
 

                    
 
 
 
 
 
 
 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ  
 
ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  
 
 
 Издавачка кућа Герундијум, током ванредног стања,  
бесплатно уступа школама на коришћење своју ЛМС платформу 
са дигиталним уџбеницима за први, други, пети и шести разред 
основне школе.  
 
 Директори школа или наставници који до сада нису користили, 
а желе да користе дигиталне уџбенике и ЛМС платформу издавачке 
куће Герундијум треба да се обрате на имејл ducionica@gerundijum.rs . 
 У имејлу треба навести назив школе, разред и предмет за који се 
траже приступни кодови, као и број ученика и наставника који ће 
користити дигиталне уџбенике. На имејл са кога је послат захтев биће 
достављени активациони кодови и потребна упутства. 
 
 Дигитална платформа (ЛМС) издавачке куће Герундијум 
омогућује наставнику да управља радом у виртуелној учионици, 
да размењује наставне материјале, да путем чета комуницира са 
ученицима. Дигиталној платформи може се приступити се рачунара, 
таблета или мобилног телефона, независно од броја уређаја и врсте 
оперативног система. 
 
  Веб адреса на којој се налази платформа Герундијума: 
 

www.digitalniudzbenici.gerundijum.rs 
 
 Уколико током рада имате додатних питања можете се обратити 
нашем техничком уреднику Дарку Самарџији на телефон број 
069/169-42-32 или имејл darko@gerundijum.rs 
 
 

У Београду, 16. 3. 2020. 

ГЕРУНДИЈУМ д.о.о. 
Војводе Мицка Крстића 1Б/16 
11060 Београд 

       МБ 20475706 
       ПИБ 105854500 
       Тел./факс: 011/4096 - 593   
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