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Корисничко упатство - Пријавување и евиденција на месечните обврски

1. Активирање на софтверот
1.1. Вклучување (стартување) на програмата
Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврски е веб базиран
софтвер и за негово стартување и употреба се користат интернет прелистувачите
Internet Explorer, Mozilla Firefox или Google Chrome.

Важни напомени:
Заради подобра компатибилност, сигурност и комплетна поддршка на опциите во
програмата се препорачува употреба на прелистувачот Google Chrome.
Податоците во системот се внесуваат со кирилична поддршка освен е-маил
адресата.
По стартување на прелистувачот, се внесува адресата на почетната страница на
софтверот: https://peo.finance.gov.mk/.
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1.2. Регистрација и најавување во програмата
По внесот на адресата пред корисникот се појавува почетното мени на
електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските.
Регистрацијата, односно отворањето на корисничка сметка во ЕСПЕО од страна на
субјектите се врши со доставување на барање за регистрација во хартиена форма
преку архивата на Министерство за финансии.
Промена или затворање на корисничка сметка во ЕСПЕО се врши со доставување
барање во хартиена форма преку архивата на Министерство за финансии.
Образецот за Барањето е прикачено на https://peo.finance.gov.mk/.
Покрај доставеното писмено барање, корисникот треба и да се регистрира
електронски во системот со кликање на линкот кликнете за регистрирање:

Со тоа се отвора страната Регистрирање на нов корисник. Тука се внесува
Единствениот матичен број на субјектот и Е-маил адреса. Потоа се клика на
Регистрирај се.
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По регистрацијата се јавува порака:

На е-маил адресата се добива известување дека процедурата е во тек и дека по
приемот на писменото барање администраторот ќе извести за корисничкото име и
лозинка.
Откако корисникот ќе добие корисничко име и лозинка може да се најави во
програмата. За таа цел, треба да се притисне на копчето Најави се, која се наоѓа
во горниот десен агол.

За да се најави, корисникот во полето Корисничко име го внесува името кое му е
доделено од администраторот, а во полето Лозинка ја внесува својата лозинка.
Потоа притиска на копчето Најави се.
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Полето Запомни ме? се штиклира доколку сакате програмата да ги сочува
корисничкото име и лозинката, за да не мора да се внесуваат наредниот пат.
Доколку корисникот внесе погрешно корисничко име или лозинка, тогаш не може
да влезе во програмата и ја добива следната порака:

Најчести грешки при внес на корисничко име и лозинка се замена на кирилична со
латинична подршка и обратно и замена на голема со мала буква и обратно.
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1.3. Промена на лозинка
Важна напомена: При првото најавување треба да се промени лозинката за
најавување во системот.
За промена на лозинка се оди на копчето Промени лозинка во горниот десен
агол.

Се внесува тековната лозинка, новата лозинка и потврда на новата лозинка и се
клика на копчето Промени лозинка:
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1.4. Заборавена лозинка
Доколку корисникот на ЕСПЕО ја има заборавено својата лозинка за повторно да
му биде испратена истата треба да притисне на линкот Заборавена лозинка?

Со тоа се отвора страната Заборавена лозинка?. Во полето Корисничко име се
внесува Корисничкото име со кое субјектот е регистриран во ЕСПЕО.
Потоа се клика на Испрати.

При што се јавува следната порака:

На e-mail адресата со која е регистриран субјектот му се испраќа следната порака
со неговото Корисничко име и Лозинка за Најава во ЕСПЕО.
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2. Пристап и ажурирање на податоците за субјектот
2.1. Мени и пристап до содржините
Ако корисникот успешно се најави во системот пред него се отвора Главното мени.
Софтверските модули се организирани во групи и првично се бираат преку
главното мени (Изборникот).
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Копчето Дома е команда со чие притискање се враќаме на Главното мени, доколку
имаме таква потреба при работењето.
Главното мени ги содржи сите функции на апликацијата кои што се на
располагање на корисникот согласно неговите права и привилегии. За корисниците
од субјектите кои треба да ги пополнуваат месечните обврски на располагање се
две главни подменија: Основи податоци и Пријавување и евиденција на обврски.

