
е-Дневник 
 

О еДневнику: 

 
 Можете приступити из школе, куће, са таблета, неких мобилних телефона... морате 

имати интернет везу, оперативни систем Windows 7 или новији. Приступом преко 

таблета или мобилног може доћи до тога да се не види цела апликација на екрану, па 

настаје проблем када треба да се одјавите... 

 

*** Постоје две верзије е-Дневника, којима приступате тако што упишете адресу у адресном 

пољу вашег интернет прегледача (browsera).  

 

- Званична верзија – плава је на адреси:  http://esdnevnik.rs/ , све што се уписује у њу остаје 

забележено. Уколико дође до грешке морате се обратити кординаторима... 

За сада ћемо у њој само унети нове шифре, е-маил адресе и ко жели може додати слику.  

 

- Верзија за вежбање – црвена је на адреси: http://test.esdnevnik.rs/ , све што унесете у њу се 

брише (преснимава) сваког петка између 20.00 и 24.00 часова. Тако да у њој испробајте 

уписивање часова, оцена, активности ученика (занимација на распусту )...  

 

Изглед једне и друге верзије 

 
Званична верзија – плава    Верзија за вежбање - црвена 

http://esdnevnik.rs/     http://test.esdnevnik.rs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логовање и промена шифре: 

 
У школи сте добили листић са вашим именом, корисничким именим и привременом 

шифром. Колеге које нису добили листић треба да провере да ли имају отворен налог у 

другој школи у којој раде, а уколико немају треба да се упишу на листу у педагошкој служби 

(име и презиме, ЈМБГ). Лист изгледа: 

Име и презиме   корисничко име  привремена шифра 

Дарко Павловић   darko.pavlovic  Gki48Higk 

 

 Следећи корак је да смислите лозинку од 8 и више симбола, али у њој морате имати бар 

једно велико слово и један број (нешто што лако памтите). нпр: Darkoni1976. 

 

 Затим се логујте на плаву верзију тако што ћете у адресном пољу уписати esdnevnik.rs 

појавиће се страница као на слици 1 – горе, са плавим грбом. 

 

 Упишите корисничко име и привремену шифру са листића (пазити на велика слова) 

 

 Кликните на пријави се. 

http://esdnevnik.rs/
http://test.esdnevnik.rs/
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** Ја сам ове примере радио у пробној верзији – црвеној, вама ће горња трака бити плаве боје. 

*Рачунар ће вам понудити могућност да 

запамтите шифру, одбите – Don’t Save. 

 

*Затим ће се појавити прозор у коме 

морате поново унети привремену 

шифру (са папира), уписати нову (коју 

сте смислили са 8 и више симбола), и 

поново уписати нову, као потврду. 

 

*Кликните на сачувај. (браво!!!) 

 

 

 

 

 

*Овде треба да упишете ваш е-маил, ко 

хоће може додати своју слику, термин 

за консултације (није обавезно за сада) 

након уноса кликнути на дугме сачувај. 

 

*ВАЖНО – Након рада обавезно се 

одјавите: кликните на слику у горњем 

десном углу, а затим на дугме  

 

 

Вежбање: 
 

Када промените шифру у плавој верзији, она ће бити видљива у црвеној верзији тек од наредне 

суботе (петком се подаци преснимавају), мада се ви можете пријавити на црвену верзију 

користећи привремену шифру са папира и понављањем поступка промене шифре. Мада 

једноставно можете сачекати суботу.  

Адреса је: test.esdnevnik.rs  појавиће вам се страница као на слици 2 – на првој страни. 

 

Појавиће вам се оваква слика где су сва одељења 

којима предајете или сте разредни старешина. 

Испробајте да упишете час, да оцените ученике, 

додате смајлије за активност... 

Једноставно кликните на одређено одељење (доњи 

леви угао: именик, дневник или нови час... 

Све што упишете биће избрисано наредне суботе. 

Важно! Након рада се обавезно одјавите. 

На сајту школе: www.oszats.edu.rs , на страници 

наставници поред овог упутства налазе се и видео 

записи који ће вам олакшати рад са еДневником. 

радно окружење, оцењивање, унос план. часова. 

 

*Постоји упутство за кориснике клик на слику 

горе десно. У случају неких проблема обратите се: 

Влади – cholats@gmail.com 

Саши - prof.vucinic@gmail.com 
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