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Поштоване колегинице и колеге,  

студенти и професори,  

Постоје бројни софтверски алати намењени за подршку електронској настави / учењу на 
даљину / пословним састанцима са учесницима на удаљеним локацијама.  

Неки од тих алата су: 

• Microsoft Teams (Chat, Meetings, Calling, Collaboration)  / плаћа се  

• StarLeaf (Video conferencing in the cloud) / плаћа се  

• Zoom (Video Conferencing, Web Conferencing, Webinars ...) /  бесплатан већи део 
расположивих опција погодних за е-наставу (Basic package)  

• ... итд. 

Ванредно стањe у Републици Србији, због пандемије вируса COVID-19, диктира потребу да се 
наставне активности за студенте потенцијално организују и на електронској платформи.  

 
Слика 1. 

Gartner-ov Magic Quadrant for Meeting Solutions зa 2019. 

Једно од могућих решења је програм 
Zoom (лидер у 2019. према Gartner-
овом  Magic Quadrant for Meeting 
Solutions / Слика 1), компаније Zoom 
Video Communication Inc.  

Програм Zoom има сјајне перформансе 
а неке од карактеристика у Basic 
варијанти су: 

o Хостовање до 100 учесника 

o Неограничени 1 : 1 meetings 

o 40 mins ограничења у групном 
сасанку  

o Неограничен број meeting-а 

o Online подршка 

o Video Conferencing Features 

o Web Conferencing Features 

o Group Collaboration Features 

o Безбедност 

У тексту који следи, се даје кратки приказ поступка, помоћу кога овај софтверски алат, у 
комбинацији са Google Calendar-oм (али или без њега), може бити искоришћен за наставу на 
даљину (distance learning) на Академији струковних студија Западна Србија (АссЗС), на Одсеку у 
Ужицу.  

http://www.vpts.edu.rs/
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Део А: Инсталација програма Zoom (поступак за професоре) 

• Преузети програм помоћу линка: 

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 
• Након download-а преместите инсталациони програм на жељену локацију (на пример 

на Desktop.    

• Икона програм за инсталацију има облик:   

• Покренути процедуру инсталације (2 х клик на икону) / инсталације ће трајати око 30 
sec. 

• Sign In (у новодобијеном прозору Zoom) 

• Одабрати Sign in with Google / десно (слика 2). 

 
Слика 2. Избор e-mail адресе за логовање 

• Одабрати налог  / препоручује се да то буде једна од Ваших  Google налога 
(претпоставка је да имате е-mail Google налог); Ова препорука везана је за 
синхронизацију са осталом Google програмима (као што је Google Calendar итд. ) али 
ово није обавезно ... / можете користити и неки други налог који није на Google -у..  (на 
пример, ја сам одабрао свој Google налог: mmilivojevic031@gmail.com)   

• У новом дијалошком прозору одабрати: Open Zoom 

 

http://www.vpts.edu.rs/
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• Након ових операција појавиће се екран инсталираног програм (слика 3).  

 
Слика 3. Interface programa Zoom 

• Подесити елементе састанка (Schedule) (пример: слика 4) 

 
Слика 4. Подешавање атрибута састанка у Zoom програму 

Наколико напомена:  

✓ Потврђена опција Personal 
MeetingID означава да је code 
(шифра) састанка/предавања које 
организује професор увек иста -
константна. Ово значи да се 
студентима не мора изнова слати 
овај MeetingID, за сваку нову сесију. 
У противном опција Generate 
Automaticaly, значила би да се 
MeetingID генерише сваки пут, што 
би ауторизовало додатно  
комуникацију са студентима, али за 
ове намене није неопходно) 

✓  Дозвољен је видео позив и за 
професоре и за студенте (корисна 
опција уколико проф. жели да 
провери присуство студента 
предавању) 

✓ Дозвољен је аудио рачунаркси и 
телефонска комуникација 

✓ За подразумевани (default) планер 
догађаја одабран је Google Calendar 

✓ Микрофони учесниска (студената) 
су при приступању сесији 
искључени (Mute participants on 
entry) да би се избегла какофонија.   

http://www.vpts.edu.rs/
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• Копирати  Personal Meeting ID у посебан Word фајл или NotePad фајл и меморисати овај 
фајл, јер ће овај ID бити неопходан за даљи рад. (New Meeting падајућа листа) (слика 
5). Овај MeetingID број је број односно  шифра (ID), помоћу које се студенти пријављују 
на предавање (објашњено касније).   

