
НАЛОГ НА САЈТУ ORACLE АКАДЕМИЈЕ  
 
Сви запослени у школама и на факултетима који желе да се пријаве за неку од обука, добију међународно признате 
сертификате и могућност да исте обуке држе ученицима и студентима у установама у којима раде, морају да се 
региструју на сајту Oracle Академије (OA у даљем тексту). Нови налог морају да креирају и стари чланови.  
 
Обуке ОА су бесплатне, али организација будућих обука зависи од успешности одржаних (колико је наставника 
завршило обуку од укупног броја пријављених), тако да се моле све колеге да се пријаве само онда када су 
сигурни да могу да заврше обуку, и датуми и место одржавања обуке им одговарају. 
 

 
 
Постоје радионице и курсеви. Курсеви имају онлајн део и обавезан део у учионици и покривају две области. Саветује се 
свим колегама да курсеве у оквиру сваке области прате редом: први, па други.  
 
БАЗЕ ПОДАТАКА 

1. Database Design and Programming with SQL 
2. Database Programming with PL/SQL 

ПРОГРАМИРАЊЕ 
1. Java Fundamentals 
2. Java Programming 

 
ОА организује две радионице којима припрема наставнике да могу своје ученике да уведу у свет Java програмирања кроз 
два различита алата: 

• једнодневна радионица  – алат Alice  
• дводневна радионица – алат Greenfoot  

 
Моле се сви да пажљиво прочитају упутство до краја пре него што присупе креирању налога. Налог се креира на адреси: 
academy.oracle.com 
 
Уколико током регистрације наиђете на проблеме и застоје, можете на енглеском да се директно обратите ОА тако што 
ћете на сајту да кликнете линк Contact Us и напишете поруку. Одговарају брзо.  
 
1. Кликните на Sign In/Register for Account 
 
2. Кликните на Join Today 
 

            
 
3. Потребно је да креирате налог као члан образовне институције (Institutional member, десно): 
 

 



4. За креирање налог на сајту Oracle Академије, потребно је да се има Oracle налог. Уколико га имате од раније (на 
пример, преузимали сте неки софтвер са www.oracle.com), можете одмах да се улогујете. Уколико немате Oracle налог од 
раније, можете једноставно да га креирате у овом кораку.  
 

 
 
ЗА ОНЕ КОЈИ НЕМАЈУ ОД РАНИЈЕ ORACLE НАЛОГ: Након клика на дугме Create Account појављује се формулар који 
треба да попуните. Након попуњавања обавезних поља, налог ће бити креиран након клика на дугме у дну странице Create 
Account. На овај начин је креиран Oracle налог који је неопходан за креирање налога за Oracle Академију.  
 

 
 
5. Након логовања уз помоћ Oracle налога, прелази се на следећи корак у процесу креирања налога за сајт Oracle 
Академије. Прво проверите да ли је ваша установа већ чланица Oracle Aкадемије. Уколико сте раније имали налог на сајту 
OА, или је неко из ваше установе раније пратио неку од обука, установа сигурно већ постоји регистрована на сајту и само 
је потребно да је пронађете и изаберете.  
 
Процес потписивања уговора са ОА захтева поседовање Oracle налога. То може да буде оптерећење за вашег директора, 
па се предлаже да се међусобно и уз сагласност директора, договорите ко ће од колега из установе да буде задужен за 
установу. Саветује се да у једној установи то буде једна особа. Та особа ће прва за вашу установу креирати налог након 
клика на дугме Register my Institution, а остали запоселени у тој институцији ће се само прикључити кликом на Add Faculty 
Account. Биће потребно да се унесе ПИБ - порески идентификациони бр (енгл. tax = порез) установе уз још неке податке 
као што је адреса. 
 

 
 
6. На следећи корак можете одмах да пређете уколико сте пронашли установу као већ постојећу чланицу Oracle Академије. 
Уколико сте тек додали установу, мораћете да сачекате неколико дана да би се верификовало додавање нове образовне 
установе, а затим ћете моћи да наставите креирање свог налога. На следећој слици може да се види како је у систему 
пронађена школа чији је назив унет у поље за претрагу. 
 

 
 



7. Након што сте изабрали институцију и кликнули на Next, прелазите на следећи корак током којег уносите ваше податке.   
 
8. Корак Agreement је јако важан јер у том кораку потписујете уговор са Oracle Академијом.  
Уколико имате писмену сагласност директора ваше установе да можете да склопите уговор са Oracle Академијом, онда 
можете да погледате и прихватите уговор: 

I am authorized to sign legal agreements for my institution 
Уколико не потписујете уговор лично, унесите контакт податке особе (директора или изабраног колеге) која је задужена за 
потписивање уговора: 

I am not authorized to sign legal agreements for my institution 
Уколико је неко већ прихватио уговор у име ваше институције, у овом кораку ћете само штиклирати да се слажете са тим 
уговором.  
 

 
 
9. Након што још једном преконтролишете све унете податке, процес пријављивања за нови налог завршавате кликом на 
дугме Submit Registration, након чега ћете добити поруку да је ваша регистрација предата и да ће се ваш захтев 
размотрити.  

   
 
УКОЛИКО ДРУГА ОСОБА ПОТПИСУЈЕ УГОВОР: Мејл ће добити особа коју сте навели као особа која може да потпише 
уговор. Потребно је да та особа уради следеће: 

• Креира Oracle налог уколико га нема, 
• Улогује се употребом Oracle налога на линк који је дат у мејлу и прихвати уговор.  

 

 
 
Налог ћете добити тек када је уговор потписан и ваш захтев за регистрацијом размотрен. Ово може да потраје и неколико 
дана.  
 
Након успешног креирања новог налога, за логовање изаберите Sign In/Register for Account, а затим Oracle Academy - NEW 
/ Members на адреси: academy.oracle.com 
 

 
 
Након логовања имате приступ вашем налогу и можете да се пријавите за неку од обука које су најављене:  
Training / Search for and Enroll in Training 
 
Погледате списак најављених обука и обратите пажњу на: 

• Датуме 
• Место завршног дела у учионици 
• Језик обуке (српски или енглески) 

 
Штиклирате обуку за коју сте заинтересовани (одговара вам језик на којем се изводи настава, датуми и  
место завршног дела обуке у учионици) и кликнете на дугме Enroll. 


