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Регистрација на корисник 
 

Процесот за регистрација на корисник започнува со клик на полето ‘Регистрирај 

се!’ во долниот десен агол од формата за најавување. Откако ќе го кликнете ова поле, се 

отвара страница  за регистрација како на Слика 1 каде се внесуваат соодветниот Едб, име 

и презиме, телефон, Е-маил адреса, лозинка и конфирмација на лозинката. 

 

  Слика 1 

Доколку се внесе погрешен Едб, од десната страна веднаш до полето за внес ќе се 

појави порака за Невалидност на внесениот едб. Ова може да  го видите на Слика 2. 

 

Слика 2 
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Доколку внесете Едб врз кој што е веќе креиран кориснички профил, ќе добиете 

порака дека истиот веќе постои и ќе биде побарано да внесете различен  Eдб. 

 

Слика 3 

*Лозинката мора да содржи најмалку 6 карактери. 

За внесена различна лозинка за потврда од прво напишаната, ќе добиете порака 

дека лозинките не е совпаѓаат. 

 

 

 

Слика 4 
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 На Слика 5 се прикажани пораките кои се појавуваат доколку не ги пополните 

полињата Едб, Име и Презиме, Телефон, Е-маил адреса, Лозинка и Потврди лозинка кои 

се задолжителни, па доколку не пополните некое од нив ќе добиете соодветна порака 

дека полето е задолжително.   

 

Слика 5 

 

               Доколку се внесени сите податоци соодветно, при клик на копчето Регистрирај се 

ќе се отвори нова страница со порака за успешна регистрација и информација дека сте 

добиле мејл на приложената e-mail адреса каде се наоѓа линк за печатење на барањето. 

Ова е прикажано на Слика 6. 

 

Слика 6 

 

 За да ја продолжите процедурата потребно е да го отворите мејлот и да кликнете 

‘ПЕЧАТИ БАРАЊЕ’ за да продолжите кон следниот чекор каде што ви се прикажува 

барањето во форма на pdf документ. Пред да ви се појави овој документ, потребно е да 

му дозволите на пребарувачот кој што го користите да отвара ваков вид на документи. 

Ова се прави на сличен начин соодветно за секој пребарувач.  
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 Откако ова ќе биде подесено еднаш, ќе биде зачувано како такво за понатамошно 

користење. Следно, на нова страница се отвара барањето во pdf формат кое што можете 

да го испечатите или зачувате во повеќе формати. 

 

 

Слика 10 

 

*За да се регистрирате со корисничкото име кое штотуку го креиравте 

потребно е прво истото да биде одобрено од страна на администратор. Откако 

администраторот ќе го одобри вашето барање за креирање на нов корисник ќе 

добиете мејл за успешно креирање на корисник. 
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Слика 11 

 

Профил 

*Со избирање на менито Профил се отвора прозорец прикажан како на слика12. 

 

Слика 12 

Притоа во панелот се прикажани податоците за најавениот корисник кои може да се 

менуваат, освен шифрата, даночниот број и називот. Со притискање на копчето Зачувај ќе 

бидат зачувани промените кои ги направил буџетскиот корисник. 
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Внес на Буџет 

 

*Со избирање на менито Внес на буџет се отвора прозорец прикажан како на слика13. 

Тука може да се направи пребарување по: 

 Буџет 

    Слика 13 

1.Доколку сакаме да додадеме нов приход се притиска на копчето Нов запис и притоа се 

отвара панел прикажан како на слика14 : 

 
Слика 14 

За новиот запис се внесуваат следните податоци: 

 Сметка – Од паѓачко мени се избира соодветната сметка 

 Потпрограма – Од паѓачко мени се избира потпрограмата 

 Износ – се внесува соодветниот износ  

 Ставка – Од паѓачко мени се избира ставка 

 

Доколку корисникот се обиде да внесе иста сметка и иста ставка два пати тогаш се јавува 

порака како на сликата.  
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Доколку не е внесено некое од задолжителните полиња се јавува порака како на слика15. 

 

 

Слика 15 

Откако се внесени сите информации се кликнува на копчето   за да се зачуваат. 

Зачуваните податоци може да се изменуваат со притискање на копчето  или да се 

бришат со притискање на копчето . 

 

 

2.Доколку сакаме да додадеме нов расход се избира табот Расходи и со кликање  на 

копчето Нов запис се отвара панел прикажан како на слика16 : 

 
Слика 16 

За новиот запис се внесуваат следните податоци: 

 Сметка – Од паѓачко мени се избира соодветната сметка 

 Потпрограма – Од паѓачко мени се избира потпрограмата 

 Износ – се внесува соодветниот износ  

 Ставка – Од паѓачко мени се избира ставка 

Откако се внесени сите информации се кликнува на копчето   за да се зачуваат. 
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Зачуваните податоци може да се изменуваат со притискање на копчето  или да се 

бришат со притискање на копчето . 

Доколку не е внесено некое од задолжителните полиња се јавува порака како на слика17. 

 

Слика 17 

 

3.Ако го избереме табот Прегледи тогаш прикажаните податоци се групирани  според 

Приходи и Расходи. 

