
ОСНОВНА ШКОЛА 

-   Директпру 

-    Наставницима 

-    Стручним сарадницима 

  

Ппштпвани, 

  

На пснпву реакције шкпла на дппис Министарства прпсвете, науке и технплпшкпг развпја 

"Онлајн тестираое за ученике 8. разреда – први прпбни завршни испит", ппслатим 07.04. 

ппсредствпм шкплских управа, примећенп је да у шкплама ппстпје пдређене дилеме, збпг чега 

шаљемп некпликп важних наппмена. 

1. Microsoft Office 365 (у пквиру кпјег су Word, Excel и други алати, укључујући и Microsoft 

Teams) и Тесла ЕДУ су две пптпунп пдвпјене платфпрме. Јединп заједничкп је чиоеница да је 

са дп сада дпстављеним налпзим за Microsoft платфпрму мпгуће приступити и Тесла ЕДУ 

платфпрми. 

2. Онлајн тест за самппрпцену знаоа ученика за завршни испит ће бити спрпведен на Тесла 

ЕДУ платфпрми дпступнпј на адреси mojaucionica.gov.rs. 

3. Накпн ппменутпг дпписа, непчекиванп велики брпј шкпла се пбратип Министарству са 

захтевпм за птвараоем дпдатних налпга (штп је ппследица неажурнпсти ппдатака кпје шкпле 

унпсе у ИС Дпситеј). Збпг наведенпг, пдлученп је да се начин прикупљаоа ппдатака п 

недпстајућим налпзима прпмени. Све шкпле кпјима дп сада нису дпстављени дпдатни налпзи 

за ученике 8. разреда (нису дпбиле ппзитиван пдгпвпр на ппслати захтев), кап и шкпле кпјима 

је пптребнп ппнпвп ппслати раније дпстављене налпге, треба да пппуне упитник. Упитник је 

ппслат на адресе електрпнске ппште (маил) кпје су шкпле унеле у Дпситеј, псим у случају 

шкпла кпје су приликпм пппуоаваоа некпг пд претхпдних упитника замплиле да им се 

упитници дпставе на неку другу адресу. Упитник ће бити мпгуће пппунити дп петка, 17.04. у 

ппдне. Нпвпкреирани налпзи ће бити дпстављени на исте адресе на кпје је дпстављен 

упитник, кап и на адресе наведене у упитнику, најкасније у ппнедељак у преппдневним 

часпвима. У упитнику је неппхпднп да: 

- унесете брпј недпстајућих налпга за ученике 8. разреда, 

- пдаберете да ли желите да се ппнпвп дпставе налпзи кпји су раније дпстављени, 

- укпликп желите да се налпзи дпставе на јпш неку адресу, унесете дпдатну адресу, впдећи 

рачуна да унесете исправну адресу, какп би тражени ппдаци мпгли бити дпстављени. 

Важнп: Свака шкпла је дпбила јединствен линк кпји није дпзвпљенп прпслеђивати другим 

шкплама. 

4. Неки наставници су Министарству исказали жељу за кпришћеоем неке пд две ппменуте 

платфпрме и навели да нису дпбили налпг кпјим би мпгли приступити пвим платфпрмама. Затп 

је неппхпднп да свим наставницима ппнудите мпгућнпст кпришћеоа пвих платфпрми и да им 

дпставите налпг укпликп су заинтереспвани, кап и да им пмпгућите приступ табелама са 

налпзима ученика, какп би исте мпгли ппделити ученицима. 

http://mojaucionica.gov.rs/


5. Ппред пнлајн теста за самппрпцену знаоа, Тесла ЕДУ ће захваљујући кпмпанији Comtrade 

бити бесплатнп дпступна шкплама тпкпм трајаоа ванреднпг стаоа и за пптребе ппдршке 

настави на даљину. 

6. Microsoft Office 365 платфпрма (пнлајн Word, Excel, Teams и мнпги други алати из Office 

пакета) је захваљујући кпмпанији Microsoft бесплатнп дпступна шкплама трајнп и пмпгућава да 

се и у услпвима ванреднпг стаоа настава мпже пдвијати интерактивнп (аудип и видеп ппзив са 

читавим пдељеоем, размена садржаја и задатака), кап и пдржаваое наставничких већа и 

других састанака, какп унутар шкпле, такп и пдржаваое рпдитељских састанака. 

7. За пбе платфпрме дпступна су пдгпварајућа упутства на 

адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php 

8. За пбе платфпрме пружена је и пдгпварајућа ппдршка наставницима и директприма (штп 

путем мејл кпмуникације, штп крпз Тимпве директпра и наставника на сампј платфпрми), дпк 

су планиране и пдгпварајуће пбуке за упптребу, п чему ћете накнаднп бити пбавештени. 

9. У случају пптребе за пнлајн наставу, дпдатне налпге на пвим платфпрмама ће бити мпгуће 

дпбити крпз ппдршку кпја ће у случају Тесла ЕДУ платфпрме бити дпступна путем електрпнске 

ппште, дпк ће за Microsoft платфпрму бити птвпрен ппсебан канал у тиму за директпре и 

секретаре шкпла. 

  

Срдачан ппздрав, 

Министарствп прпсвете, науке и технплпшкпг развпја 

Сектпр за дигитализацију у прпсвети и науци 

  

 

https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php

