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ДОБРО ДОШЛИ НА еУчи ПЛАТФОРМУ!
У наставку можете пронаћи детаљно упутство за коришћење наше платформе.
Уколико имате додатних питања или су вам потребне додатне информације, наша техничка
подршка вам стоји на располагању. Можете нас контактирати на имејл: tehnickapodrska@euci.rs,
или на контакт телефон: 066/801-8857.

КАКО ДА СЕ РЕГИСТРУЈЕМ НА еУчи?
Уколико први пут приступате еУчи платформи, потребно је да се региструјете.
На почетној страници сајта www.euci.rs у горњем десном углу можете видети опцију: „Пријава”.
Кликните на ту опцију и отвориће се нова страна, на којој у горњем десном углу постоје две опције
„Пријава” и „Регистрација”. Кликните на опцију „Регистрација” .
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Прво поље које морате попунити да бисте се регистровали јесте: „Тип корисничког налога”. Из
падајућег менија бирате једну од три понуђене опције: Наставник, Родитељ/старатељ, Ученик.

Након тога морате попуните обавезна поља: „Име”, „Презиме” и „Датум рођења”. Поље „Средње
име” није неопходно попунити. Након што сте попунили сва обавезна поља, кликните на дугме
„Следећи корак”.
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Уколико се региструјете са типом корисничког налога Наставник или Родитељ/старатељ, следећи
корак је унос имејл адресе. Неопходно је да кликнете на опцију којом прихватате Услове
коришћења наше платфоме, а затим на дугме „Регистрација”.

Овим сте послали захтев за регистрацију. Након слања пријаве, за неколико минута ће вам стићи
имејл са активационим линком на адресу коју сте унели у поље „Имејл”. Након што кликнете на
линк из имејла, потребно је да унесете своју лозинку коју ћете користити за пријаву на нашу
платформу.
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Након што унесте вашу лозинку и кликнете на опцију „Укуцај лозинку” ваш налог ће постати
активан и од тог тренутка можете користити еУчи. Сваки следећи пут када будете желели да
приступите свом налогу, у горњем десном углу одаберите опцију „Пријавите се”.
Уколико сте наставник или родитељ/старатељ ваше корисничко име је имејл адреса коју сте
користили приликом регистрације.
Како су вам за приступ еУчи неопходни корисничко име и лозинка које сте изабрали,
препоручујемо вам да ове податке запишете и чувате их на сигурном месту.
Напомена: Ако вам се имејл са активационим линком не појављује у фолдеру „Пошта (Inbox)”,
проверите да ли је имејл аутоматски пребачен у подфолдер „Промоције (Promotions)” или у
подфолдер „Spam”. Ако вам не стиже потврдни линк ни у један фолдер на вашу имејл адресу,
контактирајте нас на : tehnickapodrska@euci.rs или 066/801-8857.
Напомена: Ако сте заборавили своје корисничко име или лозинку, немојте правити нов налог,
контактирајте нас.
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Уколико се региструјете са типом корисничког налога Ученик, након што попуните обавезна поља
на страници за регистрацију и кликнете на дугме „Следећи корак”, отвара се нова страница са
обавезним пољима: „Корисничко име” и „Имејл адреса родитеља/старатеља”. еУчи платформа
захтева да кориснички налог малолетног ученика потврди његов родитељ/старатељ. Потребно је
попунити оба поља и кликнути на дугме „Регистрација”.

Овим сте послали захтев за регистрацију. Након слања пријаве, за неколико минута ће на имејл
родитеља/старатеља који сте навели, стићи имејл са активационим линком. Како би
родитељ/старатељ довршио регистрацију свог детета, неопходно је и да сам буде регистрован на
платформи. Препоручујемо да родитељ/старатељ прво региструје свој налог, а затим приступи
додељивању „Лозинке” свом детету. Ученик се на платформу пријављује са корисничким именом
које је сам одабрао и лозинком коју му је доделио родитељ/старатељ.
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АКТИВАЦИЈА НАСТАВНИЧКОГ НАЛОГА
Како би корисник са типом корисничког налога Наставник могао да користи све функционалности
еУчи платформе, потребно је да има посебан кôд. Када се први пут пријавите на платформи, у
доњем делу екрана појавиће се порука следеће садржине: „Нећете бити у могућности да
користите све фунционалности док не потврдите свој наставнички налог”. Понуђене су две
опције „Затражи код” и „Унеси код”. Уколико сте добили кôд, користите опцију „Унеси код”.
Уколико кликнете на опцију „Затражи код” , аутоматски ће се генерисати имејл у вашем имејл
клијенту за слање нашој техничкој подршци, која ће вам доставити тражени кôд.
Напомињемо да је кôд за потврду наставничког налога јединствен, те вас молимо да га не делите
са ученицима.

ОТКЉУЧАВАЊЕ УЏБЕНИКА
Уколико желите да искористите свој кôд за откључавање уџбеника, потребно је да се најпре
пријавите на платформу са својим корисничким именом и лозинком. У горњем левом углу
странице појавиће се опција „Откључај уџбеник”. Кликом на ту опцију, отвара се поље за унос
активационог кôда. Након уноса, кликните на опцију „Активирај”.
Појавиће се листа свих наслова које ваш код откључава. Потребно је да кликнете на опцију
„Потврди”.

