
1 

 
Упутство за почетак рада у апликацији Microsoft Teams  

у оквиру платформе Office 365 
 
 
 
Садржај 
 
Кориснички налози ...................................................................................................................................... 1 
Приступ програму Microsoft Teams ............................................................................................................ 1 
Платформа Office 365 .................................................................................................................................. 3 
Покретање Teams апликације ..................................................................................................................... 3 
Промена језика за кориснички интефејс .................................................................................................... 5 
Ставка Тимови .............................................................................................................................................. 6 
Ставка  Календар .......................................................................................................................................... 7 
Приступање састанку (заказаном часу)...................................................................................................... 8 
Управљање акстивностима током видеоконференцијског састанка ....................................................... 9 
Приступ преко инсталираних апликација ................................................................................................ 10 
Упутства и обука ........................................................................................................................................ 11 
 
 
 
 
 
Кориснички налози 
 
Корисничко име (Username) и лозинку (Password) студенти добијају преко своје електронске поште 
чију су адресу (e-mail) пријавили. Корисничко име креирано је од броја идекса и има следећи 
формат:  

NNN.YYYY@af.kg.ac.rs  

На пример студент са бројем индекса 1/2020 има следеће корисничко име 001.2020@af.kg.ac.rs 

Лозинку добијену у поруци потребно је променити приликом прве пријаве. 
 
Приступ програму Microsoft Teams 
 
Студенти могу да приступе програму на два начина: 

− Помоћу Интернет прегледача (препорука је Google Chrome) тј. преко веб апликације  
− Помоћу Teams апликације за рачунар или мобилни телефон. 

 
У наставку су представљени кораци за приступ и почетак рада преко веб прегледача. Можете 
започети рад преко веб апликације а у међувремену би било добро да преузмете и инсталирате 
апликацију на рачунару.  
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Покрените Интернет прегледач (препорука је Google Chrome) и унесите веб адресу: 
www.office.com 
 

 
 
На почетној страници одабрати линк Sign in 
 

 
 
У следећем прозору за пријаву унесите корисничко име у поље означено са E-mail и потврдите на 
дугме Next.  
 

 
 
У следећем пољу потребно је унети лозинку и извшите пријаву на Sign in.  
 

 
 
Уколико се појави прозор Stay signed in? потребно је извршите потврду на дугме Yes.  
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Платформа Office 365 
 
Након успешне пријаве приступили сте својој основној страници на платформи Office 365 A1 
лиценце за студенте. Можете користити онлајн апликације које су излистане са леве стране или у 
горњем делу странице.  
 

 
 
 
Покретање Teams апликације 
 
Одабиром иконе за Teams отвара се нови прозор где се може бирати преузимање апликације за 
рачунар или коришћење веб апликације у прозору веб прегледача. У овом упутству одабрана је 
друга варијанта Use the web app instead. 
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Након учитавања странице Microsoft Teams приказује се прозор као на следећој слици са тимовима 
у које сте прикључени (што можемо схватити као учионице за ваше предмете). У овом случају је то 
општи тим за дискусију, а може бити одређени наставни предмет.  
 

 
 
 
У менију са леве стране налазе се и следеће ставке: 

− Активност (Activity) - обавештење о активностима у којима сте учесник  
− Ћаскање (Chat) - омогућава дописивање са студентима и наставницима 
− Тимови (Teams) - Представља тимове у које сте укључени 
− Задаци (Assigments) - Активни задаци по тимовима 
− Календар (Calendar) - Календар активности (На пример распоред заказаних састанака) 
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Промена језика за кориснички интефејс 
 
Уколико је потребно можете извршити промену језика за кориснички интефејс са енглеског на 
српски језик. У горњем десном углу одаберите падајући мени који носи ознаку ваших иницијала. У 
отвореној падајућој листи потребно је одабрати ставку Settings (Подешавања). 
 

 
 
 
 
 
Након тога у новом прозору потребно је да у падајућој листи Language одаберете ставку Српски 
језик или други језик који вам одговара. На крају потврдите извршење на дугме Save and restart.  
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Ставка Тимови 
 
Најбитнија за почетак рада је ставка Тимови у менију са леве стране, где се добија приказ тимова 
где је корисник укључен. Одабиром тима добија се општа страница на којој се могу пратити објаве 
предавача.  
 

 
 
 
 
 
У оквиру тима Konsultacije3 садржан је један Канал за комуникацију који носи назив Pitanja_1.3 
који може представљати једну тематску целину у оквиру предмета. Такође одабиром канала могу 
се пратити објаве предавача и размена порука у централном прозору. Листа објава током 
комуникације поред порука може садржати учитане датотеке које се могу преузети као и најаву 
заказаног састанка односно часа.  
 

 
  



7 

 
Нову размену поруку могуће је отпочети кликом на дугме Нова конверзација (New conversation) 
при чему се отвара ново поље за унос текста као на следећој слици. 
 

 
 
 
 
 
 
Ставка  Календар 
 
На картици Календар отвара се страница са распоредом заказаних видеоконференцијских 
састанака, при чему на овој страници могуће је придружити се одговарајућем састанку у задато 
време.  
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Приступање састанку (заказаном часу) 
 
Према следећој слици потребно је пре приступа састанку искључити камеру (1) и микрофон (2) 
како не би ометали или оптерећивали комуникацију и након тога потврдити приступ са Join now 
(3). Након приступа састанку на основу смерница предавача који води састанак, односно час, може 
се укључити камера или микрофон када је то потребно. 
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Управљање акстивностима током видеоконференцијског састанка  
 
На следећој слици означене су следеће иконе: 

1 - Дељење десктопа или прозора са свог рачунара 
2 - Јавити се за реч подизањем руке 
3 - Отварање панела за ћаскање 
4 - Приказ учесника на састанку тј. часу 
5 - Напуштање састанка  

 
 
Следећа слика представља укључен панел за размену порука, при чему је: 

1 - Укључен панел за ћаскање 
2 - Листа размењених порука 
3 - Поље за упис одговора односно нових порука 
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На следећој слици укључено је дељење десктопа и прозора са свог рачунара осталим учесницима 
на састанку, при чему је: 

1 - Дељење садржаја екрана у целости 
2 - Дељење презентација 
3 - Дељење беле табле 

 
 
 
 
Приступ преко инсталираних апликација 
 
Други начин приступа је преко десктоп апликације за рачунар или преко апликације за мобилни 
телефон, при чему се апликација може преузети на следећем линку: 
https://teams.microsoft.com/downloads 
 
Мобилна апликација за телефон може се преузети са Google Play 
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Упутства и обука 
 
Брзи почетак Microsoft Teams  
https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/office/video-%c5%a1ta-su-to-microsoft-timovi-422bf3aa-9ae8-
46f1-83a2-e65720e1a34d?ui=sr-latn-rs&rs=sr-latn-rs&ad=rs 
 
 
Microsoft Teams video obuka 
https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/office/microsoft-teams-video-obuka-4f108e54-240b-4351-8084-
b1089f0d21d7?ui=sr-latn-rs&rs=sr-latn-rs&ad=rs  
 
 
Детаљније упутство за рад са Teams апликацијом 
https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/teams?ui=sr-latn-rs&rs=sr-latn-rs&ad=rs  
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