
 

ВАЖНО – УПУТСТВО ЗА КРЕИРАЊЕ ДИГИТАЛНИХ ШКОЛА 
 
Да бисмо што је могуће брже направили дигиталне школе и одељења, пред вама се налази 
упутство са корацима које је потребно спровести. Молимо све запослене у основним школа да 
поштују кораке наведене у овом упутству како би што пре имали на располагању све 
могућности које пружа Е-учионица.  
 
Поступак је следећи: 
 

1. Најпре је потребно да директор школе пошаље захтев да се формира дигитална школа 
на имејл адресу admin@eucionica.rs. Дигитална школа подразумева да се реално стање 
из школе пренесе на нашу платформу тј. да се на платформи формирају разреди и 
одељења који већ постоје у школи, узимајући у обзир и наставнике који предају тим 
одељењима. 

Након добијања захтева, директору ћемо на имејл послати детаљно упутство (погледајте 

детаљно видео упутство ОВДЕ: https://youtu.be/Jntfk017Vq4 ) како да школа попуни приложену 

Excel табелу. Приликом попуњавања табеле, у колони „корисничко име” упишите само 

корисничко име ученика који већ има регистрован налог на Е-учионици. Уколико ученик до 

сада није имао регистрован налог, НЕ МОРАТЕ ГА ВИ РЕГИСТРОВАТИ, будући да бисте на то 

утрошили доста времена, већ оставите поље празно. Ми ћемо регистровати ученика и 

доставити школи списак свих кори–сни–чких имена са одговарајућим лозинкама. Корисничко 

име већ регистрованих ученика достављате нам да бисмо избегли могућност прављења дуплих 

корисничких налога.  

2. По добијању попуњене табеле од школе у најкраћем року ћемо предузети ове кораке: 
- регистровати нерегистроване ученике; 
- повезати ученике у одељења и разреде које иначе похађају; 
- повезати наставнике са ученицима; 
- на свим налозима наставника и ученика биће откључани сви дигитални уџбеници које 

већ користе или које би желели да користе у овом периоду; 
- све ће бити потпуно спремно за наставу на даљину, која подразумева да наставници 

имају интерну комуникацију са ученицима у виду огласне табле, табле за предавања, 
размене порука, интерне имејл поште; 

- наставници ће ученицима моћи да задају домаће задатке, контролне и писмене 
провере знања; 

- наставници ће имати могућност да прате рад својих ученика (колико времена су учили, 
колико је сваки од ученика урадио задатака, увид у статистику постигнућа ученика и сл.). 

 
Молимо вас да нам достављате Excel табелу попуњену подацима за СВЕ разреде и одељења 
која желе да у настави на даљину користе нашу платформу. Наведите све податке у једној 
табели. НЕ ШАЉИТЕ НАМ ПОДАТКЕ ЗАСЕБНО ЗА СВАКО ОДЕЉЕЊЕ, У ВИШЕ НАВРАТА јер ће у 
том случају формирање виртуелних одељења трајати знатно дуже и нећемо моћи да вам у 
најкраћем року обезбедимо дигиталну школу. 
 
Хвала вам на разумевању и на вашој помоћи да наш рад буде још бржи и ефикаснији, 
 

Администраторски тим ваше Е-учионице 
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