснички сертификати 
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Слика 202 – Преглед и промена на податоци на Кориснички сертификат 

Откако ќе направи избор на извор на сертификат и локација и ќе внесете име на сертификатот, кликнете на Прикачи. 
Прикачените сертификати се прикажуваат во Преглед на прикачени кориснички сертификати. 

2.9 Кориснички прилози 

Доколку сакате да прикачите кориснички прилози (лична карта, пасош, разно) на главната страна на Системот за 
централизирано најавување на корисници преку главното мени одберете Прегледај  >Кориснички прилози. 

Системот ја отвара формата за прикачување и преглед на кориснички прилози.  

 

 
Слика 21 – Кориснички прилози 

Одберете тип на прилог и кликнете на Додади. Постои можност да прикачите повеќе верзии на еден тип на прилог.  
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