
 

 

Упутство за подешавање ЕТФ бежичног 

интернета 

Windows XP 



 

На страници http://kondor.etf.rs/ отворите линк дигитални сертификати 

  



 

На следећој страници скините на ваш рачунар оба означена сертификата. Снимите оба 

сертификата у исти фолдер ради лакшег сналажења касније током инсталације истих 



 

Сертификат скидате десним кликом на означени сертификат и у падајућем менију изаберите 

Save Link As...  Ово је поступак уколико користите Mozilla Firefox 

За Internet explorer погледајте следећу страну 



 

Уколико користите Internet explorer поступак је исти, једино у падајућем менију кликнете 

левим кликом на Save Target As... (означено као на слици) 



 

Отворите фолдер у коме сте снимили сертификате. Отворите сертификат означен као на 

слици дуплим левим кликом миша 



 

Приликом отварања питаће Вас да ли желите да отворите сертификат и прихватите левим 

кликом на дугме Open (означено на слици) 

  



 У следећем кораку почиње 

 инсталирање самог  сертификата 

 кликом на Install Certificate 

 



 Кликните на Next како би 

 наставили инсталацију 

 

  



Да би сертификат био правилно 

инсталиран потребно је да левим 

кликом миша на Place all certificates 

in the following store (означено 

бројем 1 на слици) а затим на 

Browse... (означено бројем 2 на 

слици) 

 

  



Кликом на Browse отвориће се нови 

прозор у коме треба да изаберете 

Trusted Root Certification Authorities 

(означено на слици бројем 1) и ОК 

(означено на слици бројем 2) 

 

  



Кликом на ОК затвориће се прозор и 

кликните на Next како би наставили 

инсталацију 

 

  



Кликом на Finish прихватате да ће 

сертификат бити инсталиран на 

задатој локацији 

 

  



Ради сигурности Windows вас поново 

пита да ли сте сигурни да желите да 

инсталирате сертификат. Кликните на 

Yes како би наставили 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

По избацивању поруке да је 

сертификат успешно 

инсталиран кликните на ОК 

И по затварању обавештења кликните на 

ОК како би затворили прозор сертификата 



 

Отворите други сертификат означен као на слици дуплим левим кликом миша 

  



 

 

Поступак је исти као и за први сертификат 

  



 У следећем кораку почиње 

 инсталирање самог cертификата 

 кликом на означено дугме  

 

  



 Кликните на Next како би 

 наставили инсталацију  

 

  



Да би сертификат био правилно 

инсталиран потребно је да левим 

кликом миша на Place all certificates 

in the following store (означено 

бројем 1 на слици) а затим на 

Browse... (означено бројем 2 на 

слици) 

 

  



Кликом на Browse отвориће се нови 

прозор у коме треба да изаберете 

Intermediate Certification Authorities 

(означено на слици бројем 1) и ОК 

(означено на слици бројем 2) 

 

  



Кликом на ОК затвориће се прозор и 

кликните на Next како би наставили 

инсталацију  

 

  



Кликом на Finish прихватате да ће 

сертификат бити инсталиран на 

задатој локацији 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После инсталирања сертификата потребно је рестартовати рачунар! 

По избацивању поруке да је 

сертификат успешно 

инсталиран кликните на ОК 

дугме 

И по затварању обавештења кликните на 

ОК како би затворили прозор сертификата 



 

 

У доњем десном углу екрана (поред сата) потребно је да кликнеде десним кликом на мрежну 

иконицу  и у менију који се појави кликните левим кликом на View Available Wireless Networks 



 

Кликните дуплим левим кликом на ЕТФ како би сте покренули поступак конектовања



 

Сачекајте који тренутак да се појави Validating identity код ЕТФ конекције и кликните на 

Change advanced settings  

 

  



  
Кликните на Wireless Networks 

 

 

 

 

Кликните на ETF (Automatic) и кад поплави 

као на слици кликните на Properties 

 



 

 

 

 

Означите коцкицу код које пише 

Connect even if this network is not 

broadcasting а затим кликните на 

Authentication 

 

 

У пољу EAP type треба да буде изабрано Protected 

EAP (PEAP) (као на слици) и треба искључити 

Authenticate as computer when computer 

information is available ако је укључено 

 



 

 

 

 

Кликните на Properties 

 

Пронађите у списку оба ЕТФ сеттивиката и 

штиклирајте их као на слици 



 

 

 

Кликните на Configure и искључите у 

новом прозору Automaticallz use my 

Windows logon name and password и 

кликните на ОК и опет на ОК да 

затворите и претходни прозор 

 

 

Опет кликните на ОК да затворите и овај прозор 



 

Када се поред сата у доњем десном углу појави балончић 

кликните на њега (означено као на слици) 



 

У новоотвореном прозору унесите ваше корисничко име са кондора (исто као за интернет 

пошту) и у пољу за лозинку унесите вашу лозинку са кондора (исто као за интернет пошту) а 

последње поље оставите празно и кликните на ОК 

У колико сте урадили цео поступак као у упутству а имате проблема са конекцијом, 

можете се обратити за помоћ техничкој подршци на локал 319 


