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ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ОНЛАЈН ПРИПРЕМНОМ НАСТАВОМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ 
ИСПИТА 2020. 

 

Поштоване колегинице и колеге, 

Ове године нисмо у могућности да организујемо класичне часове припремне наставе на којима 

бисмо заједно прешли градиво потребно за полагање пријемног испита за упис на факултет. Због 

тога ћемо се потрудити да вам путем онлајн платформе за учење на даљину омогућимо да у 

контакту са наставницима што лакше савладате градиво и припремите се за пријемни испит. На 

самој платформи под називом Moodle ћемо вам понудити примере тестова из претходних 

година са решењима, додатне материјале, могућност да поставите питања о свему што вам није 

јасно и да добијете одговоре и помоћ. 

Да бисте добили приступ Moodle онлајн платформи Економског факултета потребно је да нам 

доставите своје име, презиме, мејл адресу и предмет за који сте заинтересовани да полажете на 

пријемном испиту (Основи економије, Математика, Пословна економија и Рачунарство и 

информатика). 

На пример, 

Марко Марковић, marko.markovic@forum.com, Основи економије 

Мејл је потребно да пошаљете на адресу dorde.mitrovic@ekof.bg.ac.rs 

У року од једног дана ћете добити одговор на мејл у којем ће бити наведено Ваше корисничко 

име и лозинка за приступ. 
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УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА Е-КУРС ИЗ ПРЕДМЕТА ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 

 
Да бисте били у могућности да активно учествујете на припремној настави неопходно је да се 
пријавите на свој налог на електронском курсу. 

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. 

 

Уносом свог корисничког имена и лозинке коју сте добили путем мејла од наставника пријавите 

се на систем. 

http://student.ekof.bg.ac.rs/moodle/
http://student.ekof.bg.ac.rs/moodle/login/index.php
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3) Приступање е-курсу 

Одаберите курс у којем желите да учествујете, односно за који сте добили приступ. У овом 

случају, треба да идете на линк ка једном од курсева чији назив почиње са Припремна настава 

2020 (у наставку је назив предмета за који сте се одлучили). 

 

После приступа е-курсу отвориће се страница која је слична оној која је приказана на следећој 
слици: 

 

На тај начин сте приступили е-курсу „Припремна настава 2020“. Уколико су Вам потребне 

додатне информације у вези са овом платформом можете се обратити на мејл 

dorde.mitrovic@ekof.bg.ac.rs 
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