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GGmmaaiill  ннааллоогг  
--  ууппууттссттввоо  ззаа  ууччееннииккее  --  

 

 
Gmail налог је „поштанско сандуче“ помоћу кога можеш да шаљеш и 

добијаш пошту и прилоге (слике, на пример), да ћаскаш са 

пријатељима, да направиш профил…   
 

Он има два основна елемента, а то су: 

* Адреса – њу можеш да саопштиш пријатељима и 
* Лозинка – осим родитељима, њу не треба никоме да кажеш. 
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1. КОРАК: У Google тражилицу укуцај gmail, притисни дирку Enter и уђи 

на први сајт који ти буде понуђен. 
 

 
 

страна � 
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2. КОРАК: Кликни на дугме Create an account (направи налог). 

 

 
 

страна � 
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3. КОРАК:  Из падајућег менија изабери језик српски (код неких 

претраживача већ је постављен српски језик). 

 

 
 

страна � 
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4. КОРАК – ПРВИ, ГОРЊИ ДЕО  СТРАНЕ: У поља за адресу и лозинку укуцај податке (куцај са 
EN поставком тастатуре). Име које укуцаш као жељено име за пријаву, биће  први део твоје 

адресе. На пример, ако сам укуцао toplicapet, том тексту се додаје @gmail.com, па ће моја адреса 

бити: toplicapet@gmail.com – на ту адресу добијаћу пошту. Запиши адресу и лозинку. 

 страна � 
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5. КОРАК – ДРУГИ, ДОЊИ ДЕО СТРАНЕ: Изабери Безбедносно питање и у поље испод укуцај 
одговор. После овога треба да прекуцамо речи… И на крају остаје да на самом дну кликнемо на 

дугме Прихватам отвори мој налог. Уколико смо негде начинили грешку програм ће нас вратити 

назад и омогућити да је исправимо. 

 страна � 
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После претходног клика требало би да је цео процес завршен, међутим 

понекад се дешава да програм из безбедносних разлога затражи додатну 
верификацију. То изгледа овако – као на слици испод: 

 

страна � 
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6. КОРАК: Као у оквиру корака 1, у Google тражилицу укуцај gmail, уђи у 
први понуђени сајт и у одговарајућа поља упиши податке. 

 

страна � 
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7. КОРАК: Отвориће се твој налог, који отприлике изгледа овако, као на 

сличици испод овог текста: 

 
страна � 

 


