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Систем Систем за електронско учењеза електронско учење
и провјеру знања и провјеру знања ((ее--УчењеУчење))

на на MOODLE MOODLE платформиплатформи

26.12.2019 2



Систем за Систем за ее--УчењеУчење

УправаУправа заза информационоинформационо--комуникационекомуникационе
технологијетехнологије јеје развиларазвила СистемСистем заза електронскоелектронско
учењеучење ии провјерупровјеру знањазнања (Систем(Систем ее--Учења)Учења) нана
MOODLEMOODLE платформиплатформи..

НаНа СистемуСистему ее--УчењаУчења јеје креиранокреирано вишевише курсева,курсева,

36.12.2019

НаНа СистемуСистему ее--УчењаУчења јеје креиранокреирано вишевише курсева,курсева,
којикоји сусу доступнидоступни свимсвим службеницимаслужбеницима уу раднорадно
вријемевријеме ии нана радномрадном мјестумјесту саса приступомприступом
ининттранетранет мрежимрежи..
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Приступ Систему Приступ Систему за за ее--УчењеУчење

СистемСистем јеје доступандоступан саса свихсвих рачунарарачунара којикоји сусу нана
интранетинтранет доменудомену МинистарстваМинистарства унутрашњихунутрашњих
пословапослова РепубликеРепублике СрпскеСрпске..
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Систем за Систем за ее--УчењеУчење
ИнсталиранИнсталиран јеје ии системсистем заза креирањекреирање
вебинаравебинара „„BigBig BlueBlue ButtonButton““ ии повезанповезан саса
СистемомСистемом ее--УчењаУчења..

Правилник о одређивању 
тајности података и поступцима 
за чување и руковање тајним 
подацима које користи 

56.12.2019 5

подацима које користи 
Министарство унутрашњих 
послoва Републике Српске.



Систем за Систем за ее--УчењеУчење
курсеви курсеви у области ИКТу области ИКТ

ПоПо линијилинији радарада ИКТИКТ креираникреирани сусу курсевикурсеви заза
детекцијудетекцију проблемапроблема уу ИКИК системима,системима, радрад саса
софтверскимсофтверским алатимаалатима заза развојразвој апликација,апликација, саса
понуђенимпонуђеним материјалимаматеријалима заза учењеучење ии банкомбанком

66.12.2019

понуђенимпонуђеним материјалимаматеријалима заза учењеучење ии банкомбанком
питањапитања заза провјерупровјеру знањазнања..
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Систем за Систем за ее--УчењеУчење

ДонацијомДонацијом изиз пројектапројекта „„TwinningTwinning““ IPAIPA 20122012,,
опремљениопремљени сусу кабинетикабинети уу УправиУправи заза полицијскуполицијску
обукуобуку ии шестшест полицијскихполицијских управауправа (у(у Бањалуци,Бањалуци,
Добоју,Добоју, Бијељини,Бијељини, ИсточномИсточном Сарајеву,Сарајеву, ТребињуТребињу ии
Приједору),Приједору), намијењенинамијењени потребамапотребама обукаобука ии

7
6.12.2019

Приједору),Приједору), намијењенинамијењени потребамапотребама обукаобука ии
тестирањатестирања запосленихзапослених полицијскихполицијских ии државнихдржавних
службеникаслужбеника МинистарстваМинистарства..
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Систем за Систем за телеконференцијутелеконференцију

ПоредПоред рачунарарачунара кабинетикабинети сусу опремљениопремљени
намјештајем,намјештајем, штампачимаштампачима ии системомсистемом заза
телеконференцијутелеконференцију CISCOCISCO TelePresenceTelePresence..

СистемСистем телеконференцијетелеконференције јеје одод великевелике користикористи заза
организовањеорганизовање састанакасастанака попо линијилинији радарада саса
полицијскимполицијским управамауправама уу другимдругим градовимаградовима..

86.12.2019

полицијскимполицијским управамауправама уу другимдругим градовимаградовима..
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Надзор путем система за Надзор путем система за 
телеконференцијутелеконференцију

96.12.2019 9



ТокомТоком календарскекалендарске годинегодине
свисви полицијскиполицијски службеницислужбеници
могумогу неограниченнеограничен бројброј путапута
приступатиприступати ПрипремнимПрипремним
тестовиматестовима заза вјежбувјежбу..

