
РЕГИСТРАЦИЈА НА КОРИСНИЦИ 

www.zegin.com.mk 

 

Во продолжение е детално опишана постапката за регистрација на корисници на веб-страната 

https://www.zegin.com.mk/ 

 

Креирање на налог за регистрација: 

 

Регистрација започнувате со клик на копчето „Мојата сметка“ во горниот десен агол на 

екранот. 

 

Веднаш под копчето „Мојата сметка“ се отвора ново копче „Најави ме“ кое треба да се кликне. 

 

Се отвора нов прозерец за најава на корисници, на кој е приложен и линк за креирање на нов 

кориснички профил. Треба да се кликне линкот „Креирај нов кориснички профил“. 

https://www.zegin.com.mk/


Се отвора нов прозорец со формулар за регистрација во кој треба да се внесат податоците на 

новиот корисник (полињата ознчени со знакот „*“ се здолжителни). Под формуларот во линк е 

приложена Политиката на приватност со која новиот корисник мора да се согласи (со кликање 

на прозорчето пред самиот линк) за да може да продолжи со регистрацијата. За 

продолжување кон следнот чекор треба да се кликне копчето „Креирање нова сметка“. 

 

 

 

 

 



Се отвора нов прозорец во рамките на самиот формулар со наслов „CAPTCHA“ во кој треба да 

се внесе точниот резултат од зададената математичка задача во назначеното поле со црвена 

рамка, а потоа повторно треба да се кликне копчето „Креирање нова сметка“. 

 

 

 

 

 

 

Се отвора нов прозорец со информација дека на е-маил адресата на корисникот му е 

испратена порака со дополнителни упатства.  

 

За кратко време пристигнува е-маил порака на е-маил адресата која е внесена во формуларот 

за регистрација. 

 

 

 

 

 

 

 

 



За продолжување на процесот на регистрација, е-маил пораката треба да се отвори и да се 

кликне назначениот линк за потврда на регистрацијата на корисникот. 

 

 

Линкот го води корисникот кон страна за еднократно најавување, каде треба да се кликне 

копчето „Најави ме“. 

 

 

Почитувана/и rpp25622, 

 

Добредојдовте на ZEGIN Online. За да ја потврдите Вашата регистрација кликнете на линкот 

 

https://www.zegin.com.mk/mk/user/reset/1841/1643294502/TI1x8FcvN_ttMqpi… 

 

Линкот може да се искористи само еднаш за да се најавите и ќе Ве однесе на страна каде можете да ја креирате 

Вашата лозинка. 

По креирање на лозинката, во иднина ќе може да се најавите на https://zegin.com.mk/mk/user/login користејќи: 

 

корисничко име (username): rpp25622 

лозинка (password): Your password 

 

Пратената порака е автоматска и не треба да одговорите на неа. 

 

Пораката и нејзините прилози може да содржат доверливи и/или привилегирани информации. Пораката не смее 

да се обелоденува, копира или дистрибуира освен ако не сте личноста за која е наменета. Ако сте ја добиле 

пораката по грешка, Ве молиме контактирајте го испраќачот одговарајќи на истата, избришете ја пораката и 

нејзините прилози од вашиот систем. ДОО ЗЕГИН не може да прифати одговорност за грешки или пропусти во 

содржината на пораката кои настануваат како резултат на комуникацијата преку електронска пошта. 

 

Вашите лични податоци ќе бидат употребени за да може да одговориме на вашите прашања, барања, предлози. 

За дополнителни информации како ги употребуваме и заштитуваме вашите лични податоци проверете ја нашата 

Политика на приватност на следниот линк https://zegin.com.mk/mk/politika-na-privatnost 

 

Со почит, 

Тимот на ZEGIN Online 

https://zegin.com.mk/mk/user/login


Последниот чекор во процесот на регистрација е внесување на лозинка и потврдување на 

лозинката во назначените полиња од страна на корисникот, при што мора да се следат 

упатствата за комплексност на лозинка приложени под самите полиња за внес на лозинката. 

Доколку корисникот поседува лојална картичка, може да ја внесе во назначеното поле во овој 

чекор. На крај се кликнува копчето „Зачувај“, со што се комплетира процесот на регистрација. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Корисникот добива известување дека промените се зачувани и тој е веќе најавен како 

корисник на веб-страната https://www.zegin.com.mk/ .  

 

 
 

За да се продолжи со процесот на разгледување на страната или правење нарачка, потребно е 

само да се одбере соодветното поле од менито, или да се кликне логото на ЗЕГИН, како би 

дошле на почетната страна 

https://www.zegin.com.mk/

