
КРЕИРАЊЕ САЈТА НА ГУГЛУ 

 

Да би се направио сајт на Google sites потребно је имати налог на гуглу, односно имати своју gmail адресу. 

 

У претраживач се унесе реч за претргу Google sites и потврди кликом на тастер ентер на тастатури. 

 

Отвора се овакво окружење. Кликом на знак + отвара се простор за креирање новог сајта. Кликом на крстић 

затвори се искачући прозор. 

 

Окружење за израду гугл сајтова састоји се од 3 дела. 

1. Командна линија 

2. Простор где се креира сајт 

3. Део за додавање садржаја (текст, слика, видео запис и сл.) 

 



 

 

Уређивање сајта 

Уређивање насловне стране 

Најпре је потребно дати наслов сајту и уредити насловну страницу. Наслов сајта се може унети на средини или 

овај део обрисати па наслов написати, као логотип, у горњем десном углу. 

 

Величина и изглед заглавља се уређује одабирањем одговарајућих опција у доњем десном углу заглавља. 

 



Заглавље може бити различите величине и то се одређује одабиром једне од понуђених опција на „Тип 

заглавља“. 

 

Слика се може поставити на више начина.  

 

Одабиром опције „Отпреми“ слика се преузима са рачунара. Добиће се из изглед заглавља као на слици испод. 

Враћање на пређашњи изглед добија се кликом на „Ресетуј“. Слика се може променити поновним кликом на 

опцију „Промени слику“. 

 

 



Одабиром опције „Изабери слику“ слика заглава се може додати на више начина.  

1. Може ссе одабрати слика из постојеће Галерије. 

 

2. Одабрати слику на рачунару и копирати њену УРЛ адресу а затим ту адресу налепити на сајт. 

   

3. Кликом на опцију „Претражите“ уноси се појам за претрагу и потврди „Изабери“.  

   

4. За насловну слику може се одабрати и нека од слика који се налазе у Гугл албумима. 

 

5. Одабиром слике са Гугл диска 



     

Одабир теме или позадине (целокупног изгледа) врши се кликом на картицу теме. Овим подешавањем одабира 

се фонт слова, величина и сл. 

 

Додавање страница (картица) врши се кликом на опцију „Странице“ а затим на знак +. Може се одабрати 

стандардна страница (са садржајима) или страница са линком ка неком садржају на интернету. 

 

Унесе се назив странице и потврди на „Готово“. Насловна страна странице „Наставни материјали“ уређује се као 

што је претходно описано.  

 



Страница се може поставити као насловна, дуплирати, додати подстраницу, променити назив или брисати 

кликом на 3 тачкице поред назива странице и одабиром неке опције.  

 

Одабиром опције „Подстраница“ додајемо подстраницу „Игре“. На исти начин додају се и друге подстранице, 

подстранице подстраница и сл. 

 

 

Додавање садржаја на сајт 

За додавање садржаја користи се картица „Уметните“. Са ове картице се додаје: текст, слике, видео запис са 

јутјуба, уградњом кода... померањем клизача отваају се нове опције: садржај, покретне слике, упитници, мапа 

итд. 

  

 

Текст се додаје кликом на опцију „Текст“. Текст се може уређивати користећи алате изнад. Позадина текста 

уређује се користећи опције као што је приказано на слици испод. 



    

 

Слика се додаје кликом на алат „Слике“, одабиром неке од опција које су раније објашњене. Слика се може 

додатно уређивати, померати, брисати... 

 

Са десне стране могу се одабрати прилагођени изгледи сајта. У одабрану опцију, на означена места се додају 

слике, текст , запис са јутјуба итд. 

     

Линк ка спољашњим садржајима на интернету додају се помоћу опције „Дугме“.  

  



Најпре пронађемо садржај који желимо да повежемо линком. Копирамо УРЛ адресу и налепимо. Поставимо 

одговарајући текст на Дугме и потврдимо кликом на „Уметање“.  

   

Садржај са јутјуба додајемо кликом на алат „You Tube“. Унесемо назив у одговарајуће поље, кликнемо на лупу, 

одаберемо одговарајући видео и потврдимо опцијом „Изабери“.  

    

Садржаји се могу померати и распореживати на различита места на сајту. Једноставно се притисне левим кликом 

и превлачи по површини. 

 

 



„Календар“ се додаје кликом на алат и одабиром жељене опције. 

   

Мапа се додаје кликом на алат „Мапа“, уносом одговарајуће локације и потврдом на „Изабери“. 

   

Документи се уносе кликом на алат, одабиром документа и потврдом на опцију „Уметање“. Документи се налазе 

на гугл диску. На исти начин се уносе табеле, упитници, тестови на гугл упитницима итд.. 

   

 

На сајт се могу додавати садржаји и помоћу уградног кода. Најпре се пронађуу садржаји који се могу уградити 

преко кода а онда се уграђују.  



  

  

Користећи алат „Уградни код“ садржаји се могу унети и преко УРЛ адресе. Најпре се пронађе материјал на 

интернету, копира се његова УРЛ адреса, налепи на одговарајуће поље и потврди опцијом „Уметни“.  

  

 

Командна линија 

Прегледање сајта  

Прегледање сајта пре објављивања врши се кликом на алат за прегледање. У уређивачки приказ враћа се кликом 

на плави крстић 

 



  

Сајт се може заједнички уређивати дељењем. 

  

Када  се заврши уређивање сајт се објављује кликом на опцију „Објави“. Унесе се адреса сајта, мора бити 

означена потврда (зелени круг), и потврди се кликом на „Објави“. Тек тада је доступан другим корисницима на 

коришћење. 

 

Коначно сајт изгледа као на слици испод. Може се поново уређивати кликом на оловку. 



 

Сајт се дели преко линка, који се прослеђује на интернет другим корисницима.  

 

Дели се опцијом „Дели“ тако да сви на интернету могу да га виде и потврди опцијом „Сачувај“.   

   



Сајт је спреман за коришћење других корисника на интернету. 

 

 

 

 