2.2. Промена на основните податоци на субјектот
Корисникот задолжен за внесување на месечните обврски од страна на субјектот
има авторизација да направи и промена на дел од атрибутите на субјектот кои се
однесуваат на адресните и други контактни податоци на субјектот. Ова ажурирање
се реализира со активирање на маската Субјекти преку менито Основни
податоци:
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По кликањето на линкот Субјекти од менито Основни податоци се отвора
прегледот на субјекти во кој може да ја гледате и корегирате исклучиво Вашата
институција:

Со кликање на линкот на шифрата (во колона Шифра) се отвара маската на
Вашиот субјект во која може да ги погледните сите детали за субјектот:

Со кликање на копчето Промени се овозможува менување на податоците на
субјектот. Корисникот има привилегија да направи промена само на податоците во
секцијата “Адресни податоци“. Откако ќе се внесат новите податоци и се
корегираат веќе внесените промените,записот се потврдува со кликање на копчето
“Сними и затвори“.
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Во случај да не сакате да ги зачувате нововнесените промени ја користите
опцијата “Откажи“ која го враќа записот во првобитната состојба
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3. Пријава и евиденција на месечните обврски
Евиденцијата на обврската се внесува во маската Месечна обврска од менито
Пријавување и евиденција на обврски.

Со кликање на линкот Месечна обврска се отвара преглед на сите претходно
внесени – евидентирани записи минатиот период. Доколку истече времетраењето
на дозволата за внес и промена на месечните обврски (до 10-ти во месецот),
истите ќе може само да се отворат за преглед, без право на промена, додавање
или бришење.

Внесот на месечната обврска е организиран во две целини:
 внес на насловните податоци за месечната обврска, вклучувајќи го изборот
на тип на сметка и периодот за кој се однесува обврската и
 внес на деталите - оделните ставки со кои се опишува секоја обврска
посебно согласно економска класификација, комитентот на кој се
должи,износите на обврската итн.
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3.1. Внес на нова месечна обврска
Како што е претходно напоменато, ентитетот Месечни обврски се наоѓа во
менито Пријавување и евидеинција на обврски, по што се прикажува листата на
претходно внесените записи:

За отворање на нов запис се притиска на командата означена подолу, која во
апликацијата се наоѓа во горниот десен агол:

По кликањето, се отвара првиот - насловен дел од маската за Месечна обврска
во која се содржани следните полиња:
- Број – растечки реден број на документот за евидентирање на обврската
кој го доделува системот и служи како единствен идентификатор на
записот.
- Година – доделен податок од страна на системот за годината за која се
однесува евиденцијата на месечната обврска. Се презема од полето
Година кое е исто така предефинирано преку системскиот датум и може да
се променипри најавување во системот (фискална/тековна).
- Датум –датум на внес на документите, при отворање на записот, системот
го доделува тековниот датум како датум на внес.
- Датум на пресек– системот го доделува датумот на кој се врши пресек на
обврските што треба да се внесат - вообичаено е последниот ден од
месецот за кој се евидентира обврската.
- Година месец- комбинирано поле кое ја означува годината и месецот за кој
се внесуваат обврските.
- Субјект – субјектот за кој се однесува евиденцијата на обврската- системот
автоматски го пополнува врз основа на информацијата за најавениот
корисник.
- Тип сметка – субјектот го избира типот на сметката од понудените, за која
се однесуваат обврските.
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По завршувањето на внесувањето потребно е да се кликне на командите Сними
или Сними и затвори за да се сочува насловниот дел од записот за месечната
обврска.

