
ТТК Банка е-банк упатство – Потпишување налози со токен 

 

Во случај кога не е можно користење на Internet Explorer (верзија 11) или Microsoft Edge 

(во Internet Explorer mode) тогаш може да се потпишуваат електронски налози во кој било 

интернет прегледувач со токен. 

Тоа може да се направи ако се има валидно регистриран софтверски токен за Android 

мобилен уред (моментално не може да се користи оваа функционалност на iPhone уреди). 

Преглед и поднесување на барање на софтверски токен може да се направи на линкот 

достапен под Барања -> Барање за издавање на софтверски токен. 

 

 



Електронските налози што може да се потпишуваат на овој начин се: ПП-30, ПП-50 и општи 

формулари. За тоа да се направи потребно е при потпишување на налог или општ формулар да се 

одбере опцијата ОТП Токен во Начин на потпишување. 

 

 

Кога ќе се одбере опцијата ќе појави уредот со валидно регистриран софтверски токен и 

потребно е да се селектира заедно со налозите кои сакате да ги потпишете. Потоа се внесува 

генерираниот ОТП токен и се кликнува на Потпиши ги избраните налози. 

 



ОТП токенот се генерира во мобилната апликација, на почетното мени што се отвара при 

пуштање на апликацијата, во горниот десен ќош на менито – на копчето со стрелка што покажува 

на десно. 

Се внесува ПИН-от кој е врзан со регистрираниот софтверски токен на мобилниот уред и 

се кликнува на копчето Процесирај за да се добие потребниот ОТП токен. ОТП токенот има рок од 

една минута и потребно да се внесе пред да истече рокот за да биде успешно потпишувањето. 

 

  

 

 



  

 

 

Кога успешно ќе биде потпишан налогот, се кликнува на копчето Реализирај ги избраните 

налози, за да налозите бидат испратени за реализација. Ако потпишувањето е неуспешно и се јави 

порака дека токенот не се совпаѓа и не е точен, треба да се осигура дека се користи точниот 

мобилен уред со софтверски токен, и да се запази да се генерира токенот и искористи во рок од 

една минута. 

 

 

 

  

 


