
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Како направити добар снимак екрана (print screen, 

screenshot) платформе е-студент 
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За потребе Конкурса за израду научно-истраживачких радова студената неопходно је поднети следећу 
документацију у виду снимака екрана са платформе е-студент:  
 

1. доказ о оцени из предмета из кога се пише рад и  

2. доказ да је студент први пут уписан у годину у којој је тренутно.  
 
Неопходно је да се на сваком снимку екрана види Ваше име и презиме како бисмо знали да су оцене, односно 
уписи Ваши, а не туђи. Како Вас не бисмо додатно контактирали због неодговарајуће документације, 
представљамо неколико начина како да направите адекватан снимак екрана.  
 

● Windows, Google Chrome  
 
Када се улогујете на е-студент и уђете у део „Испити“, приказаће Вам се следећи екран:  

 

Најједноставнији начин да сачувате снимак екрана тако да се виде све оцене и Ваше име и презиме је да 

кликнете три тачке у горњем десном углу, а затим опцију „Одштампај…“ („Print...“).  

  



 

 

Приказаће Вам се следећи прозор где у првом падајућем менију треба да одаберете опцију „Сачувај као PDF“ 

(“Save as PDF“), а потом кликните „Сачувај“ („Ѕаvе“): 

 

Приказаће се следећи екран: 

 

Адекватно названу датотеку ћете приложити као рад на платформи за предају менторског листа. Исти 

поступак потребно је поновити за страницу „Уписи“ на е-студенту и предати и ту датотеку. 

 

 

 

 
 

 

3. Кликните „Save”. 

2. Насловите фајл својим 
именом и презименом. 

1. Одаберите жељену 
локацију (нпр. Desktop). 



 

 

● MacOS, Safari  
 

Када се улогујете на е-студент и уђете у део „Испити“, приказаће Вам се следећи екран: 

 

Најједноставнији начин да сачувате снимак екрана тако да се виде све оцене и Ваше име и презиме је да 

кликнете „File”, а затим опцију „Export as PDF...“.  

 

 

 

 

 



 

 

Приказаће се следећи екран: 

 

Адекватно названу датотеку ћете приложити као рад на платформи за предају менторског листа. Исти 

поступак потребно је поновити за страницу „Уписи“ на е-студенту и предати и ту датотеку. 

 
● iOS, Safari  

 

3. Кликните „Save”. 

2. Одаберите жељену 
локацију (нпр. „Downloads”). 

1. Насловите фајл својим 
именом и презименом. 

3. Затим кликните дугме за дељење. 

2. Приказаће се следећи екран где треба 
кликнути „Full Page“. 

1. Када уђете на страницу „Оцене“ направите 
screenshot екрана. 



 

 

 

 
 

 

5. Кликните на назив документа („PDF 
document“). 

4. Приказаће се овакав екран где треба 
кликнути „Save to Files“. 

7. Одаберите локацију где желите да 
сачувате документ, па кликните „Save“. 

6. Назовите га својим именом, па 
кликните „Done“. 



 

 

Адекватно названу датотеку ћете приложити као рад на платформи за предају менторског листа. Исти 
поступак потребно је поновити за страницу „Уписи“ на е-студенту и предати и ту датотеку.  

 
● Android, Google Chrome  

 
Када се улогујете на е-студент и уђете у део „Испити“, приказаће Вам се следећи екран на коме треба 

кликнути три тачке у горњем десном углу. Након тога приказаће се следећи екран где треба одабрати опцију 

„Дели… “(„Share... “). 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

2. Кликните потом „Изабери 
штампач“ („Choose printer“). 

1. Одаберите опцију „Штампај“ 
(„Print“). 

3. Одаберите опцију „Сачувај 
ако PDF“ („Save as PDF“). 

4. Кликните жуто дугме како бисте 
сачували документ. Отвориће се 
прозор за одабир локације. Када 
одаберете, промените име фајлу 

као у претходним примерима. 
Адекватно названу датотеку ћете 
приложити као рад на платформи 
за предају менторског листа. Исти 
поступак потребно је поновити за 

страницу „Уписи“ на е-студенту и 
предати и ту датотеку. 


