
ПЕТ ФАКТИ ЗА Е-ПОРАКИТЕ  
1. Е-поштата претставува современ начин за 

праќање писма - може да пратите порака 
до другиот крај на светот и да добиете 
одговор за само неколку минути! 

2. Праќањето и примањето е-пораки 
обично е бесплатно и може да праќате 
е-пораки до неограничен број луѓе. 

3. Секое лице што користи е-пошта има 
уникатна електронска поштенска адреса и на 
тој начин праќате е-порака до одредено лице. 

4. Дури можете и себеси да си праќате 
е-пораки, како потсетници. 

5. Сите е-пораки пристигнуваат во вашето 
приемно сандаче (Inbox), коешто претставува 
еден вид виртуелно сандаче за писма. 

Вообичаено, е-поштата 
е неформална и има 
сопствени правила 
за пишување. 
Емотиконите користат 
интерпункциски 
знаци и букви за да 
го пренесат тонот на 
е-пораката. 

НАСМЕАНО ЛИЦЕ :-) 

ТАЖНО ЛИЦЕ :-( 

НАМИГНУВАЊЕ ;-) 

ЗБУНЕТОСТ :-/ 

БАКНЕЖ :-* 

ИСПЛАЗЕНО ЈАЗИЧЕ :-P 

КУЛ B-)

ПОСТАВУВАЊЕ СМЕТКА  
ЗА Е-ПОШТА НА GMAIL  
Ајде да направиме уникатна, приватна 
електронска адреса. Ќе изгледа отприлика вака 
myname@gmail. com (каде што „myname“ е 
вашето име). 
1. Во веб-прелистувачот, одете на www.gmail.

com. Ова ве носи на страницата за најава на 
Gmail. 

2. Со левото копче на глувчето кликнете 
на копчето Create an Account (Креирај 
сметка). Тоа ќе ве однесе на страницата за 
регистрирање сметка на Google. 

Е-поштата е една од основните технологии на интернет, алатка што 
ја користат речиси сите што имаат интернет-врска. Ви овозможува 
бесплатно да пратите писмо со неограничена должина до едно лице 
- или до повеќе луѓе одеднаш. Пристигнува речиси веднаш, а и луѓето 
можат да ви одговорат веднаш.

Кликнете овде.

ПРИРАЧНИК ЗА  
ЕЛЕКТРОНСКИ АДРЕСИ   
Електронската адреса секогаш содржи знак @  
(се изговара „at“). Австралиските електронски 
адреси често завршуваат со .com.au - но ако 
користите веб-сервис за е-пошта како што е 
сервисот Microsoft® Outlook® (outlook.com) 
или Google™ Gmail™ (gmail.com), може да 
добиете адреса што завршува со .com. Пример 
електронска адреса: mary@domain.com.au.  
Се изговара „mary at domain dot com dot au“.  
    Ако некој користи бесплатен сервис за 
е-пошта, неговата адреса ќе го содржи 
името на тој сервис веднаш по знакот @; 
на пример, myname@hotmail.com. Macedonian

ВОВЕД ВО  
Е-ПОШТА 
ПРИРАЧНИК ЗА БРЗО  
ИНФОРМИРАЊЕ
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Страница за регистрирање сметка на Google

5. Ќе треба и со кликнување да го изберете полето: 
I agree to the Google Terms of Service and Privacy 
Policy (Се согласувам со Условите за користење 
на Google и со Политиката за приватност).

6. Кога ќе завршите, со левото копче на глувчето 
кликнете Next Step (Следен чекор).

7. Тоа ќе ве однесе на страницата Welcome (Добре 
дојдовте). Кога ќе ја прочитате содржината 
на страницата, кликнете на Continue to Gmail 
(Продолжи кон Gmail).

8. Готово - ја направивте вашата сметка за е-пошта. 
Ваша е засекогаш. 

9. Може да се најавите на вашата сметка за е-пошта 
во секое време преку www.gmail.com. Меѓутоа, 
сега, место да кликнете на Create New Account, 
ги внесувате вашето корисничко име и лозинка 
во полињата за најавување.

ЧИТАЊЕ Е-ПОРАКИ ШТО  
СТЕ ГИ ПРИМИЛЕ 
Примањето и праќањето е-пораки е лесно. . 

Најавете се на Gmail, ако веќе не сте најавени.  
Во средината може да ги видите сите е-пораки  
во Inbox (Приемно сандаче). 

Лево се сместени елементите за навигација: Inbox 
(Приемно сандаче), Starred (Пораки со ѕвездичка), 
Important (Важни пораки), Sent Mail (Пратени 
пораки) и Drafts (Непратени пораки), а над нив има 
големо црвено копче Compose (Состави). Со помош 
на овие елементи се движите низ различните делови 
на е-поштата. Засега, ќе се фокусираме на Inbox.

До Inbox ќе видите број во загради. На пример, 
Inbox (6). Ова значи дека имате шест нови или 
непрочитани е-пораки во приемното сандаче.

3. Мора да ги пополните некои од полињата. 
Преместувајте го покажувачот на глувчето кон 
празните полиња (едно по едно) и кликнувајте 
на нив со левото копче на глувчето, а потоа 
внесувајте го одговорот. Внесете ги вашите 
информации во соодветните полиња. 
Најважните информации се:
• Корисничко име за вашата електронска 

адреса (вашата електронска адреса ќе 
биде username@gmail.com, каде што 
„username“ е името што ќе го внесете во 
полето). Ако некое корисничко име веќе 
е зафатено, Google веднаш ќе ве извести 
и ќе предложи алтернативни решенија 
(најчесто додава броеви на крајот на 
она што веќе го имате внесено како 
корисничко име).

• Лозинка (којашто мора да ја внесете 
двапати за да ја потврдите). Лозинката 
може да биде што сакате - но Gmail може 
да одбива лозинки што хакерите би 
можеле лесно да ги погодат. Треба само  
да ја запомните!

4. Ќе треба да ја прочитате содржината на 
полето „captcha“ (тоа е полето со тешко 
читливи зборови) и да ги внесете тие зборови 
во полето под него.

(Приемно сандаче) (6)

(Пораки со ѕвездичка

(Пратени пораки)

(Непратени пораки) (4)

(Повеќе)

(СОСТАВИ)

ВОВЕД ВО  
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ПРИРАЧНИК ЗА БРЗО 
ИНФОРМИРАЊЕ



За да прочитате некоја од е-пораките, следете ги 
овие чекори: 
1. Со левото копче на глувчето, кликнете го 

предметот на пораката. Е-пораката ќе се отвори 
и ќе ја видите целата нејзина содржина.

2. Над отворената е-порака ќе се појави нова 
лента, со контроли за таа е-порака. Најважните 
се:
• стрелката Back (Назад) што ве враќа назад 

во вашето приемно сандаче (Inbox).
• Trash (Кошница за отпадоци) што служи 

за бришење на таа порака од приемното 
сандаче.

БИДЕТЕ БЕЗБЕДНИ НА ИНТЕРНЕТ

• Не отворајте прилози во е-пораки ако не знаете 
дали се безбедни. Овде спаѓаат и прилози во 
е-пораки од луѓе што ги знаете.

• Луѓето можат лажно да се претставуваат преку 
е-пошта. Во некоја е-порака можеби се вели дека 
пораката е пратена од вашата банка, но можеби 
некој всушност се обидува да ве измами и да 
извлече пари од вас. Ако сте загрижени, јавете се во 
вашата банка.

• Бидете секогаш претпазливи!

• Не давајте им ги вашите лични информации (вашата 
адреса, телефонски број или име) на непознати лица, 
преку е-пошта или на веб-локации.

• Инсталирајте софтвер за безбедност на интернет 
за да ги заштитите вашиот персонален компјутер и 
датотеките што ги чувате на компјутерот.

• Ако непознато лице ви прати е-порака и ви понуди 
пари (или бара пари), најверојатно станува збор за 
измамник.

• Бидете многу внимателни кому му ги давате 
информациите од вашата кредитна картичка.

3.  Во полето Subject (Предмет), напишете 
предмет на е-пораката. Тоа може да биде што 
и да било, но целта е да се даде краток преглед 
на она што го содржи е-пораката. 

4. Во големото празно поле подолу („телото“ 
на е-пораката), може да ја напишете главната 
содржина на е-пораката.

