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1 ПОЧЕТНА СТРАНИЦА 

Почетна страница је приказана на следећој слици: https://lists.pravni.ues.rs.ba 

 

Слика 1 Приказ свих листи  

Приказане су све листе за одговарајућу Организациону јединицу, са одговарајућим описима, 

односно годинама студија. Одабиром неке листе (године студија), приказује се сљедећа страница: 

 

Слика 2 Детаљи о листи 

Да би послали поруку према свим члановима листе, довољно је прослиједити email на адресу која 

је приказана у горњем дијелу екрана, као на примјеру на сљедећој слици: 

https://lists.pravni.ues.rs.ba/


 

Слика 3 Слање e-maila према свим корисницима листе ПРИМЈЕР 

 

 

2 УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКЕ 

2.1 УПИСИВАЊЕ НА ЛИСТУ 

Да би се корисник уписао на одговарајућу листу (годину студија), довољно је да попуни податке у 

сљедећем дијелу, и то: 

 

Слика 4 Упис на листу 

- email адреса – ОБАВЕЗНО поље 

- name – име и презиме корисника [ОБАВЕЗНО ЗА УНИЈЕТИ] 

- password – лозинка која ће се користити за приступ листама, уколико се остави празно, систем ће 

аутоматски генерисати лозинку која ће бити просљеђена на емаил наведен изнад 

- Would you like to receive list mail batched in a daily digest? – начин на који ће маилови стизати на 

наведену email адресу [препорука је оставити изабрану опцију: NO] 

Потребно је још одабрати дугме “Subscribe”. У зависности од тога како је листа подешена од 

стране Администратора, могуће су опције: 

- прва опција је да кориснику на email стигне порука гдје је потребно још једном да потврди да 

жели упис на листу 

- друга опција је да, након пријаве корисника, Администратор мора да дозволи упис на листу. 

- комбинација прве двије опције (потребна потврда и корисника и Администратора) 

Порука која стигне кориснику на email, изгледа као на сљедећој слици: 



 

Слика 5 Email за потврду на листу 

НАПОМЕНА: Уколико вам на email адресу не стиже порука, молимо провјерите ваш SPAM фолдер. 

Да би потврдио да жели да се упише на листу, довољно је да корисник кликне на линк који се 

налази у поруци. Потом би требала да му се отвори страница као на сљедећој слици: 

 

Слика 6 Потврда за упис на листу 

Поље “Your real name”обавезно попунити. 

Поље “Receive digests” односи се на начин слања emailova према кориснику. Оставити 

подразумјевано NO. 

Потребно је још кликнути на дугме “Subscribe to list NAZIV_LISTE”, да би се претплатили 

(пријавили) на листу. 

 

На mail adresu ће стићи порука типа “Welcome to the NAZIV_LISTE mailing list”, са основним 

упутствима за коришћење. Унутар текста налази се и лозинка за приступ која је унесена приликом 

регистрације или аутоматски генерисана (уколико је поље password остављено празно приликом 

регистрације). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.2 ОСНОВНА ПОДЕШАВАЊА КОРИСНИКА 

Да би корисник приступио основним подешавањима свог профила, потребно је да отвори почетну 

страницу и изабере своју листу на коју је пријављен. У дијелу који је приказан на сљедећој слици 

потребно је да попуни своје податке: 

 

Слика 7 Пријава на system 

Потребно је да унесете вашу email адресу и лозинку коју сте поставили (или ону коју је генерисао 

систем). 

 

НАПОМЕНА: Уколико сте заборавили лозинку, довољно је у доњем пољу унијети само email 

адресу и одабрати “Unsubscribe or edit options”. На страници која се отвори, потребно изабрати 

“Password reminder -> дугме Remind”. Систем ће прво провјерити да ли се дата email адреса заиста 

налази на листи, а потом послати емаил са лозинком корисника. 

Могућа су два прегледа: 

- први се односи на преглед свих чланова који се налазе на листи 

- други дио се односи на подешавање профила 

Страница која приказује основе податке о кориснику је на сљедећој слици: 



 

Слика 8 Основне измјене профила 

 

Неке од могућих опција су: 

- промјена email адресе; 

- промјена имена : 

- одјављивање са листе; 

- измјена постојеће лозинке; 

- заборављена лозинка; 

- приказ свих листи на које је корисник претплаћен (пријављен). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Могућа су и детаљнија подешавања профила, као што је приказано на сљедећој слици: 

 

Слика 9 Детаљна подешавања профила 

 

 

 

 

 


