
Упутство за инсталацију mLibro апликације на Windows 10 
оперативном систему 

Да бисте користили апликацију mLibro на српском језику, потребно је да пратите следећа 
упутства како бисте променили језик оперативног система на српски. 
Ако је ваш оперативни систем Windows 10 подешен на српски језик, можете прескочити 
Упутство за промену језика на оперативном систему Windows 10. 

Упутство за промену језика на оперативном систему Windows 10 

1. Кликните на иконицу за Windows у доњем левом углу екрана.



2. Затим одаберите опцију Settings.



3. Када вам се отвори прозор са опцијама изаберите опцију Time and Language.



4. А затим у левом углу прозора изаберите опцију Region and Language.



5. У падајућем менију Languages је потребно да изаберете Српски језик. Уколико не
пронађете Српски језик на списку, потребно је да кликнете на поље Add a language,
а затим ће вам се отворити слика са следеће странице.



 
6. На списку језика изаберите Српски, као на слици, а затим кликните на поље Next.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7. Затим кликните на опцију Install како бисте инсталирали жељени језик.



8. Након успешне инсталације језика, молимо вас да Рестартујете ваш рачунар на

следећи начин. Кликните на иконицу за Window у доњем левом углу вашег екрана,

а затим изаберите дугме за гашење рачунара и кликните на тастер Restart.



9. Када се ваш рачунар поново покрене, кликните на Windows иконицу у доњем

левом углу вашег екрана и пронађите иконицу за Microsoft Store.



10. У скрол бару пронађите опцију Microsoft Store, а затим кликните на њу.



11. У горњем десном углу изаберите опцију Претрага.



12. Након тога у пољу за претрагу укуцајте mLibro, а затим притисните тастер Enter на

тастатури.

13. Након успешне претраге отвориће вам се следећи екран. Кликните на иконицу за

апликацију mLibro.



14. Када вам се отвори екран са следеће слике, кликните на поље Инсталирај и

сачекајте неколико тренутака.

15. А затим кликните на поље Покрени.



16. Када покренете апликацију потребно је да изаберете сервер. То ћете учинити

кликом на дугме Промени сервер.

17. У падајућем менију одаберите опцију www.eucionica.rs а затим кликните на дугме

Изаберите.



18. Када сте изабрали жељени сервер, потребно је да се пријавите тако што ћете у

поље пријава уписати корисничко име, а у поље лозинка уписати лозинку коју сте

претходно направили на Е-учионици. Немојте се поново регистровати. Ако сте

заборавили своје корисничко име или лозинку, можете их вратити путем сајта

www.eucionica.rs. Идите на опцију Пријавите се и на линк Заборавили сте лозинку?

Или Заборавили сте своје корсничко име? Након што унесете податке, кликните на

дугме Пријавите се.



19. Након успешне пријаве на апликацију mLibro, појавиће вам се списак свих

уџбеника које сте откључали на Е-учионици. Учитавање списка откључаних 
уџбеника може потрајати неколико тренутака, у зависности од брзине вашег 
интернета. Ако имате интернет са ограниченим протоком, немојте преузимати 
лекције преко те везе јер вам се ова услуга може додатно наплатити од стране 
вашег провајдера. Најбољи тренутак за преузимање ваших лекција јесте када 

приступате бежичном интернету.



20. На списку откључаних уџбеника дуплим кликом отворите жељени уџбеник, након

чега ћете видете списак свих лекција.



 

21.  Кликом на жељену лекцију отвориће вам се следећи прозор. Одаберите опцију 

Инсталирај. Ово може потрајати, у зависности од брзине вашег интернета. Ако 

имате интернет са ограниченим протоком, немојте преузимати лекције преко те 

везе јер вам се ова услуга може додатно наплатити. Најбољи тренутак за 

преузимање ваших лекција јесте када приступате конекцији путем мрежног кабла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.  Сачекајте неколико тренутака да се инсталација заврши, а затим одаберите опцију 

Почни.  

 

 

 