5. Дополнително, може да ги користите 
копчињата за форматирање текст во долниот 
дел на прозорецот, исто како во програма за 
уредување текст, или да го користите копчето 
за проверка на правописот. 

6. Кога ќе завршите и ќе бидете подготвени да ја 
пратите е-пораката, кликнете на синото копче 
Send (Прати). Е-пораката ќе се прати во етерот, 
а вие ќе се вратите во Inbox (Приемно сандаче).

7. Ќе забележите и уште нешто: Gmail ги чува 
сите ваши пратени е-пораки. Ако кликнете на 
Sent Mail (Пратени пораки) во левиот дел од 
прозорецот, ќе може да ја видите е-пораката 
која штотуку сте ја пратиле. (Ако го сторите ова, 
можете повторно да се вратите во Inbox  
со едноставно кликнување на Inbox).

Другите ќе 
може да ја 
видат вашата 
електронска 
адреса, затоа таа 
не треба да биде 
навредлива. 
Исто така, би 
било добро 
некаде да 
ги запишете 
вашето 
корисничко име 
/ електронска 
адреса и 
лозинка. Ќе ви 
бидат потребни 
за пристап до 
вашата е-пошта 
во иднина.

За секој нов корисник на е-пошта и интернет е исклучително важно да знае како да биде безбеден на 
интернет. Важни работи што треба да ги запомните:

Телото на е-пораката е полето  
во кое ја пишувате пораката

АДРЕСИРАЊЕ И  
ПРАЌАЊЕ Е-ПОРАКА
Сега, кога знаеме како да читаме е-пораки, 
време е да научиме како да ги праќаме.

Прво, ќе ви треба електронската адреса на 
примателот. Потоа само следете ги овие чекори:
1.  Во Gmail, кликнете на копчето Compose 

(Состави) што се наоѓа во левиот дел 
од страницата. Во долниот десен дел од 
екранот ќе се појави нов прозорец. Овде ја 
составувате е-пораката.

2. Во полето To (До) внесете ја електронската 
адреса на примателот. Адресата мора да 
биде точна: ако само еден знак е погрешен, 
пораката нема да стигне кај примателот.

3. За да се вратите во Inbox, кликнете на 
стрелката Back (Назад) со левото копче 
на глувчето. Може да кликнете и на Inbox 
во левиот дел, за да се вратите во главниот 
преглед на приемното сандаче.

Избришете 
е-порака

Назад на 
Inbox



ОДГОВАРАЊЕ НА Е-ПОРАКИ И 
ПРОСЛЕДУВАЊЕ Е-ПОРАКИ
Кликнете „Reply“ за да одговорите на е-порака 
што сте ја примиле. Одговорот се праќа до 
лицето што ја пратило почетната е-порака. Луѓето 
можат постојано да си ираќаат неограничен број 
е-пораки со одговори.

Проследување се врши кога праќате  
примена е-порака до некој друг место до 
почетниот праќач.
Одговарање на е-порака
За да одговорите на е-порака што некој ви ја 
пратил:
1. Отворете го Inbox (Приемно сандаче) на Gmail.
2. Отворете ја е-пораката на којашто сакате да 

одговорите. 
3. Под е-пораката ќе видите поле во 

коешто пишува Click Here to Reply or 
Forward (Кликнете овде за одговор или 
проследување). Кликнете на Reply (Одговор). 
Тоа може да го сторите и со помош на малата 
стрелка насочена кон лево, во горниот десен 
дел од е-пораката. Таа служи за одговор.

4. Под почетната е-порака ќе се појави 
прозорецот Reply (Одговор). Овој прозорец 
многу личи на прозорецот Compose (Состави 
е-порака), со таа разлика што примателот веќе 
ќе биде внесен автоматски (тоа ќе биде лицето 
што ви ја пратило почетната е-порака). 

5.  Кликнете на прозорецот Reply (Одговор)  
и напишете го вашиот одговор.

6. Кога ќе завршите, со левото копче на глувчето 
кликнете Send (Прати).

7. Лицето што ви ја пратило почетната порака би 
требало веднаш да го добие вашиот одговор. 
Предметот ќе биде ист како претходно, но на 
почетокот ќе има „re:“, укажувајќи дека станува 
збор за одговор.