Важна напомена: Бројот на месечната обврска е растечки реден број кој е
автоматски предложен од системот врз основа на формулата: максимален
реден број на последно снимената месечна обврска + 1. Заради можноста
корисници од повеќе субјекти истовремено да ги пополнуваат обврските, не е
исклучено во исто време да добијат ист нов реден број на документот. Доколку
тоа се случи, корисникот кој подоцна ќе се обиде да изврши снимање, ќе ја
добие следната грешка:“

Во ваквиот случај, доволно е да кликнете на “...“ трите точки со што го
повлекувате новиот реден број под кој ќе можете да го зачувате записот.
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За субјектите кои располагаат со повеќе типови сметки, месечните обврски се
водат за секоја сметка посебно, што значи корисникот треба да отвори нов
документ Месечна обврска за секоја сметка и истата да ја избере од листата со
кликање или внесување на дел од текстот во полето Тип сметка:

Важна напомена:и во случаи кога субјектот нема обврски т.е не должи на ниеден
комитент надвор од валутниот рок и нема идни обврски до крајот на тековната и
идната година, корисникот е должен да отвори нов запис за месечната обврска за
секој месец и да ги пополни само насловните податоци како во примерот подолу,
без обврска да пополнува поединечни ставки со износи 0,00.
Субјектите што имаат повеќе сметки истото го прават за секоја сметка.
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Во случај на грешка во некој запис, поправката се врши преку промена на
погрешно внесените податоци. Промената на насловните податоци на документот
за месечни обврски може да се на направи на два начини:
1. Во листата на записи - во случајов листа на месечни обврски се клика на
копчето пред бројот на месечната обврска за која треба да се извршат
промените, по што се појавува т.н. “брзо мени“ од кое се бира командата
Промени:

2. Со кликнување на линкот од бројот на месечната обврска во листата, се
појавува маската со насловните податоци од листата, по што се клика на
командата Промени во долниот дел од маската:

И во двата случаи промените се потврдуваат со командата Сними или Сними и
затвори.
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3.2. Внес на месечни обврски – ставки
Откако ќе се пополни основната маска со насловните податоци за месечните
обврски за секој тип на сметка, потребно е да се внесат ставките согласно
економската класификација, типот на обврска, комитентот инт. Маската за внес на
ставките се отвора преку листата на Месечни обврски со кликање на копчето
Отвори во редот каде што се наоѓа бараниот запис на месечната обврска.

По кликањето на командата Отвори, се отвора нов прозорец кој е празен при
првото отворање како што е прикажано на следната слика

Секоја нова ставка за месечната обврска се внесува преко кликање на копчето во
рамката подолу кое означува Нов запис, а се наоѓа во горниот десен агол на
маската:

По кликањето се отвора следната маска во која се заведуваат атрибутите опишани
подолу:
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-

