
Центар за стручно усавршавање Крушевац

Упутство за коришћење веб сајта

1. Када први пут приступите сајту, куцањем сл. линка https://csu.edu.rs/ у веб претраживач, 
видећете почетну страну. У заглављу се налазе 2 дугмета: Улогуј се и Региструј се. Ако сте нов 
корисник сајта можете кликнути на Региструј се и испунити форму за регистрацију (2а), а ако 
сте већ направили налог, кликом на Улогуј се можете испунити форму за логовање (2б).

Дугме за
регистрацију

Дугме за 
логовање

2а. Да би сте се регистровали на сајт центра за усавршавање, морате одабрати ваше 
корисничко име и лозинку. 
Ако сте професор, морате испунити одговарајућа поља са следећим информацијама: име, 
презиме, датум и место рођења, назив радног места, установа у којој радите и пол. Након што 
сте унели неопходне информације у сва поља, кликом на дугме Регистрација завршавате 
процес регистрације. 
Након што Центар прихвати ваш захтев о регистрацији, стићи ће вам порука на Е-пошти коју 
сте унели о успешној регистрацији.
Након успешне регистрације, можете се логовати (2б) на сајт са вашим налогом.

*Назив радног места и Установу бирате из менија који ће се појавити када кликнете на поље.
*Ако Установа у којој радите није на листи предефинисаних установа имате опцију да унесете 
установу кликом на Ниједна од наведених.

Кликом на ово 
дугме шаљете 
захтев за 
регистрацију



2б. У случају да имате већ креиран налог на сајту и желите да се логујете, потребно је само 
испунити 2 поља, Ваше корисничко име или адресу Е-поште и поље за лозинку. Кликом на 
Запамти ме, ваши подаци ће бити запамћени у веб претраживачу за следећи пут.
Кликом на Пријава, у случају да сте унели исправне информације, бићете улоговани на сајт.

*У случају да сте заборавили вашу лозинку или да желите да је ресетујете, кликом на линк 
Изгубили сте лозинку? бићете одведени на страницу за ресетовање лозинке (2в).

Пријава дугме, 
којим се логујете 
на сајт

Запамти ме, одабиром овога, веб претраживач
ће запамтити ваше информацијеЛинк за ресетовање лозинке

2в. У случају да желите да ресетујете вашу лозинку, морате написати вашу адресу Е-поште која 
је коришћена приликом  регистрације налога на сајт. Након клика на дугме Прими нову 
лозинку, биће вам послата порука на Е-пошту у којој ће бити линк за ресетовање лозинке. 
Кликом на тај линк бићете одведени на страницу где ћете моћи да укуцате нову лозинку за 
ваш налог.

Кликом на ово дугме
биће вам послата
порука са линком

3. Након успешног логовања на сајт, видећете почетну страну и заглавље сајта са 2 нова 
дугмета: Мој налог и Излогуј се. Кликом на Мој Налог, бићете одведени на страницу Вашег 
налога, на којој се налазе информације о вашем налогу и ваши предстојећи семинари (ако их 
има). Кликом на Излогуј се ћете се излоговати са сајта.

Излогуј се дугме

Мој Налог дугме, које 
води на Ваш налог

Кликом на линк Актуелне понуде видећете све актуелне понуде 
семинара и моћи ћете да се пријавите на њих



4. На страници Вашег Налога можете да видите информације о Вашем налогу, као и 
предстојеће семинаре за које сте се пријавили.

Секција странице где можете видети
предстојеће семинаре.

Секција странице где можете видети
информације о налогу.

5. На страници Актуелне понуде можете видети све актуелне понуде семинара. Можете видети 
назив семинара, датум реализације као и кратак опис општих циљева. Кликом на дугме 
Детаљније бићете одведени на страницу самог семинара са које се можете пријавити за 
слушање. 

Архива свих актуелних понуда семинара.

Дугме Детаљније које вас води на 
страницу тог семинара.



6. На страници семинара који је у актуелној понуди, можете видети информације о семинару 
као назив семинара, каталошки број, опште циљеве, реализаторе, као и датум реализације и 
датум до ког важе пријаве. Кликом на линк Детаљније о семинару -> бићете одведени на 
страну са свим информацијама о семинару на сајту Завода за унапређивање образовања и 
васпитања.

Испод информација о семинару се налази секција са дугметом Пријавите се. Кликом на то 
дугме шаљете захтев Центру за слушање семинара. Бићете обавештени путем Е-поште да ли 
је ваш захтев одобрен или одбијен. У случају да је ваш захтев одобрен, Семинар за који сте се 
пријавили ће ући у секцију Предстојеће актуелне понуде на страни Вашег Налога (5). 

Страница семинара у актуелној
понуди

Информације о семинару

Дугме Пријавите се којим се
шаље захтев за пријаву на 
семинар


