
Поступак креирања MATLAB налога за наставнике 

MATLAB online је компатибилан са већином прегледача који раде под Windows, Mac, Linux 
и Chrome оперативним системима. Препоручује се употреба Google Chrome прегледача. 
Такође компатибилан је и са тренутним верзијама Mozilla Firefox, Apple Safari и Microsoft 
Edge прегледачима.  

Посетите страницу: 
https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/university-of-belgrade-31647793.html  

 

Кликните на “Sign in to get started”. 

Добићете следећи приказ: 

 

Изабрари опцију “Create one!“ за креирање налога. 



Отвориће се прозор као на наредној слици у коме је потребно унети следеће податке: 
У поље “Email Address” потребно је унети налог са сервера Poincare у облику: 
nalog@matf.bg.ac.rs 
У пољу “Location“ изаберите из опадајућег менија“Serbia“. 
У пољу „Which best describes you?“ изаберите из опадајућег менија “Teacher/researcher in 
academia“. 
Код питања “Are you at least 13 years or older?“ означите “Yes“. 

Након попуњавања података, кликните на дугме “Create”: 

 

Отвориће се прозор са слике испод: 

 



Потребно је да верификујете своју имејл адресу као исправну. Стићи ће Вам имејл са 
следећим заглављем: 

 

И садржајем у коме се налази линк на који треба да кликнете:   
 

 
 
Напомена: Уколико Вам приказ имејлова није у HTML формату уместо на дугме “Verify 
email” можете потражити у наставку маила линк са адресом на који можете кликнути или 
га прекопирати у Ваш претраживач.  
 



Линк из имејла одвешће Вас на страницу на којој је потребно да попуните Ваше податке 
како би креирали налог: 

 

У поље “First Name“ унесите Ваше име, а у поље “Last Name“ Ваше презиме користећи 
латинична слова без дијакритика (користећи тзв. “ћелаву” латиницу). 
У поље “Password“ унесите лозинку коју желите за свој MATLAB налог (лозинка би требало 
да буде различита од лозинке коју користите на серверу Poincare). Лозинка треба да 
садржи између 8 и 50 карактера, бар једно мало слово, бар једно велико слово и бар 
једну цифру. 
У пољу “Password Confirmation“ поновите лозинку коју сте креирали у претходном пољу. 
Под “What describes your role?“ изаберите из опадајућег менија “Educator, Researcher 
(College, University)”. 
У пољу “Department“ из опадајућег менија одаберите “Mathematics“. 



Уколико се слажете са условима коришћења, чекирајте опцију “I accept the Online Services 
Agreement” и кликните на дугме “Create“. 
 

Уколико сте све податке унели исправно, отвориће Вам се прозор са следеће слике: 

 

Овиме је Ваш MATLAB налог креиран и лиценца повезана са Вашим налогом. 

MATLAB можете користити онлајн, без инсталације, на било ком уређају где имате 
интернет везу и интернет претраживач или га можете инсталирати на свој рачунар и 
користити без интернет везе. 

Кликом на дугме “Use MATLAB online” у претраживачу ће Вам се отворити онлајн верзија 
Matlaba коју можете користити на било ком рачунару (без инсталације) након логовања 
под својим MATLAB налогом. Све датотеке са којима радите можете сачувати на свом 
MATLAB drive-u. Није могуће бити логован под истим налогом на више од два уређаја 
истовремено.  



 

 

Уколико желите да инсталирате MATLAB на свом рачунару, кликом на дугме“Install 
MATLAB” отвориће Вам се прозор где ћете из опадајућег менија моћи да изаберете за 
који оперативни систем желите да преузмете инсталациону датотеку. 

 

Након преузимања и инсталирања MATLAB-a на свом рачунару, приликом првог 
покретања биће од Вас затражено да унесете своје податке. Они се односе на MATLAB 
налог који сте претходним корацима креирали. Након овог, MATLAB можете користити и 
без интернет везе на свом рачунару. 