-

-

Месечна обврска – ова поле е генерирано од системот и ја означува
врската (референцата) со бројот на документот месечна обврска.
Економска класификација – ова поле е задолжително и се избира преку
избор од листата на економски класификаци однапред утврдени во
системот. Со оглед на фактот што се работи за релативно голема листа од
неколку стотици записи, изборот на соодветната економска класификација
се врши преку т.н.р lookup поле. Lookup (се чита - лукап) полето не е само
обична листа за избор преку кликање на стрелката за нејзино отворање и
лизгање низ неа се додека не се наиде на бараниот запис, туку и поле во
кое може да се внесе текст или дел од текстот со кој се означува шифрата
или именува описот на економската класификација. Со внесувањето на
текстот оваа листа значително се скусува со што се олеснува и забрзува
изборот на саканиот запис. На пример: доколку во текстот запишеме „421“
листата ќе се скуси само на оние економски класификации кои во шифрата
или описот го содржат овој текст, исто така доколку во текстот запишеме
„услуги“, листата ќе се скуси само на оние економски класификации кои во
описот го содржат овој текст.
Тип обврска – ова е дополнителна класификација која системот сам ја
означува во зависност од изборот на расходното конто од економската
класификација и тоа:
Тип 1 - Обврски кои произлегуваат од права од работен однос, права од
социјална заштита, права од пензиско, инвалидско и здравствено
осигурување и осигурување во случај на невработеност
Тип 2 - Обврски кои произлегуваат од набавка на стоки, извршени услуги,
договорни услуги, инвестиции во капитални добра, капитални дотации и
капитални субвенции
Тип 3 - Обврски кои произлегуваат од тековни трансфери до фондови,
трансфери до единиците на локална самоуправа и останати субвенции и
трансфери
Тип 4 - Обврски по основ на каматни плаќања и отплата на главнина
Исклучок од наведеното, односно системот сам не ја означува обврската
само во случај на пријавувањето на обврски за плаќање по судски решенија
и извршни исправи (конта: 464910 - Плаќање по судски решенија и сите
аналитички конта од конто 465 - Исплата по извршни исправи).
Во овој случај субјектот/корисникот сам го бира типот на обврската во
зависност од основот и типот на обврската.
Комитент – претставува правно или физичко лице кое е доверителот кон
кого е создадена и за кого се внесува обврската. И комитентот се бира
преку т.н.lookup поле и претставува затворена листа која не може да се
проширува од страна на корисниците кај субјектите. За внес на обврски кон
физички лица и правни или физички лица од странство се дефинирани
поинакви сценарија за внес кои се опишани во продолжение. Доколку
корисникот не може да го пронајде во листата комитентот кон кој ја има
обврската, потребно е да го избере комитентот „НЕПОЗНАТ КОМИТЕНТ“ и
потоа да го контактира администраторот во Министерството за финансии за
надминување на проблемот. Во продолжение се опишани следните посебни
сценарија за внес на комитент:
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1. Внес на обврска кон комитент од јавен сектор. Со избор на комитент од
јавен сектор преку полето Комитент, системот врши проверка на
даночните броеви на базите на комитенти и субјекти, ги спарува и
автоматски го штиклира полето Обврска кон јавен сектор како на
сликата во прилог:

2. Во случај кога избраниот комитент е домашно правно лице, кое припаѓа
на приватниот - комерцијален сектор, здружение на граѓани или друга
непрофитна организација системот не штиклира ниту едно од
наведените полиња.
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3. Обврските кон физички лица резиденти на Република Македонија не
треба да се внесува поединечно за секое лице, туку збирно на ниво на
економска класификација, при што се внесува целиот износ како
обврска кон комитентот именуван како „ФИЗИЧКО ЛИЦЕ“ кој се бира од
lookup полето Комитент. По изборот на овој комитент, системот
автоматски го штиклира полето Обврска кон физичко лице.

4. Слично како кај физичките лица, за внес на обврските кон физички лица
нерезиденти на Република Македонија или правни странски лица, преку
lookup полето Комитент се бира комитентот „ПЛАЌАЊЕ КОН
СТРАНСТВО“ и се внесува вкупниот износ за соодветната економската
класификација, по што системот автоматски го штиклира полето
Обврска кој странство.
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5. Во сите горенаведени случаи доколку обврските кон избраните
комитенти се во судска постапка, субјектот задолжително го избира и
полето „ обврска судска постапка “.
Во случај кога обврските кон избраните комитенти се во судска
постапка, субјектот задолжително ги пријавува во системот,
прикажувајќи ја вкупната вредност на обврската (вклучувајќи главен долг
и камата).
-

Комитент име – е описно поле во кое автоматски се пренесува името од
комитентот.

Субјектите ги пријавуваат обврските според нивната доспеаност:
- доспеани, а неплатените обврски Т,
- недоспеани обврски Т,
- недоспеани недостасани обврски Т+1 и
- недоспеани обврски Т+2
Т-тековна фискална година.
- Доспеани, а неплатени обврски т.е. износ на обврски кој е доспеан,
а не е платен, заклучно со периодот за кој се однесува пријавувањето.
- Недоспеани обврски т.е. износ на примени фактури и
амортизациони планови за сервисирање на долг, чиј датум на доспевање е
до крајот на тековната фискална година.
- Недоспеани обврски Т+1, е износ на примени фактури и
амортизациони планови за сервисирање на долг, чиј датум на доспевање е
до крајот на следната фискална година.
- Недоспеани обврски Т+2, е износ на обврската од амортизациони
планови за сервисирање на долг, чиј датум на доспевање е до крајот на
втората фискална година.
Во ЕСПЕО не се пријавуваат планираните, а сеуште непреземени
обврски.
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Откако ќе се внесат сите потребните податоци потврдувањето/зачувувањето на
записот се прави со кликање на копчето Сними или Сними и затвори.
Прегледот на ставките за месечните обврски е прикажан како листа од сите
поединечно внесени ставки со атрибутите претставени во соодветните колони од
кои најважни се економската класификација, типот на обврска, комитентот и
износите на обврските:

