
Како да се регистрирам на веб-верзијата на Мој Дигинет?

Кликнете на „регистрирајте се“, ќе 
се отвори нов поп-ап прозор како на 
следната слика.



„Барање за регистрација“ внесете 
Име и Презиме редоследно како што 
фигурира на вашата готовинска 
сметка или фактура, број на сметка / 
фактура и ваша e-mail адреса.

  1. Внесете име и презиме на кирилица на носителот на услугата од сметката; 
  2. Внесете го 10 цифрениот број на сметка од вашата готовинска сметка;
  3. Внесете ваша e-mail адреса;
  4. Кликни зелено копче „Прати“ – испрати барање за регистрација.

**Важно: доколку во сметката е „Презиме Име“ внесете редоследно исто како во сметката прво „Презиме“ потоа „Име“!

Доколку имате сметка од готовинско плаќање следете го следниот 
пример:



Доколку имате фактура следете го следниов пример:
  1. Внесете име и презиме на кирилица на носителот на услугата од сметката; 
  2. Внесете го 10 цифрениот број на фактура од вашата фактура;
  3. Внесете ваша e-mail адреса;
  4. Кликни зелено копче “Прати” – испрати барање за регистрација.
**Важно: доколку во фактурата е „Презиме Име“ внесете редоследно исто како во фактурата прво „Презиме“ потоа 
„Име“!

Ќе добиете информација дека барањето е испратено и се 
чека одговор.
Доколку се е во ред, ќе добиете информација дека ви е 
испратен осумцифрен сигурносен код на вашата e-mail 
адреса.
ВоВо случај да не стигне, веднаш проверете во спам или 
почекајте уште некоја минута додека да се дистрибуира 
е-пораката.
Сигурносниот код е со 30 дневно ограничено 
времетраење на важност.



Логирање на Мој 
Дигинет

Сигурносен Код

1. Внесете ја вашата e-mail адреса. 
2. Внесете го вашиот осумцифрен 
сигурносен код.
3. Кликнете на копчето “Влез”
Вие сте логирани на Мој Дигинет.

Пораката која ќе ја добиете на 
вашата e-mail адреса ќе биде со 
следниве параметри како на 
сликата.



Сигурносниот код е со 30 дневно 
ограничено времетраење на 
важност. По истекот на важноста на 
сигурносниот код, на следното ваше 
логирање автоматски ќе добиете нов 
осумцифрен сигурносен код.
ПобарајПобарајте го вашиот сигурносен код 
на вашиот e-mail или во спам. 
Истиот користете го за логирање 
наредните 30 дена.
ДокДоколку го изгубите кодот, во секое 
време може да побарате нов на 
копчето „побарајте сигурносен код“ 
под копчето „Влез“.


