Chrome
Pop-up блокерот е вклучен на почетно ниво. Кога pop-up блокерот е вклучен, икона со
изглед на
блокиран

ќе се појави во линијата за URL адреси, што покажува дека pop-up е

Преглед на блокиран pop-up
1.

Кликнете на pop-up блок иконата

.

2.

За да го прегледате блокираниот pop-up, кликнете на линкот.

Исклучување на pop-up блокер на одредени страници
1.

Кликнете на pop-up блок иконата

.

2.

Кликнете на Always allow pop-ups from опцијата и тогаш одберете Done.

Исклучување на pop-up блок на сите страници

1.

На Chrome преллистувачот во десниот горен агол кликнете на трите точки, и

тука ќе ви се отвори менито Settings.
2.

Кликнете на Settings.

3.

Потоа одберете од Advanced.

4.

Кликнете на Privacy and security

5.

Под Privacy and security, кликнете на Content settings

6.

Под Content settings , одберете Popups.

7.

Потоа, кликнете на посоченото копче.

Internet Explorer 8 and 9
Pop-up блокерот е вклучен стандардно. За да го исклучите, направете го следново:
1.

Отворете го Internet Explorer.

2.

Кај Tools менито, одберете Pop-up Blocker а потоа одберете Turn off Pop-up
Blocker.

Internet Explorer 10
Pop-up блокерот е вклучен стандардно. За да го исклучите, направете го следново:
1.

На старт копчето кликнете и Start Screen (Metro или Modern интерфејс),
напишете control panel и потоа Enter.

2.

Одберете Internet Options.

3.

Кликнете на Privacy опцијата и од таму на следното:

o

Кликнете на Turn on Pop-up Blocker и одселектирајте го за да ја
исклучите функцијата на pop-up.
o

4.

Кликнете на Settings па на Pop-up Blocker Settings и додајте ги УРЛ-та
на веб страниците што сакате да ги пропуштите Pop-up
Забелешка: За Е-порталот на УВМК, внесете го следниот
линк: https://e-portal.uvmk.gov.mk

Одберете Apply и потоа кликнете на Close.

Firefox popup blocker (Windows PC)

1. Одберете Tools мени, потоа селектирајте Options.

2.

Одберете го Content таб-от, и одселектирајте го Block Popup Windows и
кликнете"OK".

