
УПУТСТВО ЗА СТУДЕНТЕ 

 

Приступ платформи за е-учење 

 
Систему за е-учење можете приступити уношењем адресе https://lms.vsov-gbr.edu.rs/ у веб 
прегледач (слика 1). 

 

 

Слика 1 

Након што унесете адресу појавиће се почетна страна система за е-учење (слика 2). 

 

Слика 2 

Креирање корисничког налога  

Најпре је потребно да креирате свој налог како бисте могли да приступате жељеним курсевима. 
Налог креирате кликом на дугме “Нови кориснички налог” (слика 2-уоквирено црвеном бојом), 
након чега се отвара образац који треба пажљиво попунити и потом кликнути на дугме “Креирај 
мој нови налог” (слика 3). 

https://lms.vsov-gbr.edu.rs/


 

Слика 3 

Уколико су поља у обрасцу правилно попуњена, а након клика на дугме “Креирај мој нови 
кориснички налог”, појавиће се порука која Вас обавештава о томе да је на имејл адресу коју сте 
оставили приликом попуњавања обрасца послата порука за коначну активацију Вашег 
корисничког налога (слика 4). 

 

Слика 4 

 



Коначна активација корисничког налога 

Сада би требало приступити Вашем електронском сандучету и проверити да ли Вам је стигла 
аутоматски генерисана порука од стране администратора система за е-учење за коначну 
активацију налога. Отворите поруку и за коначну активацију налога кликните на линк за 
потврду. У већини програма за електронску пошту, линк би требало да се појави као плаво 
обојени линк на који је потребно само кликнути. Ако та опција не функционише, копирајте 
наведену адресу у адресну линију на врху прозора вашег веб читача. (слика 5). 
 

 
Слика 5 

Добијате поруку о успешно извршеној регистрацији и активацији налога, те бивате аутоматски 
преусмерени на систем за е-учење (слика 6). 

 
Слика 6 

Изаберите дугме “Настави”, након чега можете кренути са радом у систему за е-учење (слика 7). 



 

Слика 7 

Приступ курсу (предмету) 

Након извршене регистрацији и активацији налога на систем за е-учење потребно је да 
претражите и пријавите се на жељене курсеве (предмете) које ћете похађати. Претраживање 
курсева (предмета) вршите са странице “Почетна стана сајта” (слика 7), одабиром категорије у 
којој се курс налази (слика 8), а потом и конкретног курса (предмета) избором дугмета 
“Приступ” (слика 9). 

 

Слика 7 



 

Слика 8 

 

 

Слика 9 

 

 



Курсу (предмету) приступате уносом приступне лозинке курса и избором дугмета “Упиши ме” 
(слика 10), након чега бивате уписани на курс (предмет) (слика 11). 

 

Слика 10 

 

 

Слика 11 

 



Одјава и ново логовање на систем за е-учење 

Одјаву из система за е-учење вршите кликом на сличицу корисника и избором опције “Одјава” 
(слика 12). 

 

Слика 12 

Систему за е-учење можете приступити на адреси https://lms.vsov-gbr.edu.rs/ и пријавите се 
уношењем Ваших параметара (корисничко име и лозинка) (слика 13).  

Слика 13 

https://lms.vsov-gbr.edu.rs/

