
Упутство за пријаву вебинара 

Потребно је доставити  опште податке. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ: 

Име и презиме 

Занимање/ радно место 

Установа у којој сте запослени 

Email адреса 

Контакт телефон 

ВЕБИНАР    

 Тема вебинара: 

 Трајање вебинара: 

 Алат (програм) који ће бити коришћен за реализацију вебинара (нпр. ZOOM, 

ANYMEETING, JOIN ME, SKYPE или сл.): 

 Кратак опис тока вебинара (теме које ће бити обрађиване, питања за дискусију): 

 План за реализацију вебинара – датум објаве и позива заинтересованим 

учесницима, број учесника (од  15 до 25), датум одржавања вебинара 

 Материјал који ће бити коришћен током вебинара (презентација у Пауер Поинту 

или Прези, писани материјал, видео запис, фотографије и сл): 

 Снимање вебинара се обавља или снимањем особе која модерира (води) 

вебинар или снимањем екрана и приказом припремљеног садржаја на екрану 

или комбинацијом (мала слика модератора у углу екрана). Потребно је доставити 

материјал који би био коришћен током снимања. Уколико је планирано да 

модератор вебинара само говори, без приказа другог материјала, потребно је 

детаљније описати тему о којој ће се говорити. Такође припремити унапред 

питања за учеснике вебинара. Уколико је могуће, материјал и питања се могу 

унапред проследити учесницима. 

 Вебинар се обавезно снима. Најфункционалнији ће бити постављени на портал 

заједно са материјалом. Трајање вебинара је од 40 до 60 минута. Уколико алат 

који користите дозвољава краћа снимања, организовати вебинар из два дела, са 

паузом од десетак минута. 



 

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

НАПОМЕНА ЗА ПРИПРЕМУ МАТЕРИЈАЛА: 

 Потребно је да аутор познаје алат (програм) који ће користити, јер је аутор 
истовремено и модератор вебинара. 

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

 

 

 

 

 

https://zuov.gov.rs/alati/
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