ЗаЗа званичнузваничну провјерупровјеру знањазнања

Систем за Систем за ее--УчењеУчење

106.12.2019

ЗаЗа званичнузваничну провјерупровјеру знањазнања
сесе приступаприступа тестовиматестовима заза
оцјену,оцјену, ии тото самосамо једном,једном, саса
дозвољенихдозвољених ИПИП адресаадреса уу
кабинетимакабинетима уу временскивременски
ограниченомограниченом рокуроку ии уу
присуствуприсуству КомисијеКомисије..

10



Статистички Статистички 
преглед преглед 

активности на активности на 
курсевима у курсевима у 

периоду периоду 1 1 
мјесецамјесеца

Статистички преглед Статистички преглед 

116.12.2019 11

Статистички преглед Статистички преглед 
активности на активности на 
курсевима у периоду курсевима у периоду 
од 3 мјесеца.од 3 мјесеца.

Први ступац показује Први ступац показује 
преко 1.200.000 преко 1.200.000 
активности на активности на 
припремним припремним 
тестовима.тестовима.



План за наредни периодПлан за наредни период

ДаДа биби сесе уу већојвећој мјеримјери искористилеискористиле
предностипредности којекоје пружапружа MOODLEMOODLE платформа,платформа,
потребнопотребно јеје дада сесе диодио процесапроцеса којикоји изискујеизискује
временавремена ии пажњепажње (често(често ажурирањеажурирање великогвеликог
бројаброја корисничкихкорисничких налога)налога) аутоматизује,аутоматизује, нана

12126.12.20196.12.2019

бројаброја корисничкихкорисничких налога)налога) аутоматизује,аутоматизује, нана
начинначин дада сесе постојећапостојећа апликацијаапликација
„Кадровска„Кадровска евиденција“евиденција“ повежеповеже саса ExchangeExchange
сервером,сервером, активнимактивним директоријемдиректоријем ((ADAD)) ии
СистемомСистемом заза ее--учењеучење ((LMS)LMS)..
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Систем за Систем за ее--УчењеУчење

•• СтручнеСтручне обукеобуке попо линијилинији радарада
•• ОбавезнаОбавезна ПровјераПровјера знањазнања ии стручнестручне

оспособљеностиоспособљености полицијскихполицијских службеникаслужбеника

136.12.2019

оспособљеностиоспособљености полицијскихполицијских службеникаслужбеника
•• НаставаНастава кадетимакадетима ПолицијскеПолицијске академијеакадемије

......
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Систем за Систем за ее--УчењеУчење

20192019.. годинегодине уу обавезнојобавезној ПровјериПровјери знањазнања ии стручнестручне
оспособљеностиоспособљености приступилоприступило јеје вишевише одод 44004400 полицијскихполицијских
службеникаслужбеника нана MOODLEMOODLE LMSLMS системусистему.. УУсловслов којикоји диктирадиктира
динамикудинамику процесапроцеса тестирањатестирања јеје ограниченограничен бројброј рачунарарачунара
расположивихрасположивих нана интранетинтранет мрежи,мрежи, којакоја јеје збогзбог природеприроде
послапосла институцијеинституције физичкифизички одвојенаодвојена одод ИнтернетаИнтернета..

146.12.2019

послапосла институцијеинституције физичкифизички одвојенаодвојена одод ИнтернетаИнтернета..

УУ односуодносу нана ранијераније године,године, кадакада јеје ручноручно припреманаприпремана
комбинацијакомбинација прекопреко 2020 различитихразличитих тестова,тестова, штампањештампање 50005000
примјеракапримјерака тихтих тестова,тестова, сортирањесортирање попо организациониморганизационим
јединицама,јединицама, паковањепаковање ии бригабрига оо безбједномбезбједном транспортутранспорту нана
терентерен ии назад,назад, уу 20182018.. годинигодини попо првипрви путпут јеје вршеновршено
електронскоелектронско тестирањетестирање већиневећине полицијскихполицијских службеникаслужбеника..
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ТестовиТестови сусу креираникреирани такотако дада јеје попо методуметоду случајногслучајног
избораизбора питањапитања свакисваки покушајпокушај рјешавањарјешавања тестатеста другадруга
комбинацијакомбинација питањапитања..