Со притискање на копчето , податоците ќе бидат скриени, а со 

притискање на кочето  тогаш податоците ќе бидат прикажани. 

Со притискање на копчето   се прави експорт на податоците од 

панелот во документ во соодветниот формат. 

Во ова поле кое се наоѓа на десната страна од менито прикажан е статусот на циркуларот.

 

4. Со притискање на копчето   тогаш на нова страница се отвараат 

групираните податоци според Приходи и Расходи во pdf формат кои што можете да го 

испечатите или зачувате во повеќе формати. 

За печатење во пдф документот потребно е да се кликне на копчето прикажано на 

сликата. 
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Образложение на потпрограма 

*Со избирање на менито Образложение на потпрограма се отвора панел прикажан како 

на слика18. 

 

Слика 18 

Доколку сака да додаде нов запис се избира копчето  и се отвора панелот 

за внесување на податоци прикажан на слика19. 
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Слика 19 

За новиот запис се внесуваат следните податоци: 

 Потпрограма- се избира соодветната програма од паѓачкото мени 

 Опис и цели- во ова поле се внесуваат целите на потпрограмата 

 

Откако се внесени сите информации се притиска копчето  за да се зачуваат внесените 

податоци. 

Доколку сакаме да измениме постоечки запис се избира копчето . 

Со притискање на копчето   се прави експорт на податоците од 

панелот во документ во соодветниот формат. 

 

 

Индикатори програма 

Со избирање на менито Индикатори програма се отвора прозорец прикажан како на 

слика20, исто така и опции за додавање на нов запис, измена на веќе постоечки и 

бришење. 
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Слика 20 

За додавање нов запис се притиска на копчето  и се отвара нов панел за 

внесување на податоци прикажан на сликата 21. 

 

Слика 21 

 

За новиот запис се внесуваат следните податоци: 

 Буџет – се избира година од паѓачкото мени 

 Програма- се избира соодветната програма од паѓачкото мени 

 Избери индикатор- може да биде штиклирано или не 

 Објаснување – се внесува описот за планирани активности 

 Аутпут индикатор – исто се внесува опис  

 Тековна-1,Тековна,Тековна+1,Тековна+2,Тековна+3- во овие полиња не е 

дозволено да се внесе текст 

 

Откако се внесени сите информации се притиска копчето  за да се зачуваат внесените 

податоци. 

Доколку сакаме да измениме постоечки запис се избира копчето . 
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Со притискање на копчето   се прави експорт на податоците од 

панелот во документ во соодветниот формат. 

 

 

Програма 

*Со избирање на менито Програма се отвора панел прикажан како на слика22. 

 

Слика 22 

Доколку сака да додаде нов запис се избира копчето  и се отвора панелот 

за внесување на податоци прикажан на слика23. 

 

Слика 23 

 

 За новиот запис се внесуваат следните податоци: 

 Програма – се внесува програмата 

 Назив МК – се внесува називот на програмата на Македонски јазик 



Упатство за користење на Буџетски циркулар 

Фоксит   15 

 Назив АЛ – се внесува називот на Албански јазик 

 Назив АН – се внесува називот на Англиски јазик 

 

Откако се внесени сите информации се притиска на копчето   за да се зачуваат. 

Зачуваните податоци може да се изменуваат со притискање на копчето  или да се 

бришат со притискање на копчето . 

*Притоа доколку постои потпрограма за соодветната програма не е дозволено бришење. 

Со притискање на копчето   се прави експорт на податоците од 

панелот во документ во соодветниот формат. 

 

 

 

Потпрограма 

 *Со избирање на менито Потпрограма се отвора панел прикажан како на слика24. 

 

Слика 24 

 

 Доколку сака да додаде нов запис се избира копчето  и се отвора панелот 

за внесување на податоци прикажан на слика25. 
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Слика 25 

 

 

За новиот запис се внесуваат следните податоци: 

 Програма- се избира соодветната програма од паѓачкото мени 

 Потпрограма- се внесува називот на потпрограмата 

 Назив МК – се внесува називот на програмата на Македонски јазик 

 Назив АЛ – се внесува називот на Албански јазик 

 Назив АН – се внесува називот на Англиски јазик 

 

Откако се внесени сите информации се притиска на копчето   за да се зачуваат. 

Зачуваните податоци може да се изменуваат со притискање на копчето  или да се 

бришат со притискање на копчето . 

Со притискање на копчето   се прави експорт на податоците од 

панелот во документ во соодветниот формат. 
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Обрасци и документи 

Со избирање на менито Обрасци и документи се отвора прозорец прикажан како на 

слика26. 

 

Слика 26 

Буџетскиот корисник може да додаде нов документ со притискање на копчето Browse кое 

се наоѓа во долниот десен агол од формата.

 

Ако сака да го преименува, тоа може да го направи со притискање на копчето . 

За бришење на документот се користи копчето , а преземањето на документот се 

прави со два пати брзо притискање на левото копче од глувчето врв соодветниот 

документ или со клик на копчето . 
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