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Ово упутство подразумева основно знање коришћења рачунара, употребу веб прегледача и 

навигацију кроз интернет сајтове и линкове. Стварни изглед интернет странице на екрану 

може се разликовати од примера из овог текста што зависи и од подешавања самог рачунара. 

 

Пажљиво пратите кораке наведене у тексту и не би требало да буде проблема са коришћењем 

Моодле платформе за електронско учење. 

 

Поштовани студенти, молимо вас да комуникацију са професором, 

слање радова и сл, обављате преко СИСТЕМА за ДАЉИНСКО 

УЧЕЊЕ - MOODLE, са КУРСА (предмета) на који сте се 

пријавили. 



О Моодле систему за електронско учење 

 

Моодле је веб-апликација чија је основна намена израда и одвијање интернет курсева по 

концепту учења на даљину. 

 

Сама реч Moodle је акроним за: 

 

Modular - модуларно (састоји се из мањих целина – модула) 

 

Object - Oriented - објектно-оријентисано (у смислу програмерског решења) 

 

Dinamic - динамичко (променљиво и флексибилно) 

 

Learning - намењено учењу 

 

Environment - окружење 

 

 

1. Пријава на Moodle 

 

Систему за електронско учење може се приступити са следеће странице: 

http://www.mef.edu.rs/moodle/  

 

По покретању наведене адресе, отвара се главна страна сајта за електронско учење. 

За приступ неком од доступних курсева неопходно је унети корисничко име и лозинку.  

 

 



 

У горњем десном углу налази се линк (Пријава). Пријава на систем, врши се помоћу 

корисничког имена и лозинке који су подразумевано следећег формата: 

Корисничко име: имепрезимегодинауписа (нпр. petarperic2015) 

Лозинка: Меф.ЈМБГ (нпр: Mef.1011995710076) 

 

 
 

Након приступања систему отвара се прозор за промену лозинке. 

Систем ће, приликом првог приступа, од сваког студента тражити унос нове лозинке како би 

се максимално очувала приватност сваког корисника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Након сачуваних промена, потребно је вратити се на почетну страну чији се линк може наћи 

у НАВИГАЦИЈИ са леве стране где се налазе сви курсеви. У зависности од студијског 

http://www.mef.edu.rs/moodle/login/index.php


програма и године, бирају се основне/мастер студије са датог студијског програма 

(менаџмент, економија, ИТ). Унутар секције биће излистани сви предмети. 

 

 
 

2. Упис на курс 

Након одабира предмета, неопходно је УПИСАТИ СЕ НА КУРС. Исту процедуру обавити 

за сваки предмет предвиђен студијским програмом и годином студија.  

 

Студенти који се не буду уписали на предмет који слушају, неће бити у евиденцији 

професора и неће моћи да обаве предиспитне обавезе. 

 

Пријавом на курс, постају доступни сви ресурси: 

Вежбе, Предавања, Теме за семинарски, Литература, Колоквијум, Форум вести  итд. 

  

3. Праћење презентација  

*Дат је пример предмета ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ: 

 

 

Линк представља ОНЛИНЕ ПРЕДАВАЊЕ које се НЕ МОЖЕ преузимати, већ је само могућ 

преглед из веб прегледача. Након приступу предавању (кликом на линк) биће омогућено 

интерактивно предавање праћено аудио садржајем. 

  



 
 

 

Аудио фајлу, може се приступити на два начина: 

1. На Секцији Table of Contents (САДРЖАЈ) са леве стране одабиром жељеног слајда и 

дуплим кликом на њега; 

2. На сваком слајду, у доњем десном углу, налази се иконица ЗВУЧНИКА. Кликом на 

иконицу ЗВУЧНИКА,  покреће се пропратни аудио материјал. 

4. Форум предмета и важна обавештења 

 

У секцији ФОРУМ ПРЕДМЕТА могу се наћи сва обавештења које је предметни професор 

поставио, а која су важна за даљи академски напредак и испуњавање предиспитних обавеза.  

 

 
 



5. Предаја семинарског рада, домаћег задатка, есеја, завршног 

рада 

Предаја семинарског рада обавља се кликом на иконицу Предаја семинарског рада, у 

оквиру секције увод предмета. СЕМИНАРСКИ И ОСТАЛИ РАДОВИ СЕ ПРЕДАЈУ ИЗ 

КУРСА (предмета) на MOODLE, за који је рад написан. 

 

 
 

Кликом на Додај рад добија се следећи прозор у који се превлачи рад из фолдера на рачунару, 

а затим је потребно потврдити кликом на дугме Сачувај промене. 

 

 
 

Након тога, појавиће се екран на коме се нуди опција Уреди рад где је могуће направити 

измене и коначна опција Предај рад. 

 



 
 

НА ИСТИ НАЧИН ПРЕДАЈУ СЕ ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, ЕСЕЈИ И 

ЗАВРШНИ РАДОВИ 

6. Колоквијум 

У предвиђеном временском року појавиће се опција за полагање КОЛОКВИЈУМА. 

Након клика на линк КОЛОКВИЈУМ, отвара се тест са низом питања на које је потребно 

одговорити. Након давања одговора на сва питања, потребно је предати одговоре кликом на 

дугме Заврши колоквијум. 

7. Самопровера знања 

САМОПРОВЕРА ЗНАЊА је тест који служи да студенти у датом временском року, без 

оцењивања или било какве предаје, оцене сами себе и тако стекну увид у тренутни ниво 

знања. 

8. Консултације 

КОНСУЛТАЦИЈЕ са предметним професорима одвијаће се коришћењем причаоница у 

оквиру курсева. Кликом на линк причаонице ( ), отвара се страница на којој ће бити 

приказани наредни термини консултација. 

 

КОМУНИКАЦИЈА СА ПРОФЕСОРИМА ОДРЖАВАЋЕ СЕ ПРЕКО МООДЛЕ 

СИСТЕМА 

 



 
 

9. Поруке 

Комуникација са професором се такође може остварити слањем поруке у оквиру moodle 

платформе. Потребно је кликнути на линк Учесници у оквиру навигације. 

  
 

Затим је као параметар претраге учесника потребно тренутну улогу поставити на „Предавач“ 

као на слици испод. 

 

 



 

Кликом на име професора отвара се профил професора одакле је могуће послати поруку 

кликом на линк „Пошаљи поруку“.  

 

 
 

Након клика на „Пошаљи поруку“ добија се следећа форма у којој је потребно унети жељену 

поруку и потврдити слање на дугме „Пошаљи поруку“. 

 

 
 

 

ВАШ МЕФ 
 


