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1 УВОД 

Када се пријавите биће Вам приказана почетна страна са основним 

подацима за актуелни семестар. Да бисте видели податке за неки други 

семестар, можете га одабрати из падајуће листе. Кликом на везу „Новине и 

измене“ биће вам приказан прозор са најзначајнијим изменама у 

апликацији. 
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Ако сте у одабраном семестру координатор за неки курс, на почетној 

страни ће бити приказана веза која води на списак курсева за који сте 

координатор („Курсеви за које сам координатор“). 

Списку курсева за које сте координатор такође можете приступити кликом 

на ставку „Курсеви“ у менију са леве стране. 

Ако у одабраном семестру држите наставу (предавања, вежбе, практикуме) 

неким групама, на почетној страни ће бити приказана веза према страни са 

њиховим списком („Групе за које сам надлежан“).  

До исте стране се може доћи  избором ставке „Групе“ у менију са леве 

стране. 

Ако у одабраном семестру држите наставу, на почетној страни биће 

приказана веза ка страни за уношење резултата испита („Унос резултата 

испита“). 

До исте стране се може доћи  избором ставке „Испити“ у менију са леве 

стране. 

Ако постоје завршни радови у поступку за које се налазите у комисији, као и 

одбрањени завршни радови за које сте били у комисији за одбрану, биће 

приказана веза „Завршни радова за које сам надлежан“. 

На почетну страну се увек можете вратити кликом на ставку „Прва страна“ 

на врху менија са леве стране. 

Упутство за пријављивање је у посебном документу.  

Кликом на ставку „Кориснички налог“, или на њену подставку 

„Одјављивање“ се можете одјавити са апликације. 
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2 ДЕФИНИСАЊЕ ОБАВЕЗА 

Избором ставке менија „Курсеви“, или одговарајуће везе на почетној 

страници, отвара се страница која садржи списак курсева за које сте 

координатор. 

 

За курсеве за које сте координатор, неопходно је да дефинишете 

испитне обавезе.  
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Кликом на везу „Обавезе“, отвара се страница за дефинисање и праћење 

обавеза курса. 

 

Кликом на везу „Нова обавеза“, отвара се прозор у коме можете да 

дефинишете нову обавезу. У списку наставних активности при дефинисању 

обавеза за курс нуде се само активности из фонда часова. 

 

Кликом на „Додај“, обавеза ће бити додата у списак обавеза. 
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Кликом на „Промени“, отвара се прозор у коме можете изменити податке 

о обавези. 

 

Док год списак предиспитних обавеза није закључен, можете да мењате 

све податке о обавези. Када списак предиспитних обавеза буде закључен, 

моћи ћете да мењате само назив и опис обавезе. 

Кликом на „Промени“ на формулару, уносите измене које сте извршили. 

Неисправно уписана обавеза се може обрисати кликом на „Обриши“. 
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Након дефинисања свих обавеза, кликом на „Закључи списак обавеза“ 

можете да закључите списак обавеза за курс.  

 

Након закључивања списка није могуће додавање нових ни мењање  

свих података за постојеће обавезе. 

Списак обавеза се мора закључити да би се могло приступити праћењу 

обавеза. 
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3 ПРАЋЕЊЕ ОБАВЕЗА 

Избором ставке менија „Курсеви“, или одговарајуће везе на почетној 

страници, отвара се страница која садржи списак курсева за које сте 

координатор. 
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Клик на „Преглед испуњености обавеза“ у списку курсева води на преглед 

података о испуњавању обавеза студената за дати курс, које уносе 

наставници задужени за групе. 

Податке можете да видите по групама, или по студентима. При приказу са 

групама, називи обавеза које су везане за наставну активност групе су 

приказане црном бојом, а називи осталих обавеза сивом бојом. 

 

Када сви наставници унесу податке за неку обавезу, координатор може да 

закључи унос за њу. Закључивање ће бити могуће само у случају да је 

подешавањима за факултет омогућено закључивање обавеза на нивоу 

курса.  

Унос резултата за обавезу се закључује на страници за праћење обавезе, тако 

што се одабере у списку незакључених обавеза и кликне на „Закључи“.  
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Обавезе које имају закључен унос резултата имају поред назива звездицу *.  

 

Закључивањем уноса резултата за обавезу онемогућава се даље ажурирање 

података о испуњавању те обавезе.  

Унос резултата за предиспитне обавезе мора бити закључен пре првог 

одговарајућег испитног рока.  
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4  УНОС РЕЗУЛТАТА ЗА ОБАВЕЗУ 

Избором ставке менија „Групе“, или одговарајуће везе на почетној 

страници отвара се страна која садржи списак група које водите у 

одабраном семестру.  

 

Кликом на „Обавезе студената“ за изабрану групу добићете страницу за 

прегледање и одржавање података о испуњавању обавеза за које сте 

надлежни. 
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На овој страни можете да унесете, прегледате или одштампате податке о 

испуњавању предиспитних обавеза за студенте из групе. 

Резултати испита се уносе на посебној страни. 

 

Да бисте унели податке за неку обавезу, одаберите је из падајуће листе, 

попуните формулар, и кликните на „Упиши“. 

Ако осим броја поена за неког студента желите да додате или промените 

напомену, кликните на знак + (ако напомена не постоји) или * (ако напомена 

већ постоји) који се налази уз поље са бројем поена. 

Студенти имају увид у податке о испуњавању обавеза на курсевима које 

похађају, што укључује број поена и напомену. 

Увоз и извоз резултата за обавезу је омогућен како би се олакшао унос 

резултата обавеза у смислу да не мора цео унос да буде обављен одједном 

(већ наставник може да у генерисану датотеку уноси резултате темпом који 

му одговара, а да након што комплетира податке пошаље датотеку како би 
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подаци били сачувани), и како би се спречио потенцијални губитак 

података у току уношења. 

 

Кликом на везу „Увоз и извоз података“ на страни са списком обавеза се 

отвара прозор у коме кликом на везу „Преузмите списак“ можете на свој 

рачунар да преузмете датотеку са списком студената пријављених за курс. 

Ову датотеку можете да отворите у неком од програма за табеларна 

израчунавања (Excel, Open Office) и да попуните табелу резултатима. Након 

завршетка попуњавања потребно је да поново одете на страну на коју води 

веза „Увоз и извоз података“, где ће вам бити омогућено да датотеку 

пошаљете како би подаци били сачувани. 
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Кликом на „Упиши“, уносе се подаци о испуњавању обавеза. Ако је 

подешавањем за факултет омогућено закључивање обавеза на нивоу 

групе, кликом на „Упиши и закључи унос за све“ поред уноса података 

можете обавити закључивање унетих обавеза за све студенте.  
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Ако је закључен унос резултата за обавезу, унос података за њу није могућ. 

Испод табеле са списком студената се налази табела са контролним сумама, 

које се ажурирају у току уноса података. У овој табели се налазе подаци о 

збиру бодова које су сви студенти освојили на појединачним предиспитним 

обавезама као и одговарајуће просечне вредности. Ове контролне суме 

служе за упоређивање са сличним контролним сумама добијеним у 

програмима за табеларана израчунавања (Excel, Open Office). 
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