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Лозинки
Еве неколку совети за креирање на добра 
лозинка (password) која други луѓе не можат да ја 
претпостават.

Зошто нѝ требаат лозинки
Многу интернет страници (websites) ќе прашаат за лични податоци како што се 
вашето име, адреса, дата на раѓање или информации за кредитната картичка. 
За да ги заштитите тие податоци, ви мора да направите лозинка. Креирањето 
на добра лозинка која не може лесно да се открие е важен начин на заштита на 
интернет.

Зошто е важна добра лозинка
Ако некој ја дознае вашата лозинка, тој или таа може да ја користи за пристап на 
вашите лични сметки на интернет страниците што сте ги посетиле. Тоа значи 
дека може да бидат киднапирани вашите сметки, имејл пораки, работата со 
банки, шопинг и социјални мрежи.
Добра лозинка значи дека било кој многу тешко ќе може да ја претпостави, па 
вашите лични сметки на интернет ќе бидат многу побезбедни.

Што да не се прави
Има некои грешки кои луѓето често ги прават кога 
креираат лозинки. Меѓу нив се:
• Користење на очигледни или многу едноставни 

лозинки, на пример 1234 или password.
• Користење на лични информации; на пример, датуми на раѓање или имиња на 

домашни миленици или роднини.
• Користење на вообичаени зборови; на пример, петок, пица или летување.
• Користење на иста лозинка за повеќе интернет страници (websites).
Треба да ги одбегнувате овие грешки. Креирајте „добра” лозинка што не може 
лесно да се претпостави. 

Креирајте сигурна лозинка
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Како да се состави добра лозинка
Добра лозинка личи на мешаница од букви, бројки 
и симболи. На пример, 3br@T2 или Figit32! се добри 
лозинки.
Но, може да биде тешко да се запаметат такви лозинки, па 
има некои трикови како да креирате добри лозинки што 
ќе можете да ги запамтите.
• Може да го користите методот на замена. Одбирате 

еден збор и неколку букви заменувате со бројки, 
симболи и големи букви. На пример, friday може да стане f7!Day.

• Може да користите реченица или песна што ја паметите и да направите 
лозинка од првите букви на секој збор. На пример, Роден на 24 јули 1950 
може да се користи за да се запамети добрата лозинка Рна24Ју50.

Чување на лозинка во интернет прелистувач
Со време ќе треба да запомните многу лозинки. Вашиот интернет 
прелистувач (web browser) може да ви помогне. Следете ги следните 
чекори:
1. Кога ќе внесувате лозинка на некоја интернет 

страница (website), вашиот прелистувач ќе ве 
праша дали сакате да ја запамети лозинката.

2. Кликнете Yes (да) само ако сте на вашиот 
компјутер. Ако сте на компјутер што го користат 
и други, кликнете No (не) или Never (никогаш).

3. Ако сте кликнале Yes, следниот пат кога ќе ја 
посетите таа интернет страница, лозинката сама 
ќе се активира. 

Продолжете на ист начин
Нова добра лозинка треба да составите секојпат кога од вас ќе биде 
побарано да составите нова лозинка. Како дополнителна мерка на 
претпазливост, вашите најважни лозинки може да ги менувате на неколку 
месеци.

Не користете 
обични зборови

Вашиот пребарувач може 
да ви помогне околу 

лозинките


