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1. О пројекту: 
1.1 Циљеви пројекта 

Едуком је савремен, стандардизован и интегрисан информациони систем за 
колаборацију, комуникацију и подршку образовним процесима. 

Основна сврха система је прикупљање и систематична ораганизација 
информација са циљем да се унаприједи и повећа ефикасност у вођењу и 
планирању образовног процеса. 

Такође, циљ је да се увођењем читаве палете различитих електронских 
евиденција и сервиса унаприједи едукативни процес у цјелини. 

Систем обухвата сљедеће функционалне цјелине :  

• Административни портал 

• Електронски дневник са колеборативним порталом за наставно и 
ваннаставно особље 

• Ученички портал 

• Наставнички портал 

• Портал за електронско учењe са интеграцијом са Office 365 сервисима за 
израду размјену и испоруку дигиталног садржаја, те интегрисани 
системи за комуникацијуи колаборацију. 

 

Систем je пројектован тако да буде једноставно проширив (скалабилан) у 
зависности од потреба и броја корисника из школа које се на њега спајају, те да 
адекватно одговори на велики број конкурентних захтјева. Софтверско 
рјешење у оквиру информационог система је имплементирано као веб 
рјешење.  

Сви подаци ће бити у централизованој бази података, како би се на 
једноставнији начин обезбиједила већа сигурност и контрола приступа 
осјетљивим подацима, а и олакшало извођење аналитичких и статистичких 
операција.  

Сви подаци ће се архивирати у складу са свим важећим законским и 
подзаконским актима, чиме се  обезбјеђује непромјењивост података након 
завршетка школске године. 
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Као би се лични подаци заштитили у складу са Законом о заштити личних 
података БиХ, при развоју рјешење кориштени су најсавременије технике и 
принципи који су активни на глобалном нивоу. 

 

Графички интерфејс (приказ) омогућује корисницима система једноставан и 
интуитиван рад.  
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2. Логовање на систем 
Информационом систему могуће је приступити преко интернета, користећи 
било који интернет претраживач (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, 
Opera...), путем следећег линка: 

https://edukom.org 

Омогућено је да се корисник може улоговати само са Microsoft налозима. 

Сви административни корисници и ученици ће имати лиценциране налоге (за 
Office 365) док ће родитељи користити налог без лиценци, те неће имати 
приступ порукама и осталим системима за израду и размјену дигиталних 
садржаја. 

Логовање на систем се одвија преко форме са слике, која се приказује 
приликом покретања апликације. 

Приликом логовања потребно је одабрати опцију „Пријави се“ те се логовање 
одвија путем Microsoft форми помоћу крединцијала (Корисничко име и 
Лозинка). 

 

 

Слика 1- Логовање на апликацију 

https://edukom.org/
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Крединцијале за приступ апликацији корисници добијају од надлежног 
администратора у њиховој школи. 

Уносом поменуте веб адресе кориснику ће се приказати форме за унос 
корисничког имена и лозинке. 

 

Слика 2- Форма за унос корисничког имена 

 

Слика 3- Унос лозинке 
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Приликом првог пријављивања на апликацију корисник ће морати да промјени 
привремену лозинку: 

 
Слика 4- Форма за промјену привремене лозинке 

 

Додатно, уколико је корисник на радном мјесту на ком је дозвољен унос или 
промјена података на систему, након одржаних обука и почетка продукционог 
рада, обавезно ће бити коришћење додатне аутентификације (MFA – Multi 
Factor Autentification). Овај вид аутентификације подразумијева да ће Вам, 
поред корисничког имена и лозинке, за приступ систему бити неопходна и 
привремена шифра коју ћете при свакој пријави на апликацију добити у виду 
СМС поруке.  

Овај начин аутентификације је привремено искључен, сви корисници ће бити 
обавјештени када ће подразумијевани начин аутентификације бити поново 
успостављен. 

Циљ увођења додатне аутентификације јесте подизање нивоа сигурности 
система. 
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3.  Функционалности апликације 
3.1. Почетни екран 

Након логовања на систем кориснику ће се приказати Почетна страница (Home  
page). 

Почетна старница има информативни карактер, те ће кориснику на њој бити 
доступне све информације које су битне за његов рад а исписиваћеу складу са 
улогама и пермисијама које корисник има у систему. 

Са лијеве стране корисник има приступ свим надлежностима у складу са 
његовом улогом и назначеним потребана. 

Ставке су груписане у менију како би кориснику омогућили што бољи преглед 
и сналажење у апликацији. 

 

 

 

Слика 5- Почетна страница 
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3.2. Преглед 

Корисник има преглед свих битних ставки које ће му олакшати и убрзати 
приступ неопходним информацијама.  

На прегледу корисник има приступ календару на ком има преглед свим својих 
предавањима у одабраној школи. 

 

Слика 6- Календар распореда предавања 

 

На приказу „Данашњег распореда“ кликом на иконицу, назначену на слици 
изнад, наставник се аутоматски води на евиденцију наставе за одабрани 
предмета (групе за предмет). 
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3.2. Заглавље  апликације 

У заглављу (Header) апликације се  налазе глобални филтери и корисничке 
поставке.  

1. Лого апликације је уједно и „дугме“ које може да умањи или увећа мени, који 
се налази са лијеве стране и на тај начин да омогући већи простор за рад у 
апликацији: 

 

 

Слика 7- Умањени мени 

 

2.  Исписује се назив школе у којој је корисник запослен, уколико је у питању 
више школа, једноставним избором једне, корисник ће моћи да филтрира све 
друге ставке које су везане за школу. 

 

 

3. У заглављу апликације је приказана и активна школска година   , 
наставници имају могућност манипулисања само у активној школској години. 

 

4. Могуће је одабрати језик (писмо) апликације. Подразумијевано писмо 
апликације је ћирилица. 

Измјеном језика се мијења језик свих ставки на апликацији, осим ставки које су 
директно повезане са Microsoft алаткама које се користе у апликацији. 
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Слика 8- Избор језика апликације 

 

5.  Примљене поруке- ове нотификације важе само за лиценциране Microsoft 
налоге, који ће имати приступ Office365   алатима, те ће моћи примити поруке 
унутар апликације. 

 

6. Обавјештења (нотификације) апликације ће  имати сви корисници Едукома. 
Овдје ће добијати обавјештења за  обавезе и консултације, нове оцјене... 

 

7. Корисник има приступ свим Microsoft апликацијама уколико има 
лиценцирани налог. 

 

Слика 9- Microsoft алати 
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8. Профил корисника – на профилу корисника налазе се следеће 
функдионалности: 

• Ангажовање наставника 

• Подешавање налога 

• Промјена лозинке 

• Промјена корисничке улоге 

• Одјаву са апликације 

 

Ангажовање наставника 

 

Одабиром опције Ангажовање наставника, наставник има увид у све своје 
анганжмане: 

 

Слика 10- Ангажовање наставника 
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Подешавање налога 

 

 

Слика 11- Подешавања налога 

Приликом подешавања корисничког налога корисници ће имати могућност да 
измијене само следеће податке: Слика, контакт телефон и алтернативни е-маил. 

Остали подаци о кориснику су доступни само за преглед. 
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Промјена лозинке 

 

Слика 12- Промјена лозинке 

Нову лозинку корисник уноси произвољно, али мора да води рачуна да нова 
лозинка садржи најмање 8 карактера, од којих је барем једно велико и мало 
слово, број. Нпр: „Marko.2022”. 

Након измјене лозинке корисник се више неће моћи пријавити са старом 
лозинком. 
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Промјена корисничке улоге 

 

 

Слика 13- Промјена корисничке улоге 

 

Ово је корисна функционалност за кориснике чији кориснички налог има више 
улога, те избором улоге коју тренутно обавља мијења му се мени, на тај начин 
се омогућава боља прегледност и лакше сналажење на апликацији. 

