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Предговор 

Данашње друштво обележено је наглим растом и развојем 

информационе технологије (ИТ), што је резултирало великом 

зависношћу друштва, у ширем смислу, од знања и компетентности 

особе у ИТ подручју. И премда та зависност расте из дана у дан, људско 

право на образовање и информације није проширено и на ИТ 

подручје. Појавили су се проблеми који утичу на друштво у целини, 

који стварају препреке и удаљавају људе од главног разлога и 

мотивације за напредак, од прилике. Бити рачунарско неписмена 

особа, данас значи бити особа која није у могућности да учествује у 

модерном друштву, бити особа без прилике. Упркос признању 

Европске комисије, УНЕСКО-а, Организације за економски развој и 

сарадњу (OECD) и осталих релевантних институција о неопходности и 

корисности информатичке писмености, још увек постоје групе људи с 

отежаним приступом основном рачунарском образовању (нпр. особе с 

инвалидитетом, особе с потешкоћама у учењу, радници мигранти, 

незапослене особе, особе које живе на удаљеним местима где немају 

приступ рачунарској едукацији). 

 

Овај приручник, заједно с осталим материјалом објављеним на 

страници ITdesk.info, представља наш допринос реализацији и 

промоцији људског права на едукацију и информације у ИТ подручју. 

Надамо се да ће Вам ова едукација помоћи у савладавању основних 

рачунарских вештина и с том надом желимо Вам да научите што више 

и тако постанете активни члан модерног ИТ друштва. 

Искрено Ваши, 

 

 ITdesk.info тим 

 

Школа рачунара НИМИКО, 

Зрењанин 
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ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ  ВЕЗАНИ ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ  ВЕБА: 

 Интернет – скуп милиона рачунара широм света повезаних у мрежу ради размене 

података међу корисницима 

 WWW - World Wide Web – једна од сервиса на Интернету уз помоћ које претражујемо 

веб странице (скуп HTML докумената повезаних хипервезама)  

 HTTP – Hypertekst Transfer Protocol - протокол (правила) који омогућава пренос 

информација које се налазе на вебу 

 URL – Uniform Resource Locator - веб адреса одређеног објекта (веб странице, слике, 

Word или .PDF документа) објављеног на Интернету 

 FTP – File Transfer Protocol – начин преноса података сa једног рачунара на други преко 

Интернета 

 Хипервеза, везa, линк (Hyperlink) – део текста или графике на веб страници, коју кад 

притиснемо, будемо одведени на: 

o други део унутар исте веб странице, или 

o другу веб страницу 

 Састав веб адресе, нпр. http://www.google.rs  

o http: - протокол (правила преноса) 

o www – врста услуге, страница је на вебу 

o google – име домена (рачунара) 

o .rs – највиши интернет домен 

 Домен: - електронска идентификација на Интернету 

o комерцијални (.com, .net, .org, .biz) 

o интернационални (.rs, .si, .it, de…) 

o некомерцијални (.edu, .mil, .gov) 

 Интернет прегледач 

o софтвер (програм) који омогућава прегледање веб страница 

o најкоришћенији: Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer Google Chorme… 

 Претраживач Веба 

o садржи категоризацију садржаја многих веб страница 

o упишемо жељени појам, претраживач ће претражити веб и приказати резултате (веб 

странице, слике, документе) који су најрелевантнији за уписани појам  

o Најпопуларнији претраживачи: www.google.com , http://www.pogodak.rs/ , 

www.yahoo.com, www.bing.com  

 Колачићи (cookie) – текстуална датотека коју веб страница чува на нашем рачунару ради 

лакше комуникације између корисника и страница 

 Приручна или међумеморија (cache) –  фолдер на тврдом диску у којем се чувају сви 

објекти које смо посетили на вебу 

o омогућава: брзо отварање странице следећи пут и читање странице offline (тј. док 

нисмо прикључени на Интернет) 

 Пружалац Интернет услуга (Internet Service Provider – ISP) – компанија која омогућава 

приступ Интернету за своје кориснике; нпр. Телеком, EUnet 

 Стварно једноставне вести (Really Simple Syndication – RSS) – олакшана могућност 

преноса неке информације (вести, уноса у блог и сл.) објављене на веб страници на 

стандардизовани начин (обично: наслов, реченица две чланка, као и веза на страницу 

http://sr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://sr.wikipedia.org/wiki/Www
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://sr.wikipedia.org/wiki/URL
http://sr.wikipedia.org/wiki/FTP
http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA
http://www.google.rs/
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
http://www.opera.com/
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=341c2ad5-8c3d-4347-8c03-08cdecd8852b&displaylang=hr
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B0
http://www.google.com/
http://www.pogodak.rs/
http://www.yahoo.com/
http://www.bing.com/
http://sr.wikipedia.org/wiki/RSS
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на којој се налази цео чланак). Претплатом на RSS s с различитих веб страница, 

корисници су обавештени о новостима без одласка на дотичне странице  

 Подкаст – дигиталне датотеке које садрже аудио или видео запис  

 

 

СИГУРНОСТ 

 приступ неким страницама је могућ само унапред одређеним корