
Упутство за ученике за коришћење 
платформе Office 365 

Корисничко име и лозинку ученици добијају од свог разредног старешине. 
Покренути било који претраживач (Google Chrome, Mozzila Firefoks, 
Microsoft Edge,…) и укуцати у поље за претрагу office.com . На страници 
office.com изаберемо опцију Sign in или пријави се. 

 

 

Након тога ће се отворити нова страница на којој треба да унесемо мејл 
адресу коју добијате од разредног старешине. Кликом на дугме Next….

 

https://www.office.com/


... отвара се  нова страница у коју уносите привремену шифру коју сте 
такође добили.

 

 

Затим се отвара прозор где морате да промените шифру. 

 

У прво поље уписујете почетну шифру (ону коју сте добили). У следећа два 
поља два пута уносите нову шифру (ону коју сами изаберете). 



Потом се отвара поздравни прозор кроз који пролазите кликом на десну 
стрелицу.

 

Након тога долазите до главног дела где се налазе апликације које су вам 
додељене и које ћемо користити за реализацију наставног плана и 
програма. 

 

Кликом на икону Teams приступате апликацији Microsoft Teams коју ћемо 
користити за учење на даљину. 

 



Mожда ће бити потребно да сачекате 10 до 30 секунди при првом 
приступу да угледате екран са свим услугама. Кликом на дугме Next 
прођите кроз поздравне прозоре, а затим кликните на дугме Start  

 

 

Ако вам је кориснички интерфејс на енглеском језику, пребацивање на 
српски језик се обавља на следећи начин: 

Кликнути у горњи десни угао екрана 

 
Кликнути на Settings, а затим у делу  Language и из падајуће листе 
одабрати српски језик и енглеску тастатуру. 



 

 

 

Кликом на дугме Save and restart 
потврђујете избор језика. 
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После преласка на српски језик корисничког окружења види се почетни 
прозор програма Teams. 

 

Кликом на тим одељења отвара се простор за комуникацију, дељење 
докумената, слање видео порука...

 

У каналу „Општи“на располагању су многобројне опције:  

 

− у картици „Објаве“ могу се целом тиму куцати текстуалне поруке уз 
додатак слика или других прилога или слати видео поруке (оквир у 
доњем делу прозора),  

− у картици „Датотеке“се деле све датотеке које је потребно поделити 
− у картици „Бележница за разред“ се дели дигитална табла,  

Картица  Тимови 

одељење 



− у картици „Задаци“ се праве тестови за ученике а  
− у делу „Оцене“ су смештене оцене аутоматског оцењивања тестова. 

 Основна комуникација са тимом су: 

− размена текстуалних порука са целим тимом 
− видеоконференција 

 

                  Додатни алати 

       Покретање видеоконференције 

Додавање емотикона, налепница и ГИФ слика 

           Додавање датотека 

             Комуникација текстом 

Дељење датотека у облаку омогућава да се неким или свим члановима 
тима дају могућности уређивања датотека. Њима се може приступити и са 
рачунара и са мобилних уређаја или таблета. 

 

Датотеке се могу додавати превлачењем на ову површину или кликом на 
„Отпреми“. 



Сваки наставник ће креирати „канал“ за свој предмет. Каналима можете 
приступити тако што кликнете на „Скривене канале“...

 

...а затим изаберете предмет и кликнете на „Прикажи“. 

 

Овај поступак поновите за све предмете да би сви били видљиви. 

 

У Општем каналу сви виде све објаве и датотеке , а кликом на канал 
предмета, нпр. ПРЕДМЕТ1, долазите у простор где ће вам наставник тог 
предмета постављати наставни материјал и комуницирати са вама и ви са 
њим, а да то остали наставници не виде.  



 

Као и у општем каналу, и овде имамо Објаве, Датотеке, Белешке, а по 
потреби наставник може додати и друге картице. 

Од вашег одељењског старешине ћете добити обавештење када можете 
приступити налогу. 

 

СРЕЋАН РАД!!! 


