
 

Упутство за попуњавање обрасца пријаве 
 

Образац пријаве се попуњава тако што се у поља на екрану уносе 

тражени подаци. Сва поља означена звездицом морају бити попуњена.  

 

 
 

  

Кликом на тастер Пошаљи пријаву сви унети подаци о раду и ауторима 

ће бити евидентирани без обзира да ли је пријава потпуна или не.  



Евидентирање пријаве иницира слање поруке на адресу електронске 

поште која је наведена у процесу креирања лозинке са актуелним садржајем 

пријаве. Пожељно је да се провери садржај пријаве и евентуалне грешке 

исправе. Исправке су дозвољене током целог периода у ком је конкурс отворен. 

 

Кликом на тастер Одустани у било ком тренутку може се одустати од 

уноса података.  

 

ВАЖНО: Молимо Вас да запамтите адресу електронске поште на коју сте 

добили своју лозинку и да је не мењате током трајања наградног конкурса.  

Са једне адресе електронске поште се може послати само једна пријава на 

конкурс.  

 

Сви тражени подаци су подељени у две групе. Прву групу података чине 

подаци о самом раду који се пријављује на конкурс а другу групу података чине 

подаци о ауторима рада. 

 

 

Попуњавање обрасца пријаве 
Подаци о раду 

 

1. Поље  Шифра рада  је јединствена ознака рада која се не може мењати.  

 

2. Поље Назив рада је поље предвиђено за унос назива рада у слободном 

формату.  

 

3. Поље Разред наставне јединице се попуњава тако што се изабере нека од 

понуђених вредности из листе вредности са падајућег менија. 

 

4. Поље Наставни предмет се попуњава тако што се изабере нека од понуђених 

вредности из листе вредности из листе вредности са падајућег менија. 

 

5. Поље Наставна јединица  се попуњава тако што се унесе назив наставне 

јединице у слободном формату.  

 

6. Поље Време за реализацију наставне јединице се попуњава тако што се 

изабере нека од понуђених вредности из листе вредности са падајућег менија. 

 

7. Поље Предмети у корелацији (ако постоје) се попуњава тако што се уносе  

називи предмета који су у корелацији са предметом на који се рад односи, а у 

вези са садржајем рада. Подаци се уносе као текст. 

 

8. Поље Учитати фајл са описом тока часа се попуњава тако што се кликне на 

тастер Browse  и изабере фајл који садржи описан ток часа као део рада који се 

пријављује на конкурс а онда кликом на тастер Учитај се изабрани рад учитава. 

Време потребно за учитавање фајла зависи од величине самог фајла.   

 

9. Поље Учитати фајл са прилозима радa се попуњава тако што се кликне на 

тастер Browse  и изабере фајл који садржи прилоге уз рад који се пријављује на 

конкурс  а онда кликом на тастер Учитај се изабрани рад учитава. Ако рад има 



више фајлова са прилозима, обавезно је да се сви прилози запакују у један фајл 

у неком од предвиђених формата (ZIP, RAR итд) и као један фајл унесе у 

пријаву. Време потребно за учитавање фајла зависи од величине самог фајла.   

 

10. Поље Опис рада се попуњава тако што се уноси кратак опис рада (резиме 

рада), дозвољена дужина текста описа је до 2000 карактера.  

 

 

Подаци о ауторима 
 

Да би се унели подаци о аутору треба кликнути на тастер Унеси податке 

у оквиру секције Подаци о ауторима. За одустајање од започетог уноса 

података о аутору треба кликнути на тастер Одустани у оквиру дела  Подаци о 

ауторима. Подаци о унетом  аутору не могу се мењати. У случају да треба 

променити неки податак о аутору, цео ред који треба променити се брише 

кликом на тастер Уклони податке у оквиру дела Подаци о ауторима,  а онда 

треба унети исправне податке. 

 

 
 

Ако рад који се пријављује на конкурс има више аутора, за сваког аутора 

се прво кликне на тастер  Унеси податке у оквиру дела Подаци о ауторима а 

затим се уносе подаци о аутору. 

 

У табели која се налази у делу Подаци о ауторима налазе се подаци о 

свим ауторима који су пријављени у вези са радом који је пријављен под 

шифром датом у пољу Шифра рада. 

  

11. Поље  Име и презиме аутора се попуњава уносом имена и презимена аутора. 

 

12. Поље Општина којој припада школа се попуњава тако што се изабере 

нека од понуђених вредности из листе вредности са падајућег менија. 

 

13. Поље Назив школе се попуњава тако што се изабере нека од понуђених 

вредности из листе вредности са падајућег менија. 

 

14. У поља  Адреса електронске поште и Контакт телефон се уносе контакт 

подаци аутора.  


