
 
 

 

 

Драге колегинице и колеге, учесници вебинара,  

У наставку су техничке информације потребне за праћење скупа.  

Вебинар ће се одржати путем Live Streaming-а на нашем YouTube каналу што омогућава 

једноставан приступ похађању скупа и то у уторак, 21. септембра с почетком у 18:00. Да 
бисте похађали вебинар потребно је да имате било који уређај који има везу са 
Интернетом (није потребно ни инсталирање апликација ни пријављивање) и да нешто 

пре најављеног времена почетка кликнете на овај линк: https://youtu.be/VadMDz-foJg  

Након тога сте приступили праћењу скупа и Ваш екран ће изгледати овако:  

 

 

 

Уколико уз пријаву нисте поставили питање/а у вези са темом или имате потребу за 
додатним питањима, то можете учинити и током трајања вебинара, коришћењем ове 
опције.  

Такође, ТОКОМ ТРАЈАЊА ВЕБИНАРА У ОВОЈ ОПЦИЈИ ЗА „ПИТАЊА И ОДГОВОРЕ“ (Q&A) 
ЋЕМО ПОДЕЛИТИ ЛИНК КА УПИТНИКУ У КОМ ЋЕ СВАКИ УЧЕСНИК ПОПУНИТИ СВОЈЕ 
ПОДАТКЕ НЕОПХОДНЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА, ОДНОСНО ПОТВРДИТИ СВОЈЕ ПРИСУСТВО 
НА ВЕБИНАРУ и ЗБОГ ТОГА ВАС МОЛИМО ДА ПРАТИТЕ ПИТАЊА И ОДГОВОРЕ И ПОПУНИТЕ 
УПИТНИК КОЈИ БУДЕМО ПОДЕЛИЛИ ТОКОМ ТРАЈАЊА ВЕБИНАРА ЈЕР У СУПРОТНОМ 
НЕЋЕМО МОЋИ ДА ИЗДАМО УВЕРЕЊЕ О ПОХАЂАЊУ СКУПА. 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПИТАЊА 

https://youtu.be/VadMDz-foJg


 
 

 

Након што сте приступили вебинару, са десне стране ћете видети опцију „ћаскање“ која 
изгледа овако:  

 

У овој опцији ћете моћи да пратите информације модератора, питања осталих учесника и 
да постављате питања и коментаре.  

Да бисте могли да постављате питања и остављате коментаре у вези са темом скупа, 
морате бити пријављени са Google (Gmail) налогом. Уколико немате приватни Google 
налог, налози који су направљени преко школе, односно пакета Google за образовање су 
такође омогућени да „ћаскају“.  

 Уколико сте већ пријављени на Google налог, моћи ћете одмах да поставите 
питање/оставите коментар 

 Уколико нисте пријављени, пређите мишем преко „Реците нешто“ дела и 
појавиће Вам се дугме „Пријавите се на ћаскање“ 

 

 

 



 
 

 

 

Кликните на њега и унесите податке     Притиском на Enter на тастатури 
за Ваш Google налог.     или стрелицу испод поруке Ваше 
Након пријављивања, моћи ћете да     име и презиме и питање/коментар ће бити 
постављате питања/остављате коментаре  видљиви свим учесницима скупа 
 

Напомена: ово упутство је за лаптоп или десктоп рачунаре. Поступак је исти за мобилне 
телефоне и таблете, само је распоред елемената другачији.  

Због великог броја питања која могу да стигну током скупа, молимо Вас да овај вид 
комуникације користите само за питања и запажања која су у вези са темом скупа, не и за 
поздраве и запажања која нису у вези са темом.  

 

ХВАЛА НА САРАДЊИ! 


