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1 Шта је е-настава? 

Е-настава садржи наставне програме и садржаје у електронском облику. Намењена је студентима 
и наставницима Факултета за спорт, а налази се на сајту факултета. 

 

2 Како се приступа е-настави? 

За улаз у е-наставу, као и код било код уласка у Ваш имејл налог, потребно Вам је корисничко име 
и лозинка. Отварање налога за приступ систему унапред ће обавити администратор сајта, и 
послати Вам податке на Вашу имејл адресу. У случају било каквих потешкоћа или нејасноћа, 
обратите се администратору Факултета за спорт на адресу: admin@fzs.edu.rs 

Е-настави можете приступити:  

1. Тако што ћете на сајту факултета за спорт (http://www.fzs.edu.rs/) кликнути мишем на поље 

е-настава: 

 

    

 

   поље е-настава на  

       сајту факултета  

или,  

mailto:admin@fzs.edu.rs
http://www.fzs.edu.rs/
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2. Тако што ћете у Ваш прегледач (Browser- Google Chrome, Mozzila, Internet Explorer) унети адресу - 

http://enastava.fzs.edu.rs/Public/Home.aspx 

 

 

Место за унос адресе у прегледач 

 

Када клинкете на е-наставу на сајту факултета или унесете податке у прегледач, појавиће Вам се 

страница као на горњој слици.  

Да бисте приступили садржају, притисните дугме у горњем десном углу Sign in 

Појавиће Вам се  поље за унос корисничког имена и лозинке као на слици испод.  

 

 

 

 

 

 

http://enastava.fzs.edu.rs/Public/Home.aspx
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Када унесете Ваше корисничко име  и лозинку у та поља, појавиће Вам се главни мени: 
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У горњем левом углу видите 3 поља:  

- Притиском на поље Сви курсеви видећете све курсеве који постоје на Факултету 

- Притиском на поље Уређујем курсеве добићете списак курсева које сами уређујете – ово је поље 

важно за професоре! 

- Притиском на поље Пратим курсеве  добићете списак курсева које пратите, тј. за које сте 

регистровани – ово је поље важно за студенте! 

 

Када уђете у поље сви курсеви, добијате списак свих курсева који су тренутно активни. Да ли је курс 

активан или не одређује професор који је креирао тај курс. Предметни професор, такође, одређује 

да ли је курс јаван тј. доступан свима на интернету, доступан свим студентима, или доступан само 

одређеној групи студената.  
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3 Шта виде студенти? 
 

Са леве стране, у колони Студентске активности, налазе се садржаји које виде студенти.  

 

 

 

Када студенти кликну мишем на колону О курсу, добиће основне информације о том курсу (нпр. сажет 

опис циљева и исхода предмета као у Вашим силабусима), које се налазе у средишњем делу екрана.  

Када студенти кликну мишем на колону Обавештења, добиће основна обавештења о том курсу (рецимо, 

датуме и термине предавања, вежби, испита, кратка упутства о полагаеу испита или колоквијумима итд.) 

Када студенти кликну мишем на колону Материјали, добиће преглед свих материјала који су им доступни 

– ворд или пдф докумената (.doc или .pdf), пауерпоинт презентација (.ppt), предавања, вежби, материјала 

за испите. Ти материјали су организовани у фолдере-секције Предавања, Вежбе и Испитна питања, 

решења и резултати испита.  

Ово су обавезни садржаји, а професори по жељи могу уносити и материјал који ће студентима бити 

доступан ако кликну на секције Домаћи задаци и Тестови. 
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3.1 Домаћи задаци 
Е-настава такође омогућава професорима и да постављају Домаће задатке, да примају радове од 

студената и да их оцењују он-лајн. 

 

Када кликнете да дугме „Предаја рада“, добићете форму за унос вашег рада као посебног фајла, 

као и могућност да професору оставите коментар у вези са вашим радом. Када сте закачили ваш 

рад, предајте га пристиском на поље Унеси рад. 
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3.2 Промена лозинке 
 

 

Када се логујете на почетној страни кликните на ваше име и презиме и добићете форму за 

промену лозинке. Овде можете мењати само лозинку, за промену других параметара обратите 

се администратору. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Будите слободни у руковању овим програмом, не можете покварити ништа. Поигравајте се са 

разним опцијама како бисте упознали е-наставу и навикли се на могућности које пружа. 

Одговоре на ваша питања или потешкоће можете добити од амнистратора или мене на  

admin@fzs.edu.rs  

apavlovic@fzs.edu.rs  

Желимо Вам много успеха у Вашем раду! 

      Тим за увођење е-наставе на Факултету за спорт 

mailto:admin@fzs.edu.rs
mailto:apavlovic@fzs.edu.rs

