
Постапка за Verba Sign K2 сертификат издаден на токен за членови на 

Стоматолошка комора на Р.Македонија 

Доколку сакате токенот да го подигнете во КИБС? 

1. Потребно е да носите документ за лична идентификација (ЛК или пасош) и КОД кој го 

добивате од Стоматолошката комора  (за сертификатот Verba Sign Pro2 дополнително 

потребно е печат  од ординацијата и тековна состојба не постара од 6 месеци со потпис 

од управителот и печат од ординацијата); 

2. Постапка на подготовка на документи, одобрување и издавање на сертификатот ја 

прави вработен во КИБС; 

3. Токенот со сертификат го добивате за помалку од 5 минути и на Вашата e-mail адреса 

Ви праќаме ПИН за токенот и постапка за инсталација на драјвери. 

4. На Вашиот компјутер ги инсталирате драјверите со чија помош се исчитува токенот и 

сертификатот, потоа се регистрирате и поврзувате со системот на ФЗОМ. 

Доколку  сакате токенот со сертификат  да Ви биде пратен  по пошта ги преземате следните 

чекори. 

1. Пополнувате порачка на следниот линк  https://e-

shop.kibstrust.mk/raforms/VerbaK2.aspx  

Важно:  

 При пополнување, во полињата Име, Презиме се внесуваат податоци со латинични букви 

како од документ за лична идентификација на носителот на сертификат, 

 при пополнување на порачката избирате 3 години период на важност., 

 во делот “дали поседувате сопствен PKI Токен“ треба да остане “НЕ”, 

 во полето “податоци за плаќач на фактурата” избирате “правно лице” се внесуваат податоци 

од Стоматолошката комора со кирилични букви. 

2. Откако ќе ја пополните порачката, одбирате “Генерирај порачка” , истата треба да ја 

отпечатите и потпишете на обележаните места. 

3. Потребно е лично да одите на нотар и да направите нотарска заверка на копија од 

документот за лична идентификација. 

4. Целокупната документација и КОДОТ добиен од Стоматолошка комора на РМ треба да 

ја пратите по пошта на адреса на Регистрационата канцеларија на КИБС 

https://www.kibstrust.mk/mk-MK/Home/Contact  
5. По добивање и проверка на документите, КИБС го инсталира сертификатот на токен и 

Ви го праќа по пошта на адреса наведена во порачката. На вашата e-mail Ви праќаме 

ПИН за токенот и постапка за инсталација на драјвери. 

6. На Вашиот компјутер ги инсталирате драјверите со чија помош се исчитува токенот и 

сертификатот, потоа се регистрирате и поврзувате со системот на ФЗОМ. 

Забелешка: За сите оние кои се заинтересирани да купат Verba Sign Pro2 сертификат, 

пополнувате порачка на следниот линк  https://e-shop.kibstrust.mk/raforms/VerbaPro2.aspx. 

Сите погоре наведени чекори важат и за овој тип на сертификат, дополнително пополнувате 

податоци за ординацијата, ставате печат на одредените места и заедно со сите документи 

праќате и тековна состојба не постара од 6 месеци со потпис од управителот и печат од 

ординацијата.  
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