 

Поред опције измјене улоге, корисник има опцију одјаве са апликације, те 
могућност преузимања  Упутства за кориштење апликације . 
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3.3. Претрага у апликацији 

Због саме специфичности напредних филтера (претраге) који се користе у 
апликацији, објаснићемо на који начин се они користе како би корисник могао 
да искористи све њихове предности. 

Све табеле у апликацији се могу претраживати уз помоћ ових филтера, који се 

налазе у горњем десном углу табеле и означени су иконицом . 

Одабиром претраге отвара се следећи приказ: 

 

Слика 14- Изглед филтера 

На почетку претраге потребно је одабрати колону по којој се жели вршити 
претрага, исписи у пољу „Колона“ зависе од колона које су приказане у 
одабраној табели. 

Примјер у упутству је табела „Захтјеви за оцјене“. 

 

Слика 15- Избор колоне у претрази 
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Након што одаберемо колону, имамо опцију одабира типа поређења на основу 
кога ће се вршити претрага.  

Зависно од потреба корисника, може се одабрати жељени тип, препоручени 
тип је „Садржи“ јер даје свеобухватније резултате. 

 

Слика 16- Примјењивање вриједности претраге 

Када одаберемо тип поређења, можемо унијети вриједност на основу које ћемо 
поредити, односно претраживати, одаберемо опцију „Примијени“. Тиме 
дефинишемо на основу чега претражујемо. 

 

Слика 17- Примјена параметара за претрагу 
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Да би прецизирали претрагу можемо додати још параметара: 

 

Слика 18- Претрага по више заданих параметара 

Након тога потребно је одабрати опцију „Сачувај“ и у табели ће нам се 
приказати подаци који су филтрирани по заданим параметрима. 

Да би поништили филтрирање у табели потребно је поново ући у филтере и на 

, поништити параметре за претрагу и сачувати измјене. 

 

Слика 19- Поништавање филтера 
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4. Администрација  
Под администрацијом наставник који је одјељенски старјешина има приступ 
свим корисничким налозима ученика и родитеља из свог одјељења. 

 

4.1 Корисници  

 

Слика 20- Кориснички налози 

1. Одабиром опције „Онемогући корисника“- наставник може кориснику 
онемогућити приступ апликацији. Будући да нема могућност брисања 
корисника, деактивацијом ће обезбиједити потребну сигурност. Онемогућени 
(деактивирани корисници) се могу поново активирати. 

 

2. Наставник, који је одјељенски старјешина, има задужење да ученицима и 
родитељима омогући приступ апликацији. Односно, да им из апликације 
преузме ПДФ документ на коме се налазе њихови приступни подаци 
(корисничко име и лозинка).  

Могуће је за сваког ученика, односно родитеља, преузети појединачно ПДФ са 
подацима за пријављивање, на начин да се у табели корисника означи 

корисник за кога се преузимају подаци и одабере опција „Преузми“ . 
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Одабиром опције „Преузме све“ , преузима се фолдер у коме су сви ПДФ 
документи, за све ученике из одјељења, односно њихове родитеље, зависно од 
тога који таб се одабере. 

Након тога потребно је на одјељенској заједници, односно родитељском 
састанку, подијелити документе корисницима. 

 

3. Одјељенски старјешина има могућност да ресетује лозинку корисницима 
који су заборвили претходну, или се из неког разлога не могу улоговати на 
апликацију. 

Одабиром опције „Ресетуј лозинку“, отвара се прозор са слике, у ком је могуће 
осмислити нову лозинку, или једноставно изабрати опцију „Генериши нову 
лозинку“ и након тога сачувати измјену. Систем ће сам генерисати јединствену 
лозинку, без могућности грешке. 

 

Слика 21- Измјена лозинке 

Након генерисања нове лозинке, потребно је кориснику поново преузети ПДФ 
документ, на коме ће се нова привремена лозинка исписивати. 