Систем за Систем за ее--УчењеУчење
Тестирање полицијских службеникаТестирање полицијских службеника

156.12.2019

БанкаБанка питањапитања саса вишевише одод 600600 питањапитања изиз 2020 областиобласти
радарада (закона(закона ии прописа)прописа)..

РезултатиРезултати сесе експортујуекспортују уу EXCELEXCEL табелутабелу ии додатнододатно
обрађујуобрађују заза презентацијупрезентацију нана ПорталуПорталу МУПМУП РСРС..
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Приступ Приступ тестовиматестовима

ПолицијскимПолицијским службеницимаслужбеницима јеје омогућеномогућен приступприступ
самосамо тестутесту уу дефинисанојдефинисаној областиобласти рада,рада, путемпутем
ограничењаограничења уу самојсамој поставципоставци тестатеста

166.12.2019 16



Полицијска академијаПолицијска академија
Тестирање кадетаТестирање кадета

ЗаЗа 2121.. класукласу ПолицијскојПолицијској академијиакадемији уу
школскојшколској 20192019 // 20202020.. годинигодини креиранокреирано јеје
1818 курсевакурсева –– предметапредмета саса тестовиматестовима којикоји сесе
полажуполажу уу складускладу саса наставнимнаставним плановимаплановима

176.12.2019

полажуполажу уу складускладу саса наставнимнаставним плановимаплановима
ии програмимапрограмима..

ПитањаПитања сусу подијељенаподијељена уу категоријекатегорије..
ТестовиТестови сесе креирајукреирају попо методуметоду насумичногнасумичног
избораизбора питањапитања изиз категоријекатегорије обрађенихобрађених
садржајасадржаја изиз банкебанке питањапитања..
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Преглед Преглед 
курсева курсева 

активних на активних на 
Полицијској Полицијској 

академијиакадемији
Министарства Министарства 

унутрашњих унутрашњих 
послова послова 

Републике Републике 
СрпскеСрпске

186.12.2019 18

СрпскеСрпске



Статистички Статистички 
преглед преглед 

активности и активности и 
приступа приступа 
систему у систему у 

периоду 4 периоду 4 
седмицеседмице

196.12.2019 19



Изглед теста у току рјешавања Изглед теста у току рјешавања 
и навигација кроз тести навигација кроз тест

206.12.2019 20



Преглед Преглед 
завршеног завршеног 

покушаја тестапокушаја теста

Испитаник одмах Испитаник одмах 
види оцјену види оцјену 

и своје грешкеи своје грешке

216.12.2019 21

и своје грешкеи своје грешке



Статистички Статистички 
приказ приказ 

теста за теста за 
једну групуједну групу

226.12.2019 22



ППриказ оцјена риказ оцјена 
за једног за једног 

кадетакадета

236.12.2019 23



ПрегледПреглед оцјенаоцјена заза некенеке одод понуђенихпонуђених тестоватестова
заза једнуједну групугрупу (вод)(вод) упоредоупоредо саса резултатимарезултатима класекласе

246.12.2019 24



ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК

РедовноРедовно тестирањетестирање полицијскихполицијских
службеникаслужбеника ии кадета,кадета, оцјењивањеоцјењивање ии

25256.12.20196.12.2019

службеникаслужбеника ии кадета,кадета, оцјењивањеоцјењивање ии
праћењепраћење напретканапретка пружапружа јаснијујаснију сликуслику
руководиоцимаруководиоцима уу смислусмислу евалуацијаевалуација ии
планирањапланирања активностиактивности ии едукацијаедукација заза
нареднинаредни периодпериод..
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ХВАЛА ЗА ПАЖЊУ!ХВАЛА ЗА ПАЖЊУ!

Андреа СимовићАндреа Симовић
Виши стручни сарадник Виши стручни сарадник –– инжењер инжењер 

266.12.2019 26

Виши стручни сарадник Виши стручни сарадник –– инжењер инжењер 
за за развој развој мрежних сервисамрежних сервиса

Управа за ИКТУправа за ИКТ

Ана Ана ПанићПанић
Инспектор за специјалистичку обукуИнспектор за специјалистичку обуку

Управа за полицијску обукуУправа за полицијску обуку