Проследување е-порака
Проследувањето е-пораки е слично како 
одговарањето на е-пораките.
1. Повторете ги истите чекори дадени погоре,  

но место да кликнете Reply, кликнете Forward 
(Проследи) под отворената е-порака.

2. Ќе забележите дека процесот изгледа речиси 
идентично како процесот Reply (Одговор), но 
со две забележителни разлики: примателот во 
полето To (До) не е внесен автоматски;  
а телото на е-пораката содржи информација 
дека станува збор за проследена порака.

3. Кликнете на полето To (До) во полето за 
проследување и од списокот со контакти 
изберете кому сакате да ја пратите е-пораката. 

4. Ако имате нешто да додадете во е-пораката, 
се очекува тоа да го напишете над почетната 
содржина.

5. Кликнете Send (Прати) кога ќе бидете 
подготвени да ја проследите е-пораката 
до друго лице. Кога тоа лице ќе ја прими 
е-пораката, на почетокот на предметот ќе  
стои Fwd: (укажувајќи дека станува збор  
за проследена порака).

КОРИСНИ 
ВЕБ-
ЛОКАЦИИ
Gmail не е 
единствената 
бесплатна опција 
за е-пошта. Други, 
слични провајдери на 
е-пошта:

Windows® Live Mail 
outlook.com

Yahoo® Mail   
mail.yahoo.com

Inbox.com 
 www.inbox.com

Прозорците Reply и  
Forward се слични  
по изглед.

Програмата „Технолошки вешти постари лица“ на Telstra е наменета за сопственици на картички „Seniors Card“ во Нов Јужен Велс,  
Викторија и Квинсленд. 
За повеќе информации: : www.telstra.com.au/telstra-seniors/

ОГРАДУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ
Информациите содржани во оваа публикација, како и сите придружни материјали, се наменети исклучиво за образовни и информативни цели. Публикацијата и придружните 
материјали не претставуваат промоција, поддршка или одобрување на споменатите или прикажаните производи или услуги во публикацијата и во придружните материјали.
Публикацијата и придружните материјали се дизајнирани да се користат само како првична информација. Не е предвидено да бидат детален прирачник или да важат во сите 
ситуации.
Вложивме големи напори за да обезбедиме информациите наведени во оваа публикација и во придружните материјали да бидат точни во моментот на изработката. 
Сепак, авторите, производителите и презентерите на оваа публикација и придружните материјали (релевантните лица)* не даваат гаранции во однос на прецизноста, 
веродостојноста, целосноста или актуелноста на информациите во оваа публикација и во придружните материјали.
Информациите и советите во оваа публикација и во придружните материјали се дадени само под претпоставка дека читателите ќе бидат одговорни да направат сопствено 
проценување на работите наведени овде и дека ќе ги проверат сите релевантни тврдења, изјави и информации.
*  Релевантните лица:
• ги исклучуваат, до максималниот степен дозволен со закон, сите категорични или подразбирливи гаранции во однос на сите информации во оваа публикација и  

во придружните материјали;
• немаат обврска да ги ажурираат информациите во оваа публикација и во придружните материјали или да коригираат неточни информации во публикацијата и во 

придружните материјали што би можеле да станат очигледни во иднина; и
• го задржуваат правото, по сопствена дискреција, да ги бришат, менуваат или преместуваат публикацијата (и сите придружни материјали) и содржините во нив  

(вклучително и условите во ова оградување од одговорност) во секое време и без претходно известување.
*   Релевантни лица се сите поединци, компании, партнери или владини оддели вклучени во изработката на публикацијата, како и нивните вработени, службеници и 

застапници.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАШТИТЕН ЗНАК
Сите имиња на производи или веб-локации наведени во оваа информативна публикација може да се регистрирани заштитени знаци или заштитени знаци на трети лица  
во Австралија и/или во други земји.

Google и Gmail се заштитени знаци на Google Inc. Microsoft, Windows и Outlook се регистрирани заштитени знаци или заштитени знаци на Microsoft Corporation во САД 
и Австралија. Yahoo! ® е регистриран заштитен знак на Yahoo! Inc. Информациите за заштитените знаци на трети лица во овој материјал не означуваат здружување или 
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