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Барање за отвoрање е-Буџет корисничка сметка

МФРМ.ПР.750.074/1
finance.gov.mk/node/949

[Барател, архивски број, датум и место]

До:

Министерство за Финансии
Сектор за буџет и фондови

Пополнува барателот
Назив на
субјектот
Адреса
Овластено лице
Матичен број
Единствен
даночен број
Буџетски раздел
на корисник
Барањето е за отварање / промена (затварање) на корисничка сметка:

/

Контакт информации:
Телефон
е-маил адреса
Задолжително пополнете ги сите рубрики, читливо и со пeчaтни букви.
Напомена:

Корисничкото име и лозинката се пополнува на страна 2 од овој образец согласно даденото упатство

Корисникот и овластеното лице можат да го користат системот е-Буџет исклучиво за потребите на сопствената
институција. Секоја злоупотреба на системот или податоците од системот се на одговорност на овластеното лице на
институцијата.

Потпис на овластеното лице

Пополнува Сектор буџет и фондови

датум

Контролирал
Согласен
Пополнува Сектор информатика
Согласен
Извршено од

Министерство за финансии
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Напомена:

•
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Поради тајност на корисничкото име и лозинката овој лист
ставете го во коверт со напишана назнака „НЕ ОТВАРАЈ“,
затворете го и прикачете го кон страната 1 од барањето.

Податоците за корисничкото име и лозинка пополнете ги електронски
Корисничко име
r
(код на разделот)
Лозинка

•

Корисничкото име (login name) ќе биде rXXXXX (каде што XXXXX e еднакво на
разделот на буџетскиот корисник). Пример за корисникот од Министерство за
Финансии, корисничко име ќе биде r09001.

•

Лозинката да е составена од комбинација на најмалку 8 (осум) алфанумерички
карактери (латиница, од кои минимум една голема буква) и специјални знаци (на
пример: #, @, ^, %, &, *, но не и знаци за наводници; „ “).

•

Во врска со процесирање на пријавата обратете се до:
Сектор за буџет и фондови
Маја Аргировска,
тел. (02) 3106-208
е-маил: maja.argirovska@finance.gov.mk

•

За техничка подршка обратете се до:
Сектор за информатика
Лариса Јордановска,
тел. (02) 3106-114
е-маил: larisa.jordanovska@finance.gov.mk
Марија Kитанска Цветковска,
тел. (02) 3106-112
е-маил: marija.kitanska@finance.gov.mk
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