
ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ У КРЕИРАЊУ СОПСТВЕНИХ ЛОЗИНКИ

Основна правила:

• користити што већи број карактера (десет и више);
 

• користити велика и мала слова, бројеве и специјалне знаке:
 

• не користити очигледне лозинке као што су имена и датуми;
 

• не користити исту лозинку на више различитих сајтова/сервиса (све су 
чешћи сигурносни инциденти где долази до „цурења“ корисничких података
који се затим јавно продају или деле, па „цурење“ на једном месту 
компромитује и друге сајтове којима приступате).

Примери/предлози супституције словних карактера бројевима и знаковима:

Словни латинични карактер Заменски карактери

A,a 4,@

B,b 8,6

E,e 3

T,t 7

Z,z 2

I,i 1,&,!

O,o 0

S,s 5

G,g 6,9

C (

W,w VV,vv

Табелу можете примењивати селективно, нпр. можете користити само супституцију 
самогласника бројевима (A,E,I,O --> 4,3,1,0); карактере са више опција можете 
користити наизменично (banana --> b4n@n4); итд.

Приликом прављења лозинке осмислите и како ћете користити велика слова:
• само почетно слово прве речи је велико;
• почетна слова сваке речи су велика;
• последња слова сваке речи су велика;
• само једна реч ће бити састављена искључиво од великих слова;
• итд.



Примери креирања лако памтљивих лозинки:

1) изабрати реченицу, фразу, наслов књиге/песме/филма...

Pogledaj dom svoj, anđele!

2) заменити по потреби једну реч (најлакше именицу) тако да је повежемо са наменом 
за коју користимо лозинку, нпр.

• за налог електронске поште: Pogledaj inbox/mejl svoj, anđele!
 

• за налог е-банкарства: Pogledaj sef/račun/novac svoj, anđele!
 

• итд.

3) Избрисати размаке и заменити произвољан број карактера према табели са 
претходне стране, нпр. само самогласнике бројевима, а затим можете узети да на крају 
сваке речи буде велико слово ако није у питању самогласник:

Pogledaj inbox svoj, anđele!

Pogledajinboxsvoj,anđele!

P0gl3d4j1nb0xsv0j,4ndj3l3!

p0gl3d4J1nb0Xsv0J,4ndj3l3!

На овај начин сте добили изузетно јаку, а лако памтљиву лозинку од чак 26 карактера.

4) Алтернативно, ако нисте вољни да укуцавате 26 знакова приликом сваког 
пријављивања, можете користити акрониме - дуже реченице/стихове где ћете користити
само почетна слова сваке речи и применити сличан поступак супституције:

Pogledaj dom svoj, anđele 
i skini paučinu s očiju!

Pds,aispso!

Pds,41sps0!

Коначан резултат је солидно јака шифра од 11 знакова коју није тешко запамтити.


