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ДИРЕКТПРУ ПСНПВНЕ ШКПЛЕ 

ДИРЕКТПРУ СРЕДОЕ ШКПЛЕ 

  

  

Ппштпвани, 

  

У наставку шаљемп важнп пбавештеое за шкпле и наставнике кпји су се ппределили за 

кпришћеое Microsoft Teams апликације за пнлајн извпђеое наставе и налпга за приступ кпје су 

дпбиле пд Министарства, кап и дпдатне кприсне инфпрмације за пне кпји имају дилеме у вези 

платфпрме/апликације за пнлајн извпђеое наставе у тпку ванреднпг стаоа. Наппмиоемп да је 

шкплама пстављена слпбпда избпра платфпрме/апликације (једне или више) ппмпћу кпјих ће у 

тпку ванреднпг стаоа прганизпвати ппдршку наставнпм прпцесу у вери да свака шкпла и 

наставници у опј имају за циљ да свпјим ученицима пбезбеди најквалитетније мпгуће услпве за 

учеое. 

  

За шкпле/наставнике кпји већ кпристе Microsoft Teams и кпристе налпге кпји су дпстављени пд 

стране Министарства: 

  

Примећенп је да неким ђацима нису дпстављене кпмплетне и исправне инфпрмације у вези са 

приступпм Microsoft Teams апликацији. У ппруци, у кпјпј сте дпбили налпге, је експлицитнп 

наведенп следеће: 

За приступ Microsoft Teams апликацији се кпристи адреса електрпнске ппште кпја се дпбија када 

се на кприсничкп име надпвеже "@eprosveta.ac.rs"  без навпдника. 

Нпр. акп је кприсничкп име 123_2345_r3os_o1_u4 за приступ се кпристи 

адреса: 123_2345_r3os_o1_u4@eprosveta.ac.rs 

Претхпднп важи и за наставнике и за ученике, па је неппхпднп да разредне старешине дпставе 

претхпднп ппјашоеое рпдитељима и ученицима, у случају да пву инфпрмацију нису већ 

прпследили. 

Такпђе наппмиоемп да неки наставници нису прпследили исправне лпзинке. Нпр. прпслеђена је 

лпзинка uu.123456 уместп лпзинке Uu.123456 (јакп је важнп да се лпзинка ппшаље пнакп какп је 

наведена у табели, укључујући и да ли је некп слпвп великп или малп). 

http://eprosveta.ac.rs/
mailto:123_2345_r3os_o1_u4@eprosveta.ac.rs


Неппхпднп је да све разредне старешине прпвере шта су пд инфпрмација ппслали свпјим 

ученицима и да пп пптреби ппшаљу дппуоене или кпригпване инфпрмације. 

  

Такпђе, мплимп шкпле да пбезбеде да укпликп бар један наставник жели да кпристи ппменуту 

апликацију, да разредне старешине према упутству фпрмирају пдељеоа или да ппмпгну 

наставнику кпји жели да кпристи апликацију да тп сам учини на пснпву ппдатака кпји су 

дпстављени разреднпм старешини. 

  

 

Кприсне инфпрмације за све шкпле и наставнике кпји имају дилему у вези са избпрпм 

платфпрме/апликације, кап и пне кшкпле и наставнике кпји су већ пдабрали за кпришћеое 

платфпрму Microsoft Teams 

  

На адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php су ппстављена дпдатна видеп упутства 

кпја краткп и прецизнп пбјашоавају какп се апликација кпристи у пдређеним кпнкретним 

ситуацијама. У припреми је и кпнтакт центар крпз кпји ће заинтереспвани наставници мпћи 

дпбити пдгпвпре на питаоа у вези са кпришћеоем апликације. Дпдатне инфпрмације ће бити 

дистрибуиране крпз саму апликацију, а заинтереспване шкпле ће им мпћи приступити путем 

генеричких налпга за директпра и секретара шкпле, кпји су креирани и дпстављени свим 

шкплама. Наппмиоемп да ће пвај канал ппдршшке бити дпступан свим шкплама кпје желе да 

кпристе Microsoft Teams или га већ кпристе, без пбзира на тп да ли кпристе свпје налпге кпје имају 

пд раније или кпристе генеричке налпге кпје су дпбили пд Министарства. 

  

У наставку навпдимп и друге кприсне инфпрмације у вези са Microsoft Teams апликацијпм, кпје 

свакакп треба имати у виду приликпм избпра платфпрме за пнлајн ппдршку настави тпкпм 

ванреднпг стаоа: 

- Microsoft је уступип апликацију пптпунп бесплатнп и за наставнике и за ученике, какп за време 

ванреднпг стаоа, такп и за касније, 

- за пне кпји немају интернет прикључак у стану/кући, пбезбеђен бесплатан мпбилни интернет кпд 

МТС Телекпм и Теленпр мпбилних пператпра, 

- за све шкпле су креирани налпзи за наставнике и ученике, кап и за директпра, секретара и 

педагпга, штп је велики ппсап у припреми билп кпје платфпрме за пнлајн наставу, 

- ученици мпгу да се прганизују у тимпве (једнп пдељеое, један тим), а у пквиру тимпва мпгу да се 

направе канали за кпмуникацију, један канал пп предмету, такп да сваки наставник кпмуницира са 

ученицима независнп пд псталих, 

- пбезбеђена текстуална и видеп упутства на сајту https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php 

https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php
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- прганизују се пнлајн пбуке кпје су бесплатне и дпступне свим наставницима (инфпрмацију п за 

сада ппзнатим терминима сте дпбили у једнпј пд претхпдних ппрука), 

- у припреми је и кпнтакт центар кпји ће бити дпступан наставницима какп би мпгли дпбити ппмпћ 

у кпришћеоу алата, 

- алат пмпгућава аудип и видеп кпмуникацију са читавим пдељеоем (преппручује се да ученици 

држе угашене камере дпк наставник држи лекцију или ученицима ппмаже у праћеоу наставе на 

РТС-у), а пмпгућава и друге видпве кпмуникације и размену дпкумената, слика и презентација, те 

креираое упитника и задатака за ученике, 

- апликацију је мпгуће кпристити у веб претраживачу, а истп такп ппстпје апликације и за рачунаре 

и за мпбилне уређаје (Windows, iOS и Android), 

- апликација пмпгућава и да се час или кпнсултације са ученицима сниме, какп би ученици кпји у 

пдређенпм термину нису мпгли пратити мпгли пдгледати снимак и касније, 

- апликација пмпгућава фпрмираое тимпва сачиоених самп пд заппслених у шкпли, какп би се у 

перипду ванреднпг стаоа мпгли прганизивати и други састанци кпји се у редпвнпм стаоу 

пдржавају у шкплама. 

  

 

Срдачан ппздрав, 

Министарствп прпсвете, науке и технплпшкпг развпја 

Сектпр за дигитализацију у прпсвети и науци 

 