 

4. Податке о жељеном корисничком налогу можемо прегледати кликом на 
корисника те одабиром  иконице за преглед. 
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5. Захтјеви за оцјене 
Наставник има могућност евидентирања наставе ретроактивно у периоду у 14 
дана (овај период зависи од подешавања за школу и индивидуалан је на нивоу 
школе). Након што истекне предвиђени рок за унос оцјена и изостанака, 
наставник има могућност да унесе потребне податке али подношењем захтјева. 
Захтјев се креира аутоматски на евиденцији наставе, овај дио ће бити додатно 
објашњен у дијелу Евиденција наставе. 

Одабиром ставке Захтјеви за оцјене у менију, отвара се преглед свих 
поднијетих захтјева за оцјене и наставник може да прати њихов статус. 
Односно, да ли је захтјев одобрен, одбијен од администратора школе или је још 
увијек на чекању. 

 

 

Слика 22- Преглед захтјева за оцјене 
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6. Извјештаји 
Наставник има опцију генерисања одређених типова извјештаја. Дозволе за 
извјештаје се додјељују на нивоу министарства.  

Опсег и типови извјештаја се мијењају у зависности да ли је наставник уједно и 
одјељенски старјешина. 

Извјештаји се генеришу на једноставан начин, избором типа извјештаја и врсте 
документа који жели да се преузме (PDF, XLS, Word…) 

 

 

Слика 23- Преузимање извјештаја 
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7. Обавјештења 
На огласној табли наставник има преглед свих обавјештања који се објављују за 
његову улогу на нивоу министарства или школе. 

Наставник нема могућност креирања нових обавјештења. 

 

 

Слика 24- Огласна табла 

8. Поруке 
Сви корисници имају лиценциране корисничке налоге са приступом Office 365 
те у овом дијелу могу користити сервис за слање електронске поште. 

 

8.1. Пријемно сандуче 

Корисник има приступ свим примљеним порукама. 

Кликом на тастер  наставнику се  

приказују сљедеће опције:  
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Одабиром опције  отвара нам се прозор у којем 
можемо да видимо све примљене поруке: 

 

Слика 25- Поштанско сандуче 
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8.2. Нова порука 

Одабиром опције  администратору се отвара прозор за 
креирање нове поруке: 

 

 

Слика 26- Креирање нове поруке 
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9. Евиденција наставе 

 

Слика 27- Евиденција наставе 

Само евидентирање наставе је подјељено по табовима на: 

 

9.1. Наставна јединица 

Да би могао да евидентира изостанке и оцјене, наставник прво мора да 
евидентира да је час одржан, на измјени наставне јединице. 
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Изаберите опцију „Измијени“: 

 

Слика 28- Евиденција часа 

 

 

Унос назива  и описа наставне јединице тренутно није обавезан у апликацији, 
као ни тип извођења наставе. 

Овај дио је ствар избора наставника, иако због систематичности рада 
препоручујемо унос наставне јединице. 

Након што се потврди да је час одржан може се прећи на унос изостанака на 
часу који се тренутно одржава. 

Напомена: На почетку рада у електронском дневнику, сви часови су већ кроз 
систем означени као одржани, тако да нећете требати „чекирати“ (означити) ову 
опцију. 
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Приказ евиденције наставе на телефону: 

Уколико одлучите да наставу евидентирате кориштењем вашег телефона, 
изглед екрана ће се мало промјенити у односу на претходне слике, али 
функције остају исте.  

За преглед цијелих форми, потребно је да користите функцију „скрола“ . 

 
Слика 29- Избор Евиденције наставе на телефону 

 

 
Слика 30 – Приказ Евиденције наставе на телефону 
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9.2. Изостанци 

 

Слика 31- Евиденција изостанака 

Као што је видљиво на слици, наставник има преглед свих часова које ученици 
који су у групи за предмет која је тренутно одабрана, имају по распореду 
одабраног датума. Наставник има право да манипулише изостанцима само на 
часу, по распореду предвиђеном временском периоду за одржавање наставе 
из његовог предмета. 
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Изостанци се евидентирају на једноставан начин, одабиром ученика из табеле 
који није присутан на часу, и избором опције „Одсутан“. 

