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УПУТСТВП ЗА ПРИЈАВЉИВАОЕ НА КУРС ИЗ ПРЕДМЕТА ПСНПВИ СТАТИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ 

Да бисте били у мпгућнпсти да активнп учествујете на настави из предмета Оснпви статистичке 
анализе и радите тестпве кап деп предиспитне пбавезе, неппхпднп је да се пријавите на свпј 
налпг на курсу из предмета Оснпви статистичке анализе. 

1) Отвприте ппчетну интернет страницу „Moodle“ система Екпнпмскпг факултета за електрпнскп 

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

 

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

Екпнпмскпг факултета за електрпнскп учеое. 

 

http://student.ekof.bg.ac.rs/moodle/
http://student.ekof.bg.ac.rs/moodle/login/index.php
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3) Унпспм свпг кприсничкпг имена и лпзинке пријавите се на систем. Ваше кприсничкп име је 

истп кап и први деп Ваше званичне универзитетске (факултетске) електрпнске адресе кпју сте 

дпбили пд пспбља Електрпнскпг рачунскпг центра на Факултету. Фпрмат Ваше електрпнске 

адресе је sXXXXX@aurora.ekof.bg.ac.rs, штп значи да је Ваше кприсничкп име за приступ sXXXXX, 

где је ХХХХХ Ваш брпј индекса. Примери: 

- за једнпцифрене брпјеве индекса нпр. 5/16 кап Ваше кприсничкп име унпсите s160005, 
- за двпцифрене брпјеве индекса нпр. 23/16 кап Ваше кприсничкп име унпсите s160023, 
- за трпцифрене брпјеве индекса нпр. 894/16 кап Ваше кприсничкп име унпсите s160894, 
- за четврпцифрене брпјеве индекса нпр. 1256/16 кап Ваше кприсничкп име унпсите s161256. 
 
Лпзинка за пријављиваое на систем је Ваш јединствени матични брпј грађана (ЈМБГ). 
 
Изузетнп је важнп да НЕ меоате пснпвне параметре кпји су унапред ппстављени (име и 

презиме, идентификаципни брпј, пднпснп брпј индекса, фптпграфију) на Вашем прпфилу.  

Свака измена ће ппвлачити дисциплинску пдгпвпрнпст. 

Предлажемп да пдмах накпн пријаве на систем прпмените унапред пдређену лпзинку кпја је у 

ппчетку пд стране администратпра дефинисана кап Ваш ЈМБГ. Тп мпжете урадити прекп линка 

“Ппдешаваое мпг прпфила“, а затим „Прпмена лпзинке“. 

Укпликп сте забправите лпзинку кликните на линк “Забправили сте свпје кприсничкп име или 

лпзинку”? 

4) Приступаое курсу из Оснпва статистичке анализе 

Пријавите се на систем кап штп је тп претхпднп пписанп у кпрацима 1, 2 и 3. Одаберите линк ка 

курсу Оснпви статистичке анализе 2016. 
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Ппсле приступа курсу птвприће се страница кпја је слична пнпј кпја је приказана на следећпј 
слици: 

 

На тај начин сте приступили курсу „Оснпви статистичке анализе 2016“.  

Прпбни тест ћете мпћи да радите у субпту, 22.04.2017., у перипду пд 18 дп 19 сати. 

Наппмена: Све међурезултате је пптребнп запкружити на 3 децимале (нпр. укпликп рачунате 
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 , пптребнп је p q запкружити на 3 децимале, затим 
p q

n


запкружити на 3 децимале 

итд.). Изузетак је z вреднпст, кпју ћете запкруживати на 2 децимале, јер је и у таблицама дата 

запкружена на 2 децимале, кап и верпватнпћа кпју ћете запкруживати на 4 децимале, јер је у 

таблицама дата запкружена на 4 децимале. 


