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Закључак о преносу права својине ‐ .odt, .odg, .doc, .docx, .pdf, .jpg, .jpeg, .bmp, .gif, .png, .tif 

Закључак о предаји ‐ .odt, .odg, .doc, .docx, .pdf, .jpg, .jpeg, .bmp, .gif, .png, .tif 

Поља која НИСУ ОБАВЕЗНА: Пословни број судског предмета, надлежни суд и слика предмета продаје. 

Приликом постављања првог огласа потребно је додати МИНИМУМ ЈЕДАН ДОКУМЕНТ! 

У случају да се појави порука као на слици испод "Please fill out this field", проверите да ли сте попунили сва 

обавезна поља. Поруке које се исписују на енглеском језику, нажалост, није могуће променити, јер су оне део 

претраживача и верификације самог програмског језика. Ова порука може да се појави на INDEX, LOGIN i HOME 

страници. 
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Додатне важне напомене: 

 

‐ Претраживач који би требали да користите приликом уноса огласа је Google Chrome, пошто он ради без 

проблема. Firefox (Mozilla), Internet Explorer и остали претраживачи могу имати одређене проблеме 

приликом постављања, типа: неће се приказати календар у пољу за датум, погрешно форматирање 

датума које доводи до невидљивости огласа, пресловљавање страница у ћириличном слову... Претаживач 

се може скинути са следећег линка: https://www.google.com/chrome/browser/desktop/ 

‐ Када комплетирате унос података и након клика на дугме за унос, појавиће се анимација зупчаника које 

се врте, по томе ћете знати да се након клика нешто догађа. Једном стиснуто дугме се неће вратити, осим 

ако не учитате страницу поново, тако да будите сигурни да сте све унели како треба, пре клика на дугме. 

Такође, избегавајте стискање дугмета Ентер на тастатури, увек на дугме кликћите леви клик миша, пошто 

Ентер може да покрене погрешну контролу, ако их има више на страници, као на пример на страници 

account.php, на којој се налазите одмах након логовања на огласну таблу. 

‐ Увек пре постављања огласа проверите да ли у горњем десном ћошку претраживача стоји Ваша е‐маил 

адреса. Ако не стоји, значи да сте предуго били улоговани а некативни, што је за резултат имало истек 

сесије, или сте једноставно дошли директно на страницу, без претходног логовања. Тада је потребно да 

кликнете на чикицу који се налази на истом месту, кликнете на Излогуј се, и да се улогујете поново. 

‐ Ако нисте сигурни на који начин се уносе подаци у било које од понуђених поља, обратите пажњу на 

пример који већ пише у том пољу. Нпр: изнад поља за унос датума постоји сиво поље у коме пише како 

би датум требао да изгледа, тј у ком се формату уноси, а примери пишу и у самим пољима која се 

попуњавају. Корисници Google Chrome претраживача ће имати понуђен календар, тако да датум продаје 

бирају на клик, док корисници Mozille Firefox морају ручно да унесу датум у формату дд.мм.гггг тј 

24.02.2017, што исто важи и за кориснике Интернет Експлорера. 

‐ Будите сигурни да се попунили сва обавезна поља! Ако ипак нисте, на претходну страницу се вратите 

кликом на дугме BACK Вашег претраживача. 

‐ Након успешног логовања на почетну страницу (account.php), убаците ту страницу у букмарк вашег 

претраживача. Google Chrome ће запамтити шифру и нећете губити време на поновне улазе на страницу. 

‐ Ако више људи из канцеларије користи огласну таблу, потрудите се да сви знају која је шифра у питању, 

тако ћете избећи да сваки пут када неко не зна како да се улогује, тражи промену шифре и тиме 

онемогући другима приступ. 

‐ Будите сигурни да документа која додајете – додајете у одговарајућа поља! 

‐ Прочитајте Записник измена над системом за оглашавање, како бисте били упознати са свим изменама 

које је смо направили. 
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