
Предаја задатака у 

систему за управљање 

учењем Мудл (Moodle)  

Обука: Основе дигиталне писмености наставника  

 



Приступ курсу на платформи Мудл  

Приступите курсу тако што ћете да унесете своје корисничко 

име и лозинку. 



Затим кликнете на назив курса „Обука за достизање основног 

нивоа дигиталних компетенција“. 

 



Пронађите секцију „Завршни задатак“ 

 

Када се пријавите на систем потражите секцију Завршни задатак и 

опцију насловљену као Завршни задатак – израда презентације за 

час и кликните на истоимену опцију. 

Након што сте прочитали текст завршног задатка, преузмите 

Образац За завршни задатак. 

 

 

 



Потврдите снимање датотеке, како бисте сачували 

образац на свом рачунару. 

 



Инструкције за задатак и статус предатог рада 

Инструкције за израду завршног задатка налазе се на врху стране. 

Обратите пажњу на рок за предају задатка, који је наведен испод 

инструкција за израду задатка или ћете га добити од тренера. 

Кликните на дугме Додај рад. 



Отворите бирач датотека 

 
Отворите бирач датотека да бисте на свом рачунару лоцирали 

презентацију коју желите да предате. 



Изглед бирача датотеке 

 



Изаберите своју презентацију 

 
Означите датотеку коју желите да предате, а затим кликните 

на дугме Отвори. 

 



Предајте своју презентацију на оцењивање 

 
Ваша одабрана датотека појавиће се у бирачу датотека као 

прилог. Потребно је да избор потврдите кликом на Постави ову 

датотеку. 



Предајте своју презентацију на оцењивање 

 
Потребно је још да сачувате промене и завршите предају рада. 



Успешно сте предали свој завршни задатак 

Успешно сте предали свој завршни задатак! 

Ваш рад у овом тренутку нема коментар и/или оцену. 

 



Коментари на завршни задатак 

Када кликнете на реч Коментари, можете да прочитате 

повратну информацију коју су о Вашем раду дали модератори. 

 

 



Ваш коментар на завршни задатак 

Уколико желите, имате могућност да напишете свој коментар, 

тако што ћете га уписати у поље Додај коментар. 

 

 

 



Негативан коментар на завршни задатак 

У случају да сте добили негативан коментар, тј. нисте 

одговорили на захтеве задатка, потребно је да рад измените у 

складу са инструкцијама које добијете, и поново га предате.  

То ћете учинити тако што ћете поново отићи на задатак и, 

испод коментара који сте добили од модератора, кликнути на 

опцију Уреди рад. 

 

 

 

 



Преузимање већ предатог завршног задатка 

Појавиће се прозор у коме 

је потребно да преузмете рад 

(уколико сте га избрисали са 

рачунара, па вам је потребан) 

и то ћете учинити тако што 

ћете кликнути на дугме 

Преузми.  

Када сте рад преузели, 

потребно је да га избришете 

тако што ћете кликнути на 

Обриши. 

 



Потврдите брисање предатог  

завршног задатка 

Појавиће се питање да ли сте сигурни да рад желите да 

избришете и Ви то треба да потврдите. 

 



Поновите предавање завршног задатка 

Сада је потребно да поновите поступак за предају рада, 

описан у овом упутству. 

 

 

Срећно! 
 

 