 

Слика 32- Евиденција изостанака 

 

Слика 33-Изглед евидентираног изостанка 

 

Уколико је изостанак (одсуство) ученика евидентиран, наставник му неће моћи 
уписати оцјену тог дана. 
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Приказ Евиденције изостанака на телефону 

 
Слика 34- Приказ Евиденције изостанака на телефону 

 
Слика 35- Приказ Евиденције наставе на телефону 
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9.3. Оцјене 

На табу „Оцјене“ имамо преглед свих ученика који похађају одабрану групу 
предмета. 

Са лијеве стране се налазе њихова имена, затим начини оцјењивања 
дефинисани за тај предмет па оцјене које су одобрене НПП за предмет. Такође, 
можемо одабрати различите приказе оцјена и имамо легенду која објашњава 
одређене боје додјељених оцјена. 

 

 

Слика 36- Приказ таба „Оцјене“ 

Оцјене се уписују на исти начин као изостанци, потребно је одабрати 
одговарајући начун оцјењивања те оцјену коју је ученик заслужио својим 
залагањем.  



d 

 

34 
 

 

Реализација пројекта софтверског рјешења 
за колаборацију, комуникацију и подршку 

образовном систему 
“Едуком” 

 

Министарство просвете 
и културе 

 Корисничко упутство  

 Наставник 07.09.2022. 

 

 

Слика 37-Оцјењивање ученика 

Са слике је видљиво да је могуће одабрати више ученика уколико им се уписује 
иста вриједност оцјене. 

 

Уколико ученик није био присутан на часу, наставник ће добити обавјештење 
да му није могуће уписати оцјену за тај час. 

 

Слика 38- Оцјењивање ученика 

 

Уколико је погрешно уписао оцјену, наставник је може једноставно избрисати 
или измјенити, одабиром те оцјене (кликом на оцјену), и избором једне од 
опција „измјена“ или „брисање“. 
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Слика 39- Измјена или брисање оцјене 

Након сваке успјешне акције наставник ће бити обавјештен. Обавјештења о 
успјешности акција се налазе у горњем десном углу апликације и појављују се 
пар секунди. 

 

Слика 40- обавјештење о измјени оцјене 

Уколико се настава евидентира ретроактивно, послаће се захтјев 
администратору школе, који он треба да одобри или одбије. Наставнику ће 
оцјене за који је послан захтјев који је на чекању, бити приказане у другој боји, 
зависно од тога да ли је послат захтјев за упис, измјену или брисање оцјене.  

Боја саме оцјене ће бити жута као и када се оцјена евидентира у предвиђеном 
року (слике изнад), а биће заоквирена једном од боја са легенде, зависно од 
врсте захтјева. 
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Слика 41- Легенда тип захтјева за оцјене 

 

Поред уноса оцјена, наставник може да изабере и приказ свих оцјена које 
ученици имају из његовог предмета, може одабрати прво и друго полугодиште 
а оцјене ће бити приказане у бојама из легенде. 

 

Манипулација над приказаним оцјенама неће бити дозвољена. 
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Приказ Евиденције оцјена на телефону 

 

 

Слика 42- Приказ Евиденције оцјена на телефону 

 

Слика 43-  Приказ Евиденције оцјена на телефону 
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Слика 44- Приказ Евиденције оцјена на телефону 

  



d 

 

39 
 

 

Реализација пројекта софтверског рјешења 
за колаборацију, комуникацију и подршку 

образовном систему 
“Едуком” 

 

Министарство просвете 
и културе 

 Корисничко упутство  

 Наставник 07.09.2022. 

 

9.4. Напомена 

Наставник има могућност да напише потребне напомене на одабраном часу. 

 

Слика 45- Унос напомене 
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10. Моји предмети 
Омогућује преглед сви предмета које наставник предаје у одабраној школи и 
свих појединости везаних за предмет. 

