
Упутство за израду писаног материјала 

Уз писани материјал потребно је доставити и опште податке. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ: 

Име и презиме 

Занимање/ радно место 

Установа у којој сте запослени 

Email адреса 

Контакт телефон 

 

ПИСАНИ МАТЕРИЈАЛ   

 Структура рада: 

1. Наслов 

2. Циљеви рада 

3. Исходи, компетенције 

4. Циљна група 

5. Предлог или објашњење педагошких интервенција у обради планираног 

садржаја са циљном групом којој је намењен 

6. Списак литературе и извора са Интернета 

7. Евентуално предлог литературе/извора са интернета за ученике, родитеље и 

наставнике 

 Обим рада: 6 -12 страна, 12000-24000 карактера 

 Техничке карактеристике: 

1.  писани материјал слати у облику WORD doc. или  WORD .docx формату   

2. Обавезан фонт Calibri 

3. Обавезно ћирилично писмо 

4. Величина фонта 12 pt, naslovi 14 pt, проред 1,5 

5. Нумерисати слике, табеле и написати шта представљају 

6. Нумерисати стране рада 

7. Додатне садржаје ставити у прилог 

 



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

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/
https://musopen.org/

