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УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА Е-КУРС ИЗ ПРЕДМЕТА ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 

Да бисте били у могућности да активно учествујете на настави из предмета Основи економије и 
радите обавезне тестове као део предиспитне обавезе, неопходно је да се пријавите на свој 
налог на елетронском курсу из предмета Основи економије. 

1) Отворите почетну интернет страницу „Moodle“ система Економског факултета за електронско 

учење на адреси http://student.ekof.bg.ac.rs/moodle/ 

 

2) Кликните на линк Пријава. Отвориће Вам се страница за пријаву на „Moodle“ систем 

Економског факултета за електронско учење. 

 
 

http://student.ekof.bg.ac.rs/moodle/
http://student.ekof.bg.ac.rs/moodle/login/index.php
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3) Уносом свог корисничког имена и лозинке пријавите се на систем. Ваше корисничко име је 

исто као и први део Ваше званичне универзитетске (факултетске) електронске адресе коју сте 

добили од особља Електронског рачунског центра на Факултету. Формат Ваше електронске 

адресе је s17XXXX@aurora.ekof.bg.ac.rs, што значи да је Ваше корисничко име за приступ s17XXX, 

где је ХХХХХ Ваш број индекса. Примери: 

- за једноцифрене бројеве индекса нпр. 5/17 као Ваше корисничко име уносите s170005, 
- за двоцифрене бројеве индекса нпр. 23/17 као Ваше корисничко име уносите s170023, 
- за троцифрене бројеве индекса нпр. 894/17 као Ваше корисничко име уносите s170894, 
- за четвроцифрене бројеве индекса нпр. 1256/17 као Ваше корисничко име уносите s171256. 
 
Лозинка за пријављивање на систем је Ваш јединствени матични број грађана (ЈМБГ). 
 
4) Подешавање профила 

Пошто сте се пријавили идите на линк “Подешавање мог профила“, а затим „Уреди профил“. 
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Отвориће се мени у који се уносе подаци корисника, фотографија корисника и бирају нека 

основна подешавања (језик и слично). 

 

Изузетно је важно да НЕ мењате основне параметре који су унапред постављени (име и презиме, 

идентификациони број, односно број индекса, фотографију) на Вашем профилу. Свака измена 

ће повлачити дисциплинску одговорност. 

Предлажемо да одмах након пријаве на систем промените унапред одређену лозинку која је у 

почетку од стране администратора дефинисана као Ваш ЈМБГ. То можете урадити преко линка 

“Подешавање мог профила“, а затим „Промена лозинке“. 
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5) Приступање е-курсу из Основа економије 

Пријавите се на систем као што је то претходно описано у корацима 1, 2 и 3. Одаберите курс у 

којем желите да учествујете. У овом случају, треба да идете на линк ка курсу Основи економије 

2017. 

 

После приступа е-курсу отвориће се страница која је слична оној која је приказана на следећој 
слици: 
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На тај начин сте приступили е-курсу „Основи економије 2017“. У вези са начином рада на овом 

курсу (лекције, домаћи задаци, тестови...) добићете детаљније информације на часовима 

предавања и вежби од наставника, асистенaта и сарадника у настави. 


