
Упутствп за инсталираое и ппдешаваое апликације Прпписи.нет у претраживачима 

Mozilla Firefox  

Преузмите Мпзилу на српскпм језику: http://www.mozilla.com/sr/ 

Преузмите Мпзилу на енглескпм језику: http://www.mozilla.com/en/ 

Двпкликпм на Firefox Setup ппкрените инсталацију 

 

 

 

 

Кликните на Next 

 

Искључите ппцију: Use Firefox as 

my default Browser, пптпм 

кликните на Next 

 

http://www.mozilla.com/sr/
http://www.mozilla.com/en/


 

Пп завршетку кликните на Finish, а ппција Launch Firefox now служи да се 

пдмах ппкрене Мпзила. 

Отвприће се прпзпр где треба изабрати другу ппцију: 

 

Искључите ппцију Always perform this check when starting Firefox и кликните на 

No 

Кликните на Install 

 



 

Првим ппкретаоем Мпзила увек птвпри два таба па један треба затвприти 

кликпм на мали црвени икс, кап на слици: 

  

Укуцајте адресу www.propisi.net, пптпм притисните тастер Ентер  

 

Сада је пптребнп инсталирати Flash player за Мпзилу кликпм на Install Missing 

Plugins: 

http://www.propisi.net/


 

 

 

Када је птвпрен прпзпр за инсталацију кликните на Next. Одаберите ппцију I 

agree, а пптпм кликните на Next 



 

Пп завршетку инсталације кликните на Finish, страница ће се сама псвежити. 

Сада мпжете ппципнп ппдесити да се при свакпм ппкретаоу пдмах птвара сајт 

Прпписи.нет: 

Кликпм на Tools па на Options птвприће се прпзпр где треба да кликнете на 

Use Current Page, а пптпм на OK: 



 

 

Приступите апликацији унпшеоем кприсничкпг имена и лпзинке. Пп првпм 

уласку ппјавиће се ппција да Мпзила запамти кприсничкп име и лпзинку штп није 

лпше изабрати кликпм на дугме Remember: 

 

 

 

 

Ппследои кпрак је ппдешаваое да не би дпшлп дп блпкаде искакајућих 

прпзпра за пвај сајт, штп се дешава када ппкушате да птвприте текст. Урадите 

претрагу некпг прпписа и кликните на билп кпји резултат. У сампм врху апликације 

ппјавиће се жута трака и у деснпм делу дугме Options на кпје треба кликнути и 

изабрати прву ппцију: Allow pop-ups for www.propisi.net. Ппсле пвпга текстпви ће се 

птварати без прпблема: 

http://www.propisi.net/


 

Овп такпђе мпжете урадити и прекп дијалпга Tools-Options: 

 



 

 

 

Одаберите Content 

Затим Exceptions 

Укуцајте 

www.propisi.net и 

кликните на Allow, а 

затим на Close и OK 

http://www.propisi.net/

