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Нагодувања на вашиот интернет прелистувач 

За оптимална работа со програмата за Електронско Банкарство на Капитал Банка, 

неопходно е да се направат извесни нагодувања на вашиот интернет прелистувач. Поддржан е 

исклучиво Internet Explorer со верзија 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Во продолжение детално се објаснети 

чекорите кои треба да се направат за различните верзии на Internet Explorer. 

I. Нагодувања на Internet Explorer 5 

Верзијата 5 на Internet Explorer не бара посебни нагодувања. 

II. Нагодувања на Internet Explorer 6 

1. Стартувајте го Internet Explorer 6. 

2. Од “Tools” менито изберете “Internet Options”. 

3. Изберете го табот “Security”. 

4. Селектирајте ја зоната “Trusted sites” и притиснете го копчето “Sites” како на 

сликата подолу. 

 

5. Во новоотворениот прозор “Trusted sites” во полето “Add this Web site to the zone” 

внесете ја адресата: https://ebank.capitalbank.com.mk и притиснете на копчето 

“Add”. Адресата  https://ebank.capitalbank.com.mk  треба да се појави во полето 

“Web sites” како на сликата подолу. Притиснете на копчето “OK”. 

6. Повторно притиснете на копчето ОК. 

https://ebank.capitalbank.com.mk/
https://ebank.capitalbank.com.mk/
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III. Нагодувања на Internet Explorer 7 

1. Стартувајте го Internet Explorer 7. 

2. Од “Tools” менито изберете “Internet Options”. 

3. Изберете го табот “Security”. 

4. Селектирајте ја зоната “Trusted sites” и притиснете го копчето “Sites” како на 

сликата подолу. 
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5. Во новоотворениот прозор “Trusted sites” во полето “Add this Web site to the zone” 

внесете ја адресата: https://ebank.capitalbank.com.mk и притиснете на копчето 

“Add”. Адресата  https://ebank.capitalbank.com.mk  треба да се појави во полето 

“Web sites” како на сликата подолу. Притиснете на копчето “OK”. 

 

6. Во прозорот “Internet Options” притиснете го копчето “Custom level”. 

7. Во делот “Downloads -> Automatic prompting for file downloads” означете го копчето 

“Enable”.  

 

https://ebank.capitalbank.com.mk/
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8. Во делот “Miscellaneous -> Use Pop-up Blocker” означете го копчето “Disable”. 

Притиснете на копчето “OK”. 

 

9. Повторно притиснете на копчето ОК. 

10. Рестартирајте го Internet Explorer. 

IV. Нагодувања на Internet Explorer 8/9/10 

Чекорите за нагодување на Internet Explorer 8/9/10 се идентични со тие за Internet Explorer 

7. 


