
Упутство за израду презентације 

Уз презентацију потребно је да доставите опште податке и пропратни материјал. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ: 

Име и презиме 

Занимање/ радно место 

Установа у којој сте запослени 

Email адреса 

Контакт телефон 

Уз презентацију је потребно доставити и пропратни материјал. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

Користити ППТ (Power Point), Прези (https://prezi.com/) или нека неки други софтвер или 

онлајн алат за израду презентација 

 Структура: 

o Први слајд: Наслов, име презиме, установа 

o Други слајд: садржај (обликовати компоненте/подтеме у садржају да 

обраде увод, разраду теме и закључка/резимеа)  

o Остали слајдови обрада теме 

o Списак литературе, релевантни линкови 

Презентација може бити мултимедијална, са видео и аудио садржајима 

 

ПРОПРАТНИ МАТЕРИЈАЛ: 

o Сценарио за презентацију теме са описом начина презентовања садржаја 

у актуелним околностима учења на даљину (у форми Word документа) 

o За обраду садржаја са ученицима, родитељима или наставницима 

планирати време  45 -60  минута;  

o Ускладити број слајдова одређен темом, циљевима рада и планираним 

временом за обраду са циљном групом /ученицима, наставницима или 

родитељима ( опште правило 1 слајд 2 минута) 

o Навести циљну групу и узраст, ако су ученици у питању 

https://prezi.com/


o Циљ рада, садржај, обрада теме, линкови ка материјалу и релевантним 

сајтовима  

 

 Техничко упутство: због ограничења у величини презентације, уколико се у 

презентацију ставља већи (дужи) видео садржај, потребно је тај видео садржај 

ставити на свој јутјуб канал и у презентацију убацити опцијом INSERT-VIDEO-

ONLINE VIDEO.  Ако се ради о краћем видео материјалу (који се уклапа у 

ограничење и величине презентација) може да се постави директно у 

презентацију. 

 

Максимална величина презентације је 25МВ.  

 

Додатна упутства о коришћењу различитих платформи на https://zuov.gov.rs/alati/ 

НАПОМЕНА ЗА ПРИПРЕМУ МАТЕРИЈАЛА: 

 неопходно је водити  рачуна о ауторским правима. У писаном тексту се 
оригинални аутори цитирају и наводе извори, а за фотографије, презентације, 
видео и аудио записе потребно је проверити да ли су слободни за даље 
коришћење и под којим условима. Сав употребљени материјал мора бити 
слободан за коришћење. 

Предлог линкова на којима аутори могу наћи материјал који је слободан за употребу: 

Кликом на назив можете посетити званични сајт тог алата. 

FREEIMAGES - Алат који омогућава проналажење дигиталних фотографија за 
објављивање и дизајн.. 
StockSnap.io - Алат који вам омогућава да пронађете слике високог квалитета и високе 
резолуције без икаквих ограничења ауторских права. 
Pixabay - Алат који вам омогућава да пронађете слике и видео записе без ауторских 
права под Creative Commons CC0 лиценцом. 
Incompetech - Алат који вам омогућава да пронађете музику без ауторских права 
под Creative Commons CC0 лиценцом. 
Free Music Archive - Бесплатна музика без ауторских права под Creative Commons 
лиценцом. Да бисте користили музику, требали бисте споменути извођача у свом 
пројекту. 
Jamendo - Мешавина музичке заједнице и тржишта за преузимање песама под 
лиценцом. Можете преузети бесплатну музику за своје пројекте ако су намењени само 
личној употреби. 
Audionautix - Бесплатна музика у mp3 формату за преузимање. 

https://zuov.gov.rs/alati/
https://www.freeimages.com/
https://stocksnap.io/
https://pixabay.com/en/
https://incompetech.com/music/royalty-free/music.html
http://freemusicarchive.org/
https://www.jamendo.com/
http://audionautix.com/


Musopen - Алат који вам омогућава да пронађете бесплатне музичке ресурсе и ресурсе 
за музичко образовање за наставнике и ученике. 
 

https://musopen.org/