Одабиром секције Моји предмети из менија, приказује се листа свих предмета 
које улоговани наставник предаје, одабиром жељеног предмета добијемо више 
информација о самом предмету, односно групама којима наставник предаје. 

 

 

Слика 46- Моји предмети 

На слици се види да је улоговани наставник у одабраној школи анганжован на 
два предмета. 
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Одабиром предмета на , „стрелицу“ отвара се преглед свих група за 
предмет којима наставник предаје. Уколико је група формирана од ученика из 
два различита одјељења, приказиваће се заједно, са наглашеном подјелом на 
одјељења. 

 

Слика 47- Преглед свих група за предмет 

 

 

Слика 48- Одабир детаља групе. 
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Избором детаља за групу, наставнику се отвара сљедећи преглед. 

 

Слика 49- Детаљи групе 

Овај преглед ћемо детаљно објаснити по табовима по којима су детаљи 
груписани како би омогућили бољи преглед. 

У приказу „Моји предмети“ се приказују и ваннаставне активности наставника 
(секција, додатна, допунска и факултативна настава). 

 

Слика 50 – Приказ секције 
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Наставници немају могућност креирања ових група, али додају ученике који 
похађају секцију, и врше евиденцију теме и присуства. 

 

Слика 51- Приказ ваннаставне активности 

Евиденција присуства на ваннаставним активностима, не улази у процес 
правдања. 

 

10.1 Ученици у групи 

Списак свих ученика из одјељења или групе, који похађају предмет у активној 
школској години. 

На овом табу професор има увид у оцјене свих ученика и у њихово присуство 
на његовом предмету у текућој школској години. 

10.2 Детаљи предавања  

На овом табу се налази календар на ком наставник може да види све термине 
прошлих и будућих предавања у овој групи. Термини су предвиђени и везани 
за актуелну верзију распореда за то одјељење на нивоу школе. 
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10.3 Изостанци 

Календар се користи и за приказ изостанака, на табу изостанци, на ком 
професор може видјети када је који ученик изостао са његовог часа, те да ли су 
ти часови оправдани од стране одјељенског старјешине. 

 
Слика 52- Слика изостанака 
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10.4 Литература 

Наставник на једноставан начин може да дијели различите документе са својим 
ученицима. 

Ученици ће имати опцију да документе прегледају, преузму и размијене унутар 
групе. 

 

Слика 53- Детаљи групе- Приказ литературе 

 

Слика 54- Додавање литературе 

Корисник има опцију за дијељење и брисање литературе. 
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10.5. Виртуелна учионица 

Виртуелна учионица је „складиште“ линкова за присуство настави на даљину 
путем Microsoft teamsa. 

 

Слика 55- Виртуелна учионица 

 

 Кликом на , кориснику се отвара група у MS Teamsu. 
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10.6. Најаве 

На табу најаве налазе се најаве везане за предмете, испитивања, контролне 
радове.  

 

Слика 56- Најаве 

Тренутно се приликом креирања нове најаве не врши провјера да ли у 
седмици у којој је најављено писмено испитивање постоје већ најављена 
испитивања из других предмета за то одјељење, али то је у процесу 
имплементације. 

  

Такође, креирањем нове најаве професору ће се отворити календар са 
распоредом предавања, како би лакше могао да одреди вријеме самог 
испитивања. 
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10.7. Закључна оцјена 

 

Слика 57- Закључна оцјена 

Одабиром опције закључна оцјена наставник отвара опцију за закључивање 
оцјена на свом предмету. 

Оцјене се закључују веома једноставно, потребно је одабрати ученика и 
одабрати опцију „Израчунај“. Такође, могуће је закључну оцјену исправити и 
обрисати. 
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11. Моје одјељење 
 

Моје одјељење је цјелина која је видљива наставницима који су одјељенске 
старјешине. 

Омогућује да на једном мјесту имају увид у листу ученика у одјељењу, праве 
измјене, додају консултације, воде евиденцију о изостанцима, као и владању 
ученика. 

 

Слика 58- Приказ мог одјељења 

Све информације везане за Моје одјељење су груписане по табовима: Ученици, 
Групе, Консултације, Изостанци.... 
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11.1. Ученици 

На табу Ученици одјељенски старјешина има опције: 

1. Додавање ученика у одјељење je обавеза одјељенског старјешине на 
почетку првог разреда. Да би се ученик додао у одјељење потребно је да 

се одабере опција „Додај“ , након чега се отвара форма са слике: 

 

Слика 59 – Форма за унос података о ученику 
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Ученика је могуће уписати: 

• Претрагом постојећих ученика по ЈМБГ 

• Уносом података о ученику у предвиђена поља, поља која је обавезно 
попунити су означена звјездицом . 

У комбинованим одјељењима је битно обратити пажњу на занимање на које се 
додаје ученик. У случају погрешног одабира занимања, уколико је ученик већ 
сачуван, потребно га је обрисати па додати поново. 

2. Након уноса свих ученика,  редни бројеви у дневнику се могу генерисати 

одабиром опције  . 

Напомена: Бројеви у дневнику се генеришу азбучним редом, гледајући прво, 
затим друго... слово презимена ученика. 

3. Ученичка картица 

Преглед ученичке картице је омогућен на одабиром опције  „Ученичка 
картица“ 

На ученичкој картици је омогућено да се измјене одређени подаци за ученика, 
као што је на пример: Број у матичној књизи, избором оловке за измјену 
података. 

 

Слика 60- Ученичка картица 
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На ученичкој картици одјељенски старјешина има приступ свим детаљима 
везаним за ученика (изостанци, оцјене, биљешке, дисциплинске мјере...), може 
додати породицу, те прегледати Родитељску картицу. 

 

Слика 61- Родитељска картица 

 
11.2. Групе  

На табу Групе има приступ свим предметима (групама) које ученик похађа, те 
преглед оцјена и изостанака на одређеном предмету. 

 

Слика 62- Преглед предмета (група) 
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1. Креирање група предмета 

 

Групе се аутоматски креирају за обавезне, како општеобразовне тако и стручне 
предмете.  

 

 

Слика 63- Општеобразовне групе предмета 
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Одабиром таба „Стручни“ приказују се групе за стручне предмете у школама 
које реализују техничка занимања. 

 

 

Слика 64- Групе за стручне предмете 

 

Напомена: У комбинованим одјељењима групе за предмете са различитим 
фондом часова ће се дупло креирати и у њима ће се налазити ученици који 
похађају то занимање у одјељењу. 

 
Слика 65 – Примјер дуплих група у комбинованом одјељењу 
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За изборне и за обавезне предмете који се на нивоу школе дијеле у групе, 
администратор ће креирати додатне групе на следећи начин: 

 

1.  Потребно да одабере опцију „Додај“ на форми Групе предмета: 

 

 

Слика 66- Додавање нове групе предмета 
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Након тога се отвара прозор за креирање нове групе предмета. У примјеру на 
слици, приказано је додавање групе за предмет Православна вјеронаука: 

 

 

Слика 67- Додавање нове групе за предмет 

Након што унесете назив групе и одаберете предмет за који се додатна група 
креира, опције теорија и вјежбе ће се аутоматски означити, у зависности од 
типа предавања дефинисаног за тај предмет по НПП-у. 
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Слика 68- Додавање групе за предмет 

Одабиром наставника и његовим додавањем на групу предмета, аутоматски му 
се додаје и анганжман, са бројем часова који је предвиђен за предмет НПП-ом. 
Наставницима се могу анганжмани додати додавањем наставника на групу за 
предмет (што није обавезан корак при креирању и измјени група) или у дијелу 
наставници у школи о коме ће бити више информација у наставку упутства. 

 

Уколико је новокреирана група повезана са групама из других одјељења, 
ученици из више одјељења, заједно слушају наставу из овог предмета. 
Потребно је у пољу, „Повезана група за предмет“ одабрати одговарајућу групу. 
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Група за предмет је након креирања празна, односно нема ученика, те их треба 
додати: 

 

Слика 69- Додавање ученика у групу 

Одабиром опције , отвара се приказ свих ученика из одјељења који се могу 
додати у креирану или одабрану групу. 

 

 

Слика 70- Додавање ученика у групу 
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Могуће је одабрати опцију „Одабери све“ од приказаних или одабрати само 
неколико ученика, зависно од потреба. 

 

 

Слика 71- Додавање ученика у групу за предмет 

Ученици се унутар група могу премјестити и обрисати. 

Да би активирали опције премјештања или брисања ученика, потребно је да 
означите ученика/е кога/које желите премјестити или обрисати. 

 

 

Слика 72- Премјештање и брисање ученика унутар група 
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11.3. Консултације 

Избором картице Консултације отвара се страница са приказом заказаних 
консултација. Подјељен је на групне, индивидуалне, предметне консултације те 
родитељске састанке. 

Нова консултација се додаје на дугме „Додај“, након чега се кориснику отвара 
прозор за креирање: 

 

Слика 73- Додавање консултација 

Послије дефинисања теме и сатнице консултације, потребно је одабрати тип 
консултација, након чега ће бити омогућен избор учесника: 

 

Слика 74- Избор учесника консултација 
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Након одржане консултације, могуће је евидентирати који су учесници били 
присутни на састанку. 

 

Слика 75- Евиденција присуства на консултацијама 

 

 
Слика 76- Евиденција присуства на консултација 
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11.4. Изостанци 

Таб изостанци је намјењен прегледу и правдању изостанака ученика у 
одјељењу.  

 

Слика 64- Преглед изостанака 

Да би оправдао изостанак наставник га треба прво одабрати, у табели у којој су 
приказани сви изостанци. Означени изостанак ће бити пребојен другом бојом,  
означени изостанак је могуће оправдати на следеће начине (слика испод): 

1. Оправдање родитеља 

2. Љекарско оправдање  

3. Остала оправдања 

4. Да се да неоправдан час 

5. Могуће је додати изостанак ако није уписан прилико евиденције наставе. 
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Слика 65- Правдање изостанака 

Могуће је одабрати више ученика који су одсутни на истом часу, те их 
истовремено оправдати уколико се ради о истом типу опрвдања. 

 

Слика 66- Селектовање више изостанака 
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11.5. Владање 

У сегменту владање одјељенски старјешина може да дефинише владање за 
ученике, те има статистички преглед владања у свом одјељењу (лијеви угао 
приказа). 

 

Слика 80- Приказ владања ученика 

У систему постоји зависност владања од броја неоправданих часова, по 
Правилнику о оцјењивању.  

Након што одређени број (зависи од нивоа образовања) часова ученика буде 
дефинисано као неоправдани часови, владање ученика ће се снизти са 
примјереног на врлодобро. И тако са сваким новим пређеним прагом у броју 
неоправданих часова. 

Кликом на иконицу  се дефинише владање за одабраног ученика, односно 
може извршити промјену владања, у зависности од одлука Одјељенског, 
односно Наставног вијећа на нивоу школе. 
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11.6. Редари 

 
Слика 81- Преглед редара 

Редари се дефинишу једноставно на дугме „Генериши“, за све седмице које су 
дефинисане трајањем школске године. 
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12. Календар 

Кликом на ставку у менију  наставнику се отвара 
календар са свим актуелним дешавањима: дан школе, путовање, зимски 
распуст, љетни распуст, консултације, испити, испитна комисија, оцјењивање, 
час, секције, наставничко вијеће и Оffice365 догађаји. 

 

Слика 82-Мјесечни преглед на календару 

На календару догађаја је омогућен мјесечни (на слици), седмични и дневни 
преглед догађаја. 

 

 

 

 


