
У ОВОМ УПУТСТВУ ЈЕ ПРИКАЗАН ПОСТУПАК ЗА  РЕГИСТРАЦИЈУ КОРИСНИКА И ЗА 

ОТКЉУЧАВАЊЕ ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА

КОРАК ПО КОРАК

ИЗАДАВАЧКЕ КУЋЕ



У свом интернет претраживачу (Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari. Opera) у пољу за претрагу упиши 

eucionica.rs



Када упишеш eucionica.rs притисни Enter на татстатури



КЛИК

Следећи корак је регистрација



Отвара се прозор са пољима за попуњавање

Направи КОРИСНИЧКО ИМЕ 
и ЛОЗИНКУ 
Води рачуна о дужини лозинке и 
различитим симболима у њој

Упиши своју email адресу 

КОРИСНИЧКО ИМЕ и 
ЛОЗИНКУ 

УПАМТИ 
ИЛИ 
ЗАПИШИ



Попуњено

Попуњено

Тип налога бирај у 
падајућој листи

КОРИСНИЧКО ИМЕ и 
ЛОЗИНКУ 

УПАМТИ 
ИЛИ 
ЗАПИШИ



Пол бирај у 
падајућој листи



Датум рођења нађи 
у календару





КЛИК



Отвара се прозор са обавештењем



Google Chrome има у горњем 
десном углу (кључ) тј. опцију за 
чување лозинке. Можеш а и не 
мораш да је искористиш.



КЛИК

Сада треба да отвориш своје поштанско сандуче (email адресе коју си 
написао у обрасцу за регистрацију) и провериш пошту.

Отвори нову картицу



КЛИК

Отвори поштанско сандуче. 

Овде се отвара Gmail јер су 
налози ученика наше школе 
уствари Google налози

Картице



КЛИК

Отвори поруку код које пише E-ucionica



КЛИК

Кликом на линк завршава се РЕГИСТРАЦИЈА



Добићеш овакво ОБАВЕШТЕЊЕ у новој картици

КЛИККартице



Унеси КОРИСНИЧКО ИМЕ и 
ЛОЗИНКУ

Њих си креирао при 
попуњавању 
регистрационог обрасца
Писало је да се морају 
упамтити или записати



КЛИК



Овде се приказује твој налог

КЛИК
За приступ дигиталним 
уџбеницима уђи у мени



КЛИК



Сада је потребно да унесеш Активациони код 
који се налази на унутрашњој страни прве корице 
твог уџбеника



Ово је Активациони код 
са унутрашњој страни прве 
корице твог уџбеника



Пре уношења кода прдеси језик за унос



Активациони код мора бити идентичан оном из 
уџбеника. Овде су уместо великих, уписана мала 
слова и због тога код није пихваћен.



Упиши исправан код

КЛИК



Дигитални уџбеник се појавио у твојој е-учионици



НА ОВОЈ СТАНИ ЋЕ БИТИ СВИ ДИГИТАЛНИ 
УЏБЕНИЦИ КОЈЕ АКТИВИРАШ



Означено до када имаш право да користиш дигитални 
уџбеник (12 месеци од момента активирања).



Кликом се отвара уџбеник

КЛИК



У свим дигиталним уџбеницима сарджај је приказан на сличан начин 