 
Слика 5. Копирање Personal Meeting ID кода у buffer (након CopyID са Paste прекопирајте 
шифру у посебан фајл, који треба меморисати ради касније употребе ове шифре). 

• Са иконом Јoin активира се Meeting а даљи поступак биће описан у Делу Д.  

• Програм Zoom прикачите (pin) на траку са пословима (taskbar) {postupak> Start → DTM 
(деси тастер миша)  na Start Zoom → More → Pin to taskbar} 

 

  Дао Б: Инсталација програма Zoom (поступак за студенте) 

• Преузети програм помоћу линка: 

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 
• Након download-а преместите инсталациони програм на жељену локацију (на пример 

на Desktop.    

• Икона програм за инсталацију има облик:   

• Покренути процедуру инсталације (2 х клик на икону)  

• Sign In (у новодобијеном прозору Zoom) 

• Одабрати Sign in with Google / десно (слика 6). 

http://www.vpts.edu.rs/
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Слика 6. Избор google налога са којим се студент логује (део 1) 

 

• Из подразумеваног browsera студент бира Google налог који ће користити за логовање 
на ZOOM апликацију (слика 7). 

 
Слика 7. Избор google налога са којим се студент логује  (део 2) 

http://www.vpts.edu.rs/
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• У следећем прозору ићи на дугме Join, а затим унети ID meeting-а који је је обезбедио 
професор (слика 8 и слика 9). (сваки проф. ће имати свој Meeting ID!)  

 
Слика 8. Главни прозор ZOOM апликације након логовања. 

 

 
Слика 9. Изглед прозора за логовање (уноси се ID који је професор проследио студентима) 

• Командним дугметом Join студент се, у планирано време, придружује предавању које 
је професор заказао помоћу Google Calendar-а.  

 

http://www.vpts.edu.rs/
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  Фаза Ц: Подешавање Google Calendar-a  ● заказивање предавања (поступак за професоре) 

 

Заказивање предавања професор може реализовати путем Google Calendar-а.  

Претходно је потребно прикупити e-mail-ове студената и креирати e-mail листу. Ову листу је 
могуће меморисати у неком најједноставнијем едитору (пример: Notepad) или у Excel-у или у 
неком другом програму. Меморисати овај фајл на локацији на рачунару, по жељи.  

Пример изгледа листе у Notepad-у (слика 10): 

 
Слика 10. Пример E-mail List-е студената предвиђених за предавање 

 

• Активирати Google Chrome претраживач и ући у Gmail.  

• U zoni gore desno aktivirati Google aplikacije (слика 11) 

 
Слика 11. Google апликације приказане кроз Gmail 

http://www.vpts.edu.rs/
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• Ативирати апликацију Календар (Calendar) 

• Interface апликације Календар (Calendar) дат је на слици  12 (могуће је да interface буде 
на енглеском језику ако није извршена локализација ...) 

   
Слика 12. Interface aplikacije Calendar 

 

• Заказивање предавања од стране професора реализује се кроз следеђе кораке: 

o Направи (Create) /горе лево 

Добија се дијалошки прозор као на слици 13: 

 
Слика 13. Calendar -почетни interface 

http://www.vpts.edu.rs/
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o На линији (слика 13) унети назив догађаја (пример: Базе-Блок6 
предавања)  

o Активирати Више опција  / при дну прозора /. Добија се екран као на 
слици 14 

 
Слика 14. Calendar -проширени interface 

 

o Извршити подешавања догађаја/заказаних предавања (Базе-Блок6 
предавања) / пример дат на слици изнад (слика 14)  

