
УПУТСТВО ЗА ЛОГОВАЊЕ НА G Suite 
НАЛОГ  

 

1.Пријавите се на Gmail 
Да бисте отворили Gmail, можете да се пријавите са рачунара или додајте налог у 
апликацију Gmail на телефону или таблету. Кад се пријавите, отворите пријемно сандуче 
да бисте проверили имејлове.  

Пријава на рачунару 

1. На рачунару идите на Google Chrome и у адресној линији укуцај те Google. 

 

 

2. Унесите имејл адресу или број телефона и лозинку за Google налог. 
• Ако су информације већ унете, а треба да се пријавите на други налог, 

кликните на Користи други налог. 
• Ако уместо странице за пријављивање видите страницу на којој се описује 

Gmail, кликните на Пријави ме у горњем десном углу странице. 



  

 

 



 

 

 

УШЛИ СМО У Е-МАИЛ 

Савет: Ако се пријављујете на јавном рачунару, обавезно се одјавите пре него што се 
удаљите од рачунара.  
 



Додавање налога на  Androidu да бисте се пријавили 

Можете да додате и Gmail налоге и друге имејл налоге у апликацију Gmail на Android 
телефону или таблету. 

1. На Android телефону или таблету отворите Gmail . 
2. У горњем десном углу додирните слику профила. 
3. Додирните Додај још један налог. 
4. Изаберите тип налога који желите да додате. 
5. Пратите кораке на екрану да бисте додали налог. 

Додавање налога на  iPhonu или iPadu да бисте се пријавили 

Можете да додате и Gmail налоге и друге имејл налоге у апликацију Gmail за iPhone или 
iPad. 

1. На iPhone-у или iPad-у отворите апликацију Gmail . 
2. У горњем десном углу додирните слику профила.  
3. Додирните Додај још један налог. 
4. Изаберите тип налога који желите да додате: 

• Ако користите iCloud, @me.com или @mac.com налог, треба да унесете 
одређена подешавања или лозинку за апликацију. 

• Ако користите Outlook за Windows да бисте проверавали пословне или 
школске имејлове, изаберите Outlook, Hotmail и Live. 

• Ако не видите услугу е-поште, изаберите Друго. 
5. Пратите кораке на екрану да бисте додали налог. Ако је опција доступна, 

додирните Испробајте Gmailify да бисте на додатом налогу добили Gmail функције, 
попут заштите од непожељних порука и категорија имејлова. 

2.Подесите Ваш налог 
Уђите у Ваш налог, промените језик и лозинку. 

https://www.apple.com/icloud/
https://www.apple.com/mac/
https://support.google.com/mail/answer/6304825


 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



3.Прихватите позив за Гугл учионицу 

 

 

 



 
 

Срећно! 
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