
УПУТСТВО ЗА  АКТИВИРАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СТУДЕНТСКИХ ONLINE SERVISA 

НА ПЛАТФОРМИ GOOGLE APPS FOR EDUCATION (GAFE)  

 

Поштовани студенти који сте уписали АГГФ школске 2016/17, молимо вас да до 24.10. 

преузмете из Студентске службе приступне податке (корисничко име и шифра)  за своје 

факултетске email адресе, активирате их и почнете редовно користити. 

 

Неке од предности употребе студентских email налога и сервиса на домену agfbl.org: 

- Неограничен простор за пријем поште и похрањивање података у облаку путем Google Drive-

а 

- Могућност једноставније online колаборације (дијељење фајлова и заједничко едитовање) 

између студената међусобно или студената и наставника унутар факултетског домена agfbl.org 

- Могућност коришћења неких online академских сервиса који траже посједовање 

факултетског email налога 

-   Поред коришћења емаил налога студентима ће бити доступне апликације  (classroom, 

calendar, Google plus, drive, docs (за писање текст докумената), sheets (замена за excel), Slides 

(замена за powerpoint) , YouTube  i sl. 

 

 

 



 

Активација email налога 

У Студентској служби добијате папир са подацима потребним за логовање, тј ваше 

корисничко име и лозинку. Да би сте се улоговали на email, потребно је да одете на адресу:    

https://www.google.com/gmail/ 

На тој страници кликните на линк  SIGN IN  

Послије тога ће вам се отворити овај прозор 

 

У њега унесите корисничко име, (мора се користити пуна емаил адреса, не само username) а 

затим лозинку коју сте добили при упису. 

Уколико желите да промијените вашу лозинку за студетски email налог, кликните на балончић 

са вашим именом у горњем десном углу, а затим на МОЈ НАЛОГ. 

Након тога ће вам се отворити нови прозор на коме је потребно да кликнете на пријављивање 

на Google. 

 

Затим на следећем екрану на ставку лозинка. 

https://www.google.com/gmail/


  

Послије тога ће вам се отворити форма за уношење нове лозинке. 

 

Упутство за постављање слике 

Постављање слике у студентски налог је веома једноставно и може се извести у неколико 

корака. Први корак је логовање на Ваш email налог. 

Након тога треба изабрати опцију означену стрелицом. 

 

 

 

Следећи кораци су означени бројевима на доњој слици (кораци 2 и 3 су алтернативни): 

 



 

  

У колико сте све кораке правилно извршили у кругу са подацима о Вашем профилу ће се 

појавити избрана слика.  

Подаци о величини слике су дати на доњој слици: 

 

 

 Треба водити рачуна да се Ваш лик налази у средини избране слике због кружног облика 

вињете у коју се слика смијешта. 

 

Сајт Факултета 

Сајт факултета се налази на адреси http://www.aggfbl.org/,  на њему можете наћи свакодневне 

информације о студијама, обавјештењима о настави, распоред колоквијума и испита итд. 

 

 

file:///C:/Users/Mijatovic/Downloads/АГГФ


Обавјештење о форми обраћања студената наставницима путем e- mail-a... 

Љубазно молимо наше студенте да се придржавају утврђене форме за комуникацију са 

наставницима путем e-mail-a (правописно исправно, са коришћењем великих и малих слова, 

са знацима интерпункције, без "ch"=ч, "sh"="ш", "w"=в...). 

Студенти се упућују да се наставницима обраћају путем школских е-mail налога. Наставници 

неће одговарати на е-пошту (e-mail) у којима се студенти нису јасно представили или нису 

јасно дефинисали проблем или питање упућено наставнику. 

 

Примјер: 

Поштовани професоре, 

<овдје дефинисати питање или проблем са јасном назнаком предмета и студијског програма> 

 

С поштовањем, 

<Име и Презиме> 

<број индекса> 

 

ПОМОЋ 

Уколико имате проблема  са логовањем на било који од сервиса  , не можете да приступите e-

mail налогу и сл. , морате доћи на факултет са индексом, сваким радним даном од 08:00-16:00 

код администратора кабинет 19 или можете  контактирати на email admin@agfbl.org као и на 

телефон 462 – 616 локал 110. 

 

 

mailto:admin@agfbl.org