Рекапитуларот во долниот дел на документот има функција на контролна алатка
која врши пресметка на ниво на економска класификација, со што на корисникот му
се олеснува споредбата и усогласувањето со сметководствената евиденција како
извор на состојбите:

Во случај да воочиме грешка во некоја од месечните обврски – ставки записот
корегираме на следниот начин
- Во листата на записи - во случајов листа на месечни обврски се клика на
копчето пред бројот на месечната обврска за која треба да се извршат
промените, по што се појавува т.н. “брзо мени“ од кое се бира командата
Промени:
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Откако ќе го корегираме погрешниот податок промената ја потврдуваме со
командата сними или сними и затвори. Промената на месечните обврски
ставки автоматски се рефлектира врз рекапитуларот на ек.класификација

3.3. Користење на командата “Копирај во нов“
Командата Копирај во нов која се активира секогаш преку тековниот запис
(ентитет, документ, ставка), служи за да го олесни и забрза внесот на податоците
во ситуација кога добар дел од тековните податоци се повторуваат и во наредниот
нов запис, па подобро е наместо да се внесуваат одново, да се изврши копирање
на содржината на тековниот запис во новиот запис и понатаму да се извршат
промени само на оние атрибути кои се со различна содржина или вредност од
тековната.
За месечните обврски, командата Копирај во нов е применлива и:
1. на ниво на цел документ - маска и
2. на ниво на ставка од месечната обврска.
Првиот случај се применува во ситуации кога состојбите со месечните обврски
бавно се менуваат од месец во месец, кога значителен дел од обврските стојат
непроменети подолго време или во друга ситуација кога содржината на месечната
обврска во наредниот месец ги содржи повеќето од ставките од претходниот
месец.
Со изборот на оваа команда на ниво на документ - маска, системот генерира
копија и на насловните податоци и на сите ставки од тековната месечна обврска во
нова месечна обврска. Тоа значи дека корисникот ќе треба само да ги промени
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насловните податоци (нов број на обврската, нов месец и година), а потоа во
ставките да изврши корекција на износите таму каде што се извршило делумно
плаќање или се создала нова обврска (да ги избрише ставките за обврските кои се
подмирении и да ги додаде ставките за новосоздадените обврски).
Командата Копирај во нов се избира од т.н. “брзо мени“ во прегледот на Месечни
обврски со претходна селекција на тековната месечна обврска од која се врши
копирање.

По извршувањето на командата се отвора насловната маска на месечна обврска
со податоци од претходниот период кои треба да се корегираат и тоа:

Број – системски број на обврската кој се корегира со притискање на “трите
точки - “...“ “
- Година – се менува во случај кога се копира запис на месечни обврски од
претходна година пр. декември 2017 во јануари 2018.
- Датум – се става датумот на внес на новиот запис.
- Датум на пресек – се внесува датумот на пресекот на обврските,
- Година месец – се внесува периодот: месец и година за кој евидентираат
обврски
Останатите полиња би требало да останат непроменети со оглед на фактот дека
се работи за истиот субјект, а копирањето генерално има смисла за евиденција на
обврските за ист тип на сметка. Откако ќе се ажурираат овие податоци потребно е
промените да се потврдат со активирање на командата Сними и затвори:
-
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За да се отпочне со ажурирање на ставките од месечните обврски, повторно се
пристапува кон листата на месечни обврски, од таму се бира новиот запис кој е
веќе претходно сочуван и се клика на копчето Отвори:

По активирањето на командата Отвори, се прикажува прегледот на ставките од
кои се бираат оние кои треба да се корегираат преку командата Промени од
„брзото мени“:

Се кликање на оваа команда, се отвара маската за месечна обврска – ставка во
која се корегираат потребните податоци:
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По направените промени истите се потврдуваат на командата Сними и затвори.
Вториот случај на примена на командата Копирај во нов е при внес на нови
ставки во документот за заведување на месечната обврска, најчесто кога се
повторуваат економската класификација и типот на обврска, а понекогаш и
комитентот. И тука, се бира записот - ставката што се копира, а потоа преку
„брзото мени“ се клика на командата Копирај во нов:
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Во новиот запис се вршат корекциите во полињата каде што треба да се внесат
различни содржини и потоа се потврдуваат преку командата Сними и затвори

3.4. Пребарување, печатење и експортирање на
месечните обврски
Маската за месечни обврски е во основа документ со регистрирани состојби кој
може да се прикаже во форма погодна за печатење и потоа и да се испечати или
да се експортира (извезе) во некоја апликација во друг формат (pdf, xls итн).
Пред да се изврши печатење, експортирање или само преглед на месечната
обврска, истата треба да се пронајде и избере од листата. На почетокот, кога има
мал број на внесени месечни обврски, пронаоѓањето на посакуваниот документ е
лесно и видливо директно од листата до која се пристапува преку менито
Пријавување и евиденција на обврски и подменито Месечни обврски:

Но, во случај кога бројот на месечни обврски е поголем од количината на записи
кои може да се прикажат на една страна, потребно е да се употреби алатката за
пребарување која функционира како т.н.р „напреден филтер“. Напредниот
филтер се наоѓа во горниот десен агол и со кликање на него се прикажува
помошна филтер-маска која ги содржи податоците според кои корисникот треба да
изврши филтрирање.Тоа се во најголем дел атрибутите кои се содржат во
насловната маска на месечните обврски, а се погодни за филтрирање (број, датум,
датум на пресек, година-месец, тип сметка инт).
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Листата се скусува - филтрира со внес на содржини и вредности во полињата на
филтер-маската и кликање на командата Постави филтер. На пример, со внес на
податокот „201801“ во полето година-месец и кликање на командата Постави
филтер, во прегледот ќе се прикажат само месечните обврски за јануари 2018 за
сите типови сметки.
Откако со помош на напредниот филтер се намали бројот на записи во листата и
се пронајде бараниот документ, со кликање на линкот на бројот на месечната
обврска се отвора маската со насловните податоци:

Командата Печати се наоѓа во насловниот дел од маската Месечна обврска во
долниот лев дел, заедно со другите команди за записот. Со кликање на Печати, на
нова веб страница, вообичаено во нова преграда на прелистувачот ќе се активира
печатениот облик на внесените податоци во документот :
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Со кликањена копчето Export drop down menu во горниот дел од менито (видете
подолу) прегледот на документот пред печатење може да се експортира или
зачува во неколку формати од кој најкористени се pdf и xls.

Доколку корисникот има потреба од дополнителна обработка на податоците од
месечната пресметка, тогаш со избор на командата Excel од подменито врши
извоз (експорт) на содржината како xls фајл кој се презема од серверот (download)
и се прикажува во долниот агол лево.

Со кликање на натписот на спуштениот документ се отвара прегледот со следниот
изглед:
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Во pdf формат се врши експорт кога се врши печатење на документот или истиот
се испраќа по електронска пошта. Од “Export drop down menu“се бира PDF и во
долниот лев агол, на ист начин ќе се појави документот во pdf формат:

Со кликање на неговиот натпис се отвара нов прозорец во интернет пребарувачот
(во примерот се користи Google Chrome) од кој може да се изврши печатење на
прегледот со кликање на печатарот во десниот горен агол:
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Активирањето на командата резултира со нов прозорец во кој се бира
печатарот,бројот на копии, страниците кои се печатат и други опции кои се
стандардни за т.н.р dialog box маски за печатење:
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