
Упатство за пристап до корисничи профил на Microsoft Teams 

 

Почитувани студенти, 

Во прилог на ова упаство ќе ги имате чекорите дополнети со слики како треба да го дознаете 

вашето корисничко име и останатите постапки со цел пристап до вашиот Microsoft Teams. 

 

1. Прв чекор кој треба да го направите е да се најавите не iKnow (iknow.ukim.mk) досието, 

тука не правите ништо освен обична најава во вашето досие. (го добивате следниот 

изглед/ слика долу). 

Слика 1. 
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Во прилог на ова упаство ќе ги имате чекорите дополнети со слики како треба да го дознаете 

вашето корисничко име и останатите постапки со цел пристап до вашиот Microsoft Teams. 

 

1. Прв чекор кој треба да го направите е да се најавите не iKnow (iknow.ukim.mk) досието, 

тука не правите ништо освен обична најава во вашето досие. (го добивате следниот 

изглед/ слика долу). 

Слика 1. 



a. Во табот Лични Податоци го добивате изгледот на горенаведената слика, следниот 

чекор е треба да се симнете со скрол најдолу во табот Лични податоци..            

(слика долу). 

 

Слика 2. 

 

 

2. Во делот  Е-пошта е вашата username e-mail адреса со која се најавувате на iKnow, треба да 

ја копирате(запамтите) и да се упатите на следниот чекор. (не обрнувајте внимание на 

зелено повлечено поле каде што пишува Microsoft email). 

 

 



3. Во вашиот веб пребарувач (Chrome,Mozilla,Safari) внесете ја адресата:  

https://servisi.ukim.mk/  

a. Откако ќе го пристапите сајтот за сервиси на Уким го добивате следниот изглед 

(прикажан на слика долу). 

Слика 3. 

b. Следна постапка е клик на копчето Најава,  со што ќе бидете пренасочени во табот 

за најава (прикажано на слика долу). 

Слика 4. 

https://servisi.ukim.mk/


 

 

 

 

4. За овој чекор треба да ја погледнете сликата погоре каде што со жолта рамка и стрелка 

покажува кон го “заборавив корисничкото име”, кликате на тоа и го добивате следниот 

прозорец (прикажан на слика долу). 

 

a. Во полето Eмаил (обележано со жолто на слика долу) , го внесувате вашиот е-

маил/ username со кој се најавувате на вашето iKnow досие. (погледнете Слика 2.) 

 

Слика 5. 

 

 

 

 

 

 



 

b. Кога ќе ја внесете вашата е-маил адреса во полето е-маил кликате ПРАТИ, ќе ви се 

појави следната порака. 

(прикажано на Слика 6) 

 

             Слика 6. 

 

 

5. Во овој чекор треба да го отворите вашиот е-маил, на кој што веќе ќе ви биде стигната 

порака со вашето корисничко име за Mircrosoft Teams. 

(прикажано на слика 7) 

 

Слика 7. 

 



6. После извршување на чекор 5, го отворате вашиот пребарувач и се насочувате кон 

страната на https://servisi.ukim.mk/ односно страната за најава на UKIM   

    (прикажано на слика 8) 

Слика 8. 

 

7. Наредниот чекор е дознавање на лозинка за Microsoft акаунтот, односно креирање на 

нова лозинка. Како што е наведено во слика 8 треба да кликнете на жолто обележаното 

поле Заборавена лозинка.  

a. После кликање на заборавена лозинка ќе ви излезе повторно внесување на вашето 

корисничко име (прикажано на слика 9) , каде што го внесувате Повторно вашиот 

приватен е-маил односно- Колоната Е-Пошта (прикажано на слика 2). 

        Слика 9. 

 

https://servisi.ukim.mk/


 

8. После извршен чекор 7 добивате потврда за Ресет на лозинка- и зелено поле со текст                                            

“ Наскоро ќе добиете е-маил порака со понатамошни инструкции” 

 

(Прикажано на слика 10) 

 Слика 10. 

 

 

 

a. Повторно го отворате вашиот е-маил, каде што ќе ви биде стигната порака – 

(Прикажано на слика 11)  

i. Напомена: линкот за креирање лозинка е активен 30 минути од неговото 

испраќање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Слика 11. 



b. Следен чекор е внесување на Новото Microsoft корисничко име што го добивте по 

извршување на чекор 5 - (слика 7) , и внесување на ваша нова лозинка за Microsoft 

акаунтот. 

 

Слика 12. 

c. После креирање на нова лозинка ќе добиете потрвда за успешно креирана лозинка 

(прикажано слика 13). 

 

 

 

   Слика 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Откако ги извршивте сите претходни чекори остануваат уште неколку постапки за најава на 

целиот систем. 

a. Отворете во веб пребарувачот на https://servisi.ukim.mk/ , па кликнете на најава, 

кога ќе ви се појави прозорот за најава, го внесувате Microsoft корисничкото име и 

новата лозинка која ја креиравте во претходната постапка.    

    (Прикажано на слика 14) 

Слика 14. 

10. Во овој чекор после успешна најава на горенаведената слика, директно ќе бидете 

пренасочени на страна (прикажано на слика 15) каде што ќе треба да ги прифатите 

условите. Ја избирате последната опција “Do not ask me again” и кликнувате на Accept. 

 

https://servisi.ukim.mk/


           Слика 15 

 

11. Чекор за успешна најава на системот, со овој чекор успешно сте го креирале Microsoft 

акаунтот кој ќе се користи за вашите предавања на Microsoft Teams. 

 

 



Следниот чекор е да се најавите на Microsoft teams https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-

365/microsoft-teams/group-chat-software преку Chrome и да го внесете вашето корисничко име на 

доменот @eccf.ukim.mk и пасвордот кој го генериравте. Повеќе детали за како да го направите 

имате во Упатство 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software

