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Упатство за распоред на приливи преку e-banking 

сервисот на Стопанска банка АД - Скопје 

 
Oд листата на сметки потребно е да ја одберете сметката за која очекувате или веќе сте 

информирани за пристигнат прилив, со одбирање на опцијата Изводи.  

 

 

 

За конкретно одбраната сметка од менито Извештаи потребно е да ја одберете опцијата 

Нераспределени приливи, по што се прикажува Листа со нераспределени приливи преку која 

може да ги следите пристигнатите, а нераспределени (не авторизирани) приливи. 
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Потребно е да го одберете приливот и да направите распоред на истиот со одбирање на опцијата 

Распредели. 

 

 

Со одбирање на опцијата Распредели се отвора детален приказ на приливот. Полиња кои 

задолжително треба да се пополнат се: 

 Шифра на основ  

 Број на документ 

Доколку за определен основ на прилив е потребно да прикачите дополнителни документи, тоа 

можете да го направите со клик на копчето Choose filе. Откако ќе го одберете документот што сакате 

да го прикачите потребно е да кликнете на знакот плус (+). Оваа постапка се повторува за онолку 

документи колку што е потребно да се приложат за конкретната распределба на приливот. Потоа 

во полето Опис се внесува опис на документот кој го прикачувате. 
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Комплетирање на барањето на распределбата на приливот се потврдува на следниот начин: 
 

 Потврда со сертификат ( СТБ или КИБС токен ). 
 Потврда со внес на шифра од ОТП токен. 

 
Со овој чекор распределбата на приливот во Листа на нераспределени приливи добива статус “се 
процесира” и се доставува за понатамошно процесирање во Стопанска банка АД Скопје, следејќи 
ја редовната постапка за распределба на прилив за физички и правни лица. 
 
Распределбата на приливот се проверува од страна на надлежните служби во однос на тоа дали 
доставената документација е уредна и доколку е во ред за истата се проследува одговор дали е 
прифатена или не. При тоа во листата на нераспределени приливи за конкретната распределба се 
прикажува соодветниот одговор што е добиен по направената проверка: 
 
Прифатен – означува дека барањето е одборенo и средствата ќе ви бидат на располагање на 
сметката. 
Вратен на доработка – потребно е да се направат соодветните промени согласно добиените 
инструкции од надлежните служби. 
 

Важно е да се напомене, распоред на приливите може да правите до 15 часот во тековниот ден, 

или со иден датум на валута доколку истото го правите по 15 часот.  

Дополнително, приливите за кои имате доставено изјава за повеќекратен прилив во некоја од 

филијалите на Стопанска банка АД Скопје веднаш се распределуваат на вашата сметка и истите 

нема да се појават на листата на нераспределени приливи на е-банкинг. 

 
 


