
Шта је то Log In,  а шта Sign Up? 
 

Ако Log In и Sign Up преведемо на српски језик, вероватно ћемо за оба добити 

исти превод: пријавити се, а то су две различите активности. 

Sign Up представља регистровање, уписивање НОВОГ корисника на неки 

интернет сервис, док Log In представља пријављивање, логовање, 

аутентификацију ПОСТОЈЕЋЕГ корисника на интернет сервис. 

Дакле, прво се региструјем: упишем своје корисничко име (ово је врло често 

имејл адреса), лозинку, име, презиме, број телефона... 

Када се региструјем, могу да користим сервис тако што ћу се пријавити 

користећи корисничко име (User Name)  и лозинку (Password). 

Шта је то Google? 
 

Често се у разговору може чути: „Пронађи на Гуглу“, „Уђи на Гугл“, „Отвори Гугл“ 

итд.  

Гугл (Google) je назив америчке компаније, која се бави интернет сервисима и 

производима. Ту спадају, пре свега: 

• рекламне технологије - AddWords, 

• претрага – Google Search, 

• складиштење података – Google Drive, 

• интернет прегледач - Google Chrome, 

• сервис за превођење - Google Translate, 

• електронска пошта – Gmail, 

• дигиталне мапе - Google Maps, 

• видео сервис – YouTube. 

Уколико желите да користите било коју услугу (сервис) компаније Гугл, морате 

направити кориснички налог, односно регистровати се као корисник (Sign Up) 

Том приликом креирате своје корисничко име (User Name) - сва слова и бројеви 

испред @gmail.com и лозинку (Password). Дакле, кориснички налог састоји се из 

корисничког имена и лозинке. Са креираним налогом можете користити већину 

Гугл сервиса бесплатно. Све што треба да урадите је да се пријавите (Log In). 

Један исти кориснички налог се користи за Gmail, YouTube, Google Drive и за 

паметни телефон. 



Често наилазите на проблем? 
 

Разлог је најчешће то што се региструјете (Sign Up) на неки други интернет 

сервис (не Гугл), а користите свој Гугл налог! 

На пример: 

Moje корисничко име (User Name)  на Гугл-у гласи milanzr, а лозинка 

(Password) 123+456ZR. 

Желим да се региструјем (Sign Up) на платформу petlja.org. Када 
пристиснем дугме „ULOGUJ SE“ (Log In), појавиће се прозор са пољима 
имејл (Е-mail) адреса и лозинка (Password). Ако унесем 
milanzr@gmail.com и 123+456ZR појавиће се „Корисничко име и/или 
лозинка нису исправни“. То је потпуно тачно, jeр још увек немам 
кориснички налог на Петљи.  

Требало је да после „ULOGUJ SE“ одаберем „Napravi novi nalog“ и 

региструјем се (Sign Up) као нови корисник. Тек се онда пријављујем (Log 

In). 

Укратко, Гугл налог се користи за услуге/сервисе које нуди Гугл.  

 
Имејл (Е-mail) адресу milanzr@gmail.com могу да користим као корисничко име 
за неки други сервис, али лозинку би требало да имам другачију!  

На пример: 

интернет  
сервис 

кориснички налог 
корисничко име 

(User Name) 
Лозинка 

(Password) 
Gmail milanzr 123+456ZR 

Петља milanzr@gmail.com 3210+023Ј 

SBB milanzr@gmail.com NaliM,RZ 

Instagram milanzr@gmail.com 1000gramaJE1kg. 
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