▪ Подесити планирани почетак на 27.март 2020 у 8:00 

▪ Подесити планирани крај на 27.март 2020 у 11:00 

▪ Подесити временску зону на (GMT+01:00 Средњеевропско време 
Београд) 

▪ Подесити Локацију: Ужице, Србија 

▪ Подесити Обавештење (подсетник / reminder за студенте на 1h и 
на 10 min.) / ово су временски тренуци пре почетка предавања 
(7:00 и 7:50) када ће студенти преко Gmail-a добити 
подсетник/обавештење да следи предавање  

▪ По потреби додајте Attachment (икона спајалице доле лево). У 
отвореном дијалошком прозору (слика 15) одабрати Отпремање 
(UpDate), потом Изабери датотеке са уређаја а затим са жељене 
локације на Вашем рачунару одаберите фајл (фајлове) које желите 
(ако желите?) да студентима проследите као припремни 

http://www.vpts.edu.rs/
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материјал (пример: додат је рад у *.pdf формату о Релационим 
базама података са пропратним текстом) 

 
Слика 15. Calendar -избор фајлова за Attachment 

 

▪ Након избора потребних фајлова активирати командрно дугме 
Отпреми (доле лево)  

▪ Поред претходног испод Attachment-а додати коментар и пратећи 
текст у који треба ОБАВЕЗНО додати MeetingID, који за студенте 
представља коод, помоћу кога приступају предавању. / доле лево 
(слика 16)  

o Отворити фајл Studenti EmailList.txt у Notepad-у и маркирати E-mail листу 
(електронске адресе свих студената) 

o Ctrl+C 

o 1 х клик на линију Додај госте у оквиру заказивања догађаја (слика 16)  

o Ctrl + V 

o Enter  

o Искључити опцију да се током предавања студенти могу позивати 
међусобно 

 

http://www.vpts.edu.rs/
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Комплетирао подешавање догађаја дато је на слици 16. 

 
Слика 16. Комплетирано подешавање догађаја - Предавање: Базе-Блок6 предавања 

 

o Потврдити опцију Сачувај  / добија се екран са питањем: 

 

 

o Потврдити опцију Пошаљи  /// 

o У новом дијалошком прозору (слика 17) одабрати Укључите дељење 
помоћу линка а потом командно дугме Позови 

http://www.vpts.edu.rs/
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Слика 17. Подешавање дељења фајлова који су (ако су?) послати у Attachment-у 

o Догађај је сачуван  / Предавања су заказана! 

У Планеру Google Calendar-а се може видети ово заказaно предавање.  

• Променити резолуцију приказа са Недеља на Месец  / горе десно 

• Видеће се заказани догађај 27.03.2020, петак (●). Када се овај црвени кружић  
активира мишем, приказују се детаљи догађаја (слика 18): / (напомена: 
Потенцијалне измене/подешавања догађаја реализује се помоћу иконице у облику 
Оловке / средишњи део екрана, изнад наслова догађаја: Базе-Блок6 предавања)  

 
 Слика 18. Приказ заказаног предавања у Calenad-у 

http://www.vpts.edu.rs/
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●●● 

  Фаза Д: Сесија предавања помоћу Zoom-a  ● реализација предавања (поступак за професоре) 

 

Пре кратког описа саме коришћења Zoom-a током предавања даје се још неколико одредница 
које ближе описују сам програм: 

✓ Активирањем програма приказује се прозор као на слици 19.  

 

Слика 19. Призор Zoom програма након активирања 

✓ У горњој зони екраа налазе се иконе: Home {тренутно активни приказ на слици 19}; Chat 
(chat-овање, слање фајлова током chat-овања итд ); Meetings и Contact. Препоручује се 
да се опције и њихове варијанте (приказане овим иконама), детаљније прораде након 
што што предавања у електронској форми постану уобичајена активност и рутина (са 
логистичке и техничке стране!!!)    

 

Следе главне одреднице  у коришћењу Zoom програма.  

✓ Нова сесија видео конференције / предавања покреће се са New Meeting (слика 20) 

http://www.vpts.edu.rs/


АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
ЗАПАДНА СРБИЈА 
Одсек Ужице 
31000 Ужице • Трг Светог Саве 34 
www.vpts.edu.rs 
mmilivojevic@gmail.com 

 

  Упутство / видео конференција као подршка настави  
Zoom & Google Calendar 

  

др Милован Миливојевић   страна 14 oд 20 

 

 

Слика 20. Призор Zoom програма након активирања 

o Значење основних икона (доња зона екрана): 

o Мute - укључење/искључење микрофона 

o Stop Video - укључење/искључење камере 

o Invite - могућост накнадног позива учесника конференције (студената на 
пример, да се придруже конференцији/предавању ...) 

o Manage Participants - активирање приказа свих учесника Meeting-a / десни 
горњи део екрана  

o Share Screen - дељење екрана са циљем стартовања предавања (опција 
која се најчешће користи) 

o Chat - активирање паноа за четовање  / десни доњи део екрана 

o Record  - опција која обезбеђује снимање предавања од стране професора 
(веома корисно због архиве и других могућности ... !!!) 

o Reactions  - анимираи емотикони (реакције) 

o End Meeting  - затварање сесије Meeting-a. 
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o Када је укључена опција Manage Participants, у горњем десном делу екрана се налази 
списак свих тренутних учесника конференције (предавања) и то са: 

o Улогом коју учесик Meeting-a има (host-управљање сесијом 
(хостовање)/професор; учесник - participant/студент) 

o Иконицом - микрофона за сваког учесника са могућношћу активирања/ 
деактивирања (пример: професор поставља питање студенту и укључује му 
микрофон, након добијеног одговора, професор искључује микрофон том 
студенту да се не би стварала какофонија  итд... број варијанти је неограничен...) 

o Иконицом - камере за сваког учесника са могућношћу активирања / 
деактивирања (број варијанти и примена је велики и везан је за кративни 
приступ предавача / професора ...)       

✓ Ако је активиран Chat. У десном доњем делу екрана се налазе зоне за ћаскање и 
дописивање као код сваког Chat сервиса. Са опцијом File ... могуће је током четовања 
слати потребне фајлове учесницима / студентима итд.   

●●● 

 

СЕСИЈА ПРЕДАВАЊА 

 

Пре почетка предавања погодно је отворити потребне фајлове и/или апликације које ће бити 
коришћене у предавању; 

✓ Кључна опција је дељење екрана (стартовање сесије предавања) са иконицом Share 
Screen (у средини екрана на дну). Добија се прозор приказн на слици 21.   

 
Слика 21. Прозор за избор материјала за предавања  
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Следи кратак опис корака који се односе на сам ток предавања:  

✓ Одабрати: 

o материјал који ће студенти пратити (пример на слици 21,  MMIlivojevic Baze ....  
/ или  

o Screen (горе лево) чиме се активира приказ Desktop-а професоровог рачунара,  
одакле се може даље радити на уобичајени начин  .... (одговара ситуацији 
предавања или вежби у којима професор излаже материју користећи 
апликације у реалном времену   .... На пример: истовремено и програмира у C# 
програмском окружењу док предаје материју везану за алгоритме и структуре 
података или ООП, или креира упите у SQL- користећи MariaDB server-client итд.  
.... Дакле потпуно исто као у реалним условима, на пример у рачунарским 
салама 208, 319, 308 АссЗС, одсек Ужице...) 

✓ Активирати визуелно дељење садржаја командним дугметом Share 

✓ Добија се радно окружење слично окружењу на слици 22 (наравно, приказ на слици 22, 
ће бити прилагођен садржају/апликацији коју професор/предавач изабере да 
презентира или користи (додатни пример садржаја дат је на слици 23) ....  

 
Слика 22. Прозор за рад са приказом одабраног материјала који се излаже студентима/учесницима 
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Слика 23. Прозор за рад са приказом одабраног материјала (Креирање једноставне графичке апликације 
у C#-u) са приказом учесника (тренутно се студенти још увек нису укључили ... предавач је сам / Milovan 
Milivojevic (Host, me)) и камера предавача је укључена.  

 

✓ Садржај је динамички и предавач/професор може излагати материју на начин као 
што то уобичајено ради у амфитеатру.  

 

o На слици 23 приказан је и прозор за управљање учесницима конференције (студентима 
на предавању) (активирана опција Manage Participant / при врху екрана: палета која је 
autohide). Овај прозор на екрану (слика 23, средина), представља стање у коме се 
студенти још нису Join-овали на предавање …. Професор управља статусом микрофона 
и камере који су придружени сваком од студената  
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o На слици 23 приказана је и проширена опција More (трака са иконама изнад), помоћу 
које се могу активирати различите додатне могућности: 

o Chat - активирање сервиса за четовање   

o Invite - појединачни позив за учеснике/студенте који нису на предавању 

o Record - Активирање снимања активне сесије Meeting-a (пречица: Alt +R).  

▪ На овај начин се може снимити комплетно предавање и материја коју 
предавач/професор излаже (индикатор да је снимање у току је мали 
црвени кружић у средини управљачког менија на врху 

▪   

▪ По сличном поступку се зауставља снимање ... 

▪ Снимљени материјал се уобичајнео налази у фолдер-у  
(c:\Users\username\Documets\Zoom\), gde je username име Вашег 
рачунара (код мене: Milivojevic)  (слика 24)  

 
Слика 24. Преглед снимљеног материјала (Meeting  / Open)  

▪ Преглед снимљеног материјала омогућен је опцијом Open (слика 24), а 
потом избором и активирањем неког од меморисаних филмских 
секвенци (слика 25) (на пример у *.mp4 формату и одговарајућем media 
player-у) 
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Слика 25. Избор за преглед снимљеног материјала (пример: zoom_1.mp4) 

 

o Disable participants annotation -  укидање/дозвола учесницима (студентима) да 
писљаком (икона: оловка Annotate) пишу по материјалу/екрану и градиву које 
се излаже (ово може бити и корисна опција!) 

o Show name of Annotators  -  приказ имена онога ко бележи/црта/ по ел. табли 
желећи да укаже на поједине елементе важног садржаја  итд ...  

o ... 

 

 

✓ Професор/предавач прекида дељење екрана помоћу Stop Share (на палети икона 
на врху екрана)    

 

✓ Након тога се добија стандардни екран у чијем десном доњем углу је опција End 
Meeting за предик сесије предавања  

 

(подсећање: једна сесија може трајати максимално 40 min. / број сесија је неограничен / 
професор може покренути следећу сесију по жељи (након паузе)) 

 

http://www.vpts.edu.rs/


АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
ЗАПАДНА СРБИЈА 
Одсек Ужице 
31000 Ужице • Трг Светог Саве 34 
www.vpts.edu.rs 
mmilivojevic@gmail.com 

 

  Упутство / видео конференција као подршка настави  
Zoom & Google Calendar 

  

др Милован Миливојевић   страна 20 oд 20 

 

 

 

 

Поштоване колегинице и колеге, 

 

Сматрам да су прометејски дух и жива реч професора, кључ у процесу преношења 
знања, инспирације, мотивације, искрења и тежњи ка стваралачком, усправном и 
честитом животу наших студената и да је далеко изнад било какве технологије. 

Ипак, водећи рачуна о COVID-19 изазову, верујем и да овај осиромашени, е-learning 
приступ представља метод који, кроз наш заједнички напор, може дати завидне 
резултате.             

Ти резултати се, након „повратка у седло” могу додатно унапредити.    

 

За оне од вас који желе да користе ове ИКТ технологије и софверске алате, надамо 
се да је материјал довољно детаљан и разумљив.  

 

Могуће је да постоје и грешке. 

 

Свака сугестија је добродошла и можете је послати на адресу: 

mmilivojevevic031@gmail.com    

 

Србија показује своје најлепше лице када је тешко!!! 

 

 

Ужице, 22.03.2020. 

 

Приредили:  

М. Миливојевић & С. Обрадовић 
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