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Како да добиете апликации
Постојат милиони апликации, но како да ги најдете тие што ги сакате?

Колку чини една апликација?
Повеќето апликации можете да ги преземете 
бесплатно на вашиот паметен телефон или таблет, 
што значи дека за да користи апликации, не треба да 
платите ништо. Но, постојат апликации за кои треба да 
платите.
• Цените на повеќето апликации се движат од еден до 

десет долари, но некои апликации за специјализирани 
функции чинат повеќе.

• Бесплатните апликации често содржат реклами.

• Понекогаш ви се достапни две верзии од истата 
апликација: една бесплатна и една со плаќање.

• Платената верзија на апликацијата не содржи 
реклами и понекогаш има поголем број функции.

• Во некои апликации се вклучува опција за купување од апликација, со која можеби 
може да се отстранат рекламите или да се додадат функции. Но, овие купувања се 
акумулираат, со што бесплатната апликација наскоро станува доста скапа.

• Можете да ги ограничите купувањата од апликација од менито Поставки (Settings) 
на iPhone и од менито Поставки (Settings) во апликацијата Play Store на телефон со 
Android.

• Можете да ги запрете апликациите да ги користат мобилните податоци така што ќе 
ја исклучите функцијата користење на мобилни податоци од апликации (mobile 
data use by apps) во менито со Поставки на вашиот уред.

Апликациите некогаш имаат 
две верзии – бесплатна и со 

плаќање

Платената верзија на апликацијата не содржи 
реклами и понекогаш има поголем број функции.
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Како да изберете апликации
Постојат буквално милиони апликации за iPhone и 
паметни телефони со Android. За среќа, лесно е да се 
најде соодветната апликација кога знаете што барате.
• App Store (за iPhones) и Google Play (за телефони со 

Android) имаат оцени со ѕвездички и критики од 
корисниците на апликации.

• На двете места може да пребарувате по категории, 
како на пример игри, семејни апликации и многу друго.

• Веб-страници често објавуваат списоци со најдобри 
апликации за (Best Apps for) конкретни задачи. Тие 
може да бидат добар водич што ќе ви помогне да 
изберете.

Коментарите за апликации 
може да ви помогнат да 

одлучите која да ја преземете

Great App.

The app works great. 
Lots of fun features
and no errors.

Користете ја App Store за да 
преземате апликации на 

iPhone или iPad

Можеби ќе ви биде побарано да внесете детали 
за плаќање, но нема да ви биде наплатено ако не 
купите некоја апликација.

Како да добиете апликации за iPhone или iPad
За да преземете и инсталирате нови апликации на вашиот 
iPhone или iPad, може да ја користите продавницата Apple 
App Store. Еве еден мал водич што ќе ви помогне:
• Допрете ја иконата App Store за да побарате апликации.

• Ако ви е првпат, треба да се регистрирате во App 
Store користејќи го вашето ИД на Apple и лозинката.

• Треба да ги прифатите условите и одредбите за 
користење.

• Можеби ќе ви биде побарано да внесете детали за 
плаќање, но нема да ви биде наплатено ако не купите 
некоја апликација.

• Потоа, пребарајте некоја апликација. Можете да 
пребарувате според името на апликацијата, видот 
или издавачот.
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• Во списокот со резултати од пребарување, допрете 
ја апликацијата што ве интересира.

• Оттука можете да ја инсталирате. Допрете на Добиј ја 
(Get) ако е бесплатна или ако сте ја платиле.

• Откако сте ја инсталирале апликацијата, можете 
да ја најдете иконата на апликација на крајот на 
последниот екран на вашиот iPhone.

• Некои апликации ќе содржат реклами. Понекогаш 
можете да ги отстраните ако го допрете малиот крст 
во аголот на рекламата, но веројатно наскоро ќе се 
појави нова.

Како да добиете апликации за телефони и таблети со 
Android
За да преземете и да инсталирате нови апликации на 
вашиот телефон или таблет со Android, можете да ја 
користите продавницата Google Play Store. Еве еден 
мал водич што ќе ви помогне:
• Допрете ја иконата Play Store за да побарате 

апликации.

• Ќе ви биде побарано да внесете детали за плаќање, 
но нема да ви биде наплатено ако не купите 
апликација. Можете да го прескокнете овој чекор 
ако сакате да преземете само бесплатни апликации, 
но ако изберете апликација што се плаќа, ќе треба 
да дадете детали за плаќање за да го завршите 
купувањето.

• Потоа, пребарајте некоја апликација. Можете да пребарувате според името на 
апликацијата, видот или издавачот.

• Во списокот со резултати од пребарување, допрете ја апликацијата што ве 
интересира.

• Оттука можете да ја инсталирате. Допрете на Инсталирај (Install) ако е бесплатна 
или допрете на цената ако е со плаќање.

• Откако ќе ја инсталирате, обично можете да ја најдете иконата на апликацијата во 
првиот слободен простор на првата достапна страница на вашиот телефон.

• Некои апликации ќе содржат реклами. Ако можете да најдете некој начин да ја 
отстраните, на нејзино место веројатно ќе се појави друга.

Преземајте апликации од 
Google Play за вашиот уред со 

Android
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