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Академија струковних студија „Шумадија“ 

Одсек Крушевац 

УПУТСТВО ЗА СТУДЕНТЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА 
НА ВЕБ ПЛАТФОРМИ ЗА Е-НАСТАВУ МУДЛ 

Систему за е-наставу Одсека Крушевац приступате на веб адреси dl.vhts.edu.rs, коју уносите у адресно поље 

веб читача (Mozila Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge…). Видети слику 1. 

На учитаној почетној страници система за е-наставу, на десној страни налази се блок за пријаву корисника на 

систем. Постојећи корисници уносе податке свог налога за приступ (корисничко име и лозинку) у одговарајућа 

поља. 

Уколико немате кориснички налог за приступ систему, покрећете линк Kreiraj novi nalog испод пољâ за унос 

корисничког имена и лозинке постојећих корисника, у истом блоку. Приказује се страница за унос података о 

новом кориснику (видети слику 2). 

 

Слика 1: Приступ сајту и креирању новог налога на систему за е-наставу Одсека Крушевац 

 

Слика 2: Страница за подешавање података новог корисника 
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http://dl.vhts.edu.rs/login/signup.php
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У одговарајућа поља унети своје податке. Корисничко име и лозинку изабрати без размака и слова из наше 

азбуке и абецеде. Поштовати правила за избор лозинке (најмање 8 знакова, од којих бар по једна цифра, мало, 

велико слово и знак интерпункције; пример исправне лозинке: Student-ks1). Обавезно унети на оба тражена 

места своју адресу е-поште којој можете приступати. Уколико немате још увек адресу е-поште, можете је 

бесплатно креирати на сајтовима Gmail (mail.google.com), Yahoo Mail (mail.yahoo.com), Microsoft Hotmail 

(outlook.live.com/owa/) и др. Попуните и остале податке о себи (обавезно попуните име, презиме, место и 

државу). 

На крају странице за подешавање података новог корисника кликнути на дугме Kreiraj moj novi korisnički 

nalog. Уколико сте без грешака попунили податке, појавиће се страница са одговарајућом поруком и 

обавештењем да је за завршетак формирања новог корисника неопходно да приступите прегледу е-поште 

за адресу коју сте навели приликом попуне својих података на претходно приказаној страници. На веб сајту 

на коме прегледате своју е-пошту отворите аутоматску поруку коју сте добили од система за е-наставу и 

активирајте линк у оквиру садржаја поруке да би завршили формирање свог налога на систему за е-наставу. 

Преузимање наставних садржаја са предавања 

После успешне регистрације као новог корисника на систему по горе описаном поступку, приликом следећих 

прегледа сајта система за е-наставу пријављујете се са својим корисничким именом и лозинком које сте унели 

приликом регистрације, у одговарајућим пољима за то у блоку за пријаву на десној страни почетне веб 

странице система за е-наставу (акција 3 на слици 1). После уноса тих података, активира се кликом дугме 

Prijava испод у истом блоку на десној страни почетне странице (акција 4 на слици 1). 

Успешно пријављени корисник може видети своје име и презиме у горњем десном углу странице за 

пријављеног корисника. Главни садржај ове странице је списак доступних курсева из предмета, разврстаних по 

категоријама. Уколико је предмет само на једном студијском модулу онда се налази у категорији истоименој 

са модулом, а ако је заступљен на више модула онда је у групи Studijski programi 2012, подгрупи Opšti 

predmeti. Администрациони блокови заузимају подразумевано и леву и десну вертикалну траку на страници, 

што може сузити приказ наставних садржаја на централном делу странице. Зато се препоручује померање 

(скривање) у страну свих блокова са леве стране (акција 1 на слици 3) да би и леву траку заједно са 

централним делом странице користили за приказ наставних садржаја, а те скривене блокове активирамо 

преласком миша преко њих. 

 

Слика 3: Почетна страница система за е-наставу за пријављеног корисника 
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Активирањем линка са називом предмета улазите на његову почетну страницу, са списком наставних тема и 

блоковима на десној страни са приказом најновијих вести (новости) на предмету, предстојећих заказаних 

активности у календару рада и недавних измена наставних садржаја на курсу из предмета. Видети слику 4. 

 

Слика 4: Почетна страница предмета Базе података 

Наставне садржаје преузимате кликом на одговарајуће линкове у оквиру наставних тема. Испред ових линкова 

налази се иконица према типу документа наставног садржаја: .pdf, .ppt(x), .doc(x) и др. 

Повратак на почетну страницу предмета, категорије предмета и целог система може се остварити у оквиру 

хоризонталног хијерархијског менија (ознака 1 на слици 4). 

Начин извођења евентуалних наставних активности за стицање предиспитних поена биће по потреби предмет 

посебног упутства. 

Др Бојан Милосављевић, проф. 
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