
1 

 

УПУТСТВО ЗА ПРИСТУПАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ИЗДАЊИМА 
 
Уколико сте претплатник на часописе Образовног информатора (Подсетник за 

директора, Правни саветник и Буџетско рачуноводство) на приступној страни 
унесите вашe корисничко име и лозинку. 

Ваше корисничко име je ознака претплатника-купца у систему Образовног 
информатора и можете је пронаћи у рачуну за претплату (нпр. Купац: О1686) и 
изнад ваше адресе на свакој нашој пошиљци.  

Ваша лозинка је ваш ПИБ.  
Приликом првог приступања ЕИ ваша корисничка шифра и лозинка се у бази 

корисника везују за ИП адресу са које је извршен први приступ.  
 
Приликом приступања могући су следеће ситуације: 
 
1. Приликом приступања добијам поруку „Комбинација корисничког 

имена и лозинке не постоји у бази” 
Корисничко име је комбинација 5 или 6 слова и бројева где је прво најчешће 

слово а остало бројеви. На пример: прво слово ознаке за основне школе је велико 
слово О и четири цифре. При томе, први карактер никада није нула а други карактер 
никада није слово О.  

  
2. Приликом приступања добијам поруку „Ваша установа није претплатник” 
Уколико сте сигурни да сте исправно унели приступне податке потребно је да 

проверите да ли је установа у међувремену отказала претплату. Уколико ваша 
установа јесте претплатник молимо да нам доставите ваше податке на адресу 
elektronska.izdanja@obrazovni.rs како бисмо их проверили и исправили у нашој бази.    

 
3. Приликом приступања добијам поруку „Приступ је онемогућен због 

неодговарајуће IP адресе”  
Могуће су следеће ситуације:  

 Желимо да приступамо ЕИ са друге IP адресе 
Уколико сте приступали са једне IP адресе а желите то да промените (нпр. 

испробали сте приступ код куће а желите да наставите са коришћењем у установи) 
потребно је да нам се обратите на мејл elekronska.izdanja@obrazovni.rs са вашим 
подацима и описом проблема како бисмо ресетовали податке о претходној IP адреси 
након чега се поступак приступања враћа на почетак.   

 Установа има динамичку IP адресу  
Динамичка IP адреса је IP адреса која се периодично мења без обзира што је у 

питању иста установа. Уколико установа има динамичку IP адресу приступ се 
проверава и омогућава употребом „колачића” (cookie). Приликом првог приступа на 
сваком рачунару се инсталирају колачићи. Приликом следећег приступа, у случају 
промењене IP адресе, проверава се присуство колачића. Уколико колачићи постоје – 
омогућава се приступ. Међутим, често се дешава да су у претраживачу извршена 
подешавања по којима се колачићи периодично бришу. Уколико се колачићи 
избришу а IP адреса је промењена – приступ ће бити онемогућен. У том случају, 
потребно је да лице задужено за одржавање вашег рачунара у претраживачу на 
сваком рачунару изврши одређена подешавања тј. омогућавање коришћења 
колачића (упутство у наставку).  
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Такође се, често, приликом брисања непотребних података прикупљених током 

коришћења претраживача (унапред подешена опција), ткз. историје, обришу и 
колачићи. 

 
ПРИСТУПАЊЕ СА ВИШЕ РАЧУНАРА У УСТАНОВИ 
 
1. Имамо статичку IP адресу и желимо приступ са више рачунара у 

установи – директор, правник, рачуновођа  
Уколико ваша установа има статичку IP адресу у највећем броју случајева сви 

рачунари у установи имају исту IP адресу. Приступ ЕИ могућ је са свих рачунара са 
истом IP адресом (нпр. директор, правна служба, рачуноводствена служба). 
Довољно је да са свих рачунара приступате са истим подацима. Уколико установа 
има више статичких IP адреса (нпр. једна установа – више интернет модема 
најчешће у другом простору) приступ ће бити омогућен са оне IP адресе са које се 
изврши прво приступање.  

 
2. Желимо приступ са више рачунара а установа има динамичку IP адресу 
Потребно је да се у приближно исто време изврши приступ ЕИ са свих рачунара у 

установи са којих желите несметано да приступате и у наставку. Динамичка IP 
адреса се мења на нивоу корисника интернета тј. сви рачунари, повезани на исти 
модем, у истом тренутку имају једну IP адресу. Када се IP адреса промени то се 
дешава на свим рачунарима. Уколико у приближно време приступите са свих 
жељених рачунара у нашој бази ће се то евидентирати као једна IP адреса. У том 
тренутку на свим рачунарима се инсталирају колачићи. Приликом провере код 
следећег приступа са било ког рачунара у установи довољно је да постоји један од 
параметара – регистрована IP адреса или колачић.  

 
ПОДЕШАВАЊЕ ПРЕТРАЖИВАЧА ЗА ЧУВАЊЕ КОЛАЧИЋА 
У зависности од претраживача који користите то се може урадити на следеће 

начине: 
1. Mozzila Firefox 
Да бисте омогућили прихватање колачића отворите мени у претраживачу (три 
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хоризонталне цртице са крајње десне стране) и изаберите опцију „Options”, па 
„Privacy”. 

У оквиру дела „History” изаберите „Use custom settings for history“ и чекирајте 
„Accept cookies from sites” и одаберите „Accept third-party cookies: Always” и “Keep 
until: they expire” 

Такође код брисања историје, ако вам је чекирана опција „Clear history when 
Firefox closes” у опцијама „Settings” је потребно да одчекирате опцију „cookies”. Код 
ручног брисања историје којем се приступа из менија преко опције  „History”, па 
„Clear recent history“ такође је потребно да одчекирате опцију „cookies”. 

 
2. Internet Explorer 
Да бисте омогућили колачиће у Internet Exlorer-у у менију кликните на опцију 

„Tools” па „Internet Options”. У картици „Privacy” померите клизач до дна док се са 
десне стране не појави реченица „Accept All Cookies” и кликните „OK”. 

 
Такође је потребно у картици „General” у оквиру „Browsing history“ одчекирати 

поље „Delete browsing history on exit”. Код ручног брисања историје којем се 
приступа у менију преко опције „Tools”, па „Delete browsing history…” потребно је 
одчекирати опцију „Cookies”. 
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3. Google Chrome 
За омогућавање колачића уђите у мени (три хоризонталне цртице са крајње 

десне стране) и одаберите опцију „Settings”, па на дну стране кликните опцију „Show 
advanced settings…” Отвориће вам се поље под називом „Privacy”. 

Потребно је да кликнете на „Content settings…” и у оквиру наслова „Cookies” 
одаберете „Allow local data to be set (recommended)” па кликните „Done”.  

Код ручног брисања историје којем се приступа кроз мени преко опције „History” 
па „Clear browsing data…” такође је потребно одчекирати „Cookies and other site and 
plugin data”. 

 
 

УКОЛИКО СУ ВАМ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА  
ИЛИ НАКОН ОВИХ ПОДЕШАВАЊА НЕ МОЖЕТЕ ДА ПРИСТУПИТЕ 

 ЕЛЕКТРОНСКИМ ИЗДАЊИМА МОЛИМО ВАС ДА НАМ СЕ ОБРАТИТЕ НА МЕЈЛ: 
elektronska.izdanja@obrazovni.rs 


