
Подешавање налога на Gmail-u 
 
Подешавању вашег Gmail налога можете приступити кликом на иконицу зупчаника, која се 

налази у десном горњем углу (слика 1). 

 

слика 1 

У првом делу падајућег менија подешавате Густину приказа порука (Display Density), а 

опције су: 

 Пространо (Comfortable), 

 Удобно (Cozy) 

 Компактно (Compact). 

  

Команду Конфигуриши пријемно сандуче (Configure inbox) користиte за бирање картица које 

ће бити видљиве у пријемном сандучету.  Пријемно сандуче организује е-пошту у пет 

опционалних картица: 

 Главно (Primary) 

 Друштвено (Social) 

 Промоције (Promotions) 

 Ажурирања (Updates) и 

 Форуми (Forums). 



Ове категорије вам олакшавају да читате поруке истог типа на истом месту и да пратите 

пошту. По отварању налога видљиве су 3 картице: Главно, Друштвено и Промоције. 

Видљивост ових картица постижете чекирањем поред назива сваке од њих: 

 

Слика 2 

У другом делу падајућег менија је команда за Подешавања (Settings), која отвара страницу за 

детаљнија подешавања налога, као и команда за избор Теме (Themes), која служи за промену 

дизајна окружења вашег електронског поштанског сандучета. Када кликнете на 

везу Подешавања (Settings), отвара се страница за Општа(General) подешавања налога 

(прва картица). Овде можете (између осталог) изабрати језик приказа у Gmail -у,подесити 

слику свог профила и направити потпис који ће се појављивати на крају сваке електронске 

поруке коју пошаљете. Како бисте сачували измене, веома је важно да после сваке измене 

кликнете на дугме Сачувај промене (Save Changes), које се налази на самом дну странице. 
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ПОДЕШАВАЊЕ ЈЕЗИКА 

Избор језика окружења Gmail налога врши се веома једноставно. Потребно је само да 

кликнете на стрелицу која се налази поред назива језика и да из падајућег менија изаберете 

жељени језик приказа (у примеру на слици 3 изабран је Српски језик) 

 

слика 3 

ПОДЕШАВАЊЕ СЛИКЕ 

Профилна слика на налогу електронске поште је веома важан елемент. Како овај налог 

представља ваш дигитални идентитет, особе које добију поруке од вас, ствараће утисак о 

вама на основу неколико елемената, а два најважнија су тачно и исправно написано име и 

презиме и профилна слика. То је исто као и упознавање у ”реалном” животу - саговорник вас 

види и ви се представите. Само, овде имате могућност да се представите са сликом коју сами 

бирате ... или средите у фотошопу  

Додавање слике врши се такође у картици Општа (General) подешавања. Да бисте додали 

слику, потребно је да кликнете на линк Изаберите слику (Change Picture), који се налази 

поред опције Моја слика (My Picture - слика 4) 

 

слика 4 

Када то урадите, отвориће се прозор за отпремање слике (слика 5). Ако желите да изаберете 

слику која се налази на вашем рачунару, кликните на дугме Choose File, затим пронађите 

слику коју желите да додате (у прозору који се отвори) и кликните два пута на њу како бисте је 

отпремили. 



 

слика 5 

У следећем прозору потребно је да подесите слику. Ово се ради тако што поставите курсор 

миша на плави квадратић, затим кликнете левим кликом и онда померате курсор на доле како 

бисте повећали видљиву област слике. На слици поред можете видети како ће слика 

изгледати када је сачувате (слика 6). 

 

слика 6 

Када подесите слику, потребно је да кликнете на дугме Примени промене (Apply Changes), а 

затим да изаберете да ваша слика буде видљива свакоме (Visible to everyone – слика 7). 

 слика 7 



ДОДАВАЊЕ ПОТПИСА 

Опција Потпис (Signature) омогућава вам да креирате текст који ће бити аутоматски убачен на 

крају сваке електронске поруке коју пошаљете. Ова опција налази се такође на 

картици Општа (General) подешавања (слика 8). 

 

слика 8 

 У поље за унос текста можете, осим класичног поздрава, унети и свој број телефона, линк ка 

свом блогу, ка свомFacebook профилу, линк ка Twitter налогу… 

У електронској поруци коју пошаљете, овај текст видеће се тек када се кликне на три тачке 

(слика 9) 

 

слика 9 

Ако на Gmail–у имате више налога, можете направити другачији потпис за сваки од тих 

налога. 

 

 

 



ПОДЕШАВАЊЕ ТЕМЕ 

Темама можете приступити на два начина: 

 кликом на линк Теме (Themes),  који се појављује када кликнете на сличицу зупчаника 

у горњем десном углу, као што је приказано на првој слици у овом тексту 

 кликом на картицу Теме (Themes), која се налази у Подешавањима (Settings - слика 

10) 

  

 

слика 10 

Када отворите ову картицу, довољно је само да кликнете на слику жељене теме и она ће 

одмах бити примењена. Ако је доњи десни угао на слици теме беле боје, то значи да је 

позадина листе порука у тој теми светла, а ако је угао црн, онда је позадина у тој теми тамна. 

Неке теме можете прилагодити својој локацији, па ће се оне мењати у зависности од доба 

дана, временских услова или дана у недељи. Ово ћете препознати на основу иконице која се 

налази у доњем десном углу слике теме: 

 ако је у доњем десном углу иконица сунца, онда се та тема мења у зависности од 

временских услова 

 ако се у доњем десном углу налзи иконица сата, онда се та тема мења у 

зависности од доба дана (или ноћи) 

 ако се у доњем десном углу налазе три спојена квадратића, онда се та тема 

мења у зависности од дана у недељи 

 

За ове теме Google ће тражити да изаберете своју локацију (државу и град), како би се 

промене теме поклапале са вашом локацијом. Уколико у предвиђено поље не унесете назив 

града, Google ће за вашу локацију аутоматски поставити главни град земље коју сте 

изабрали. 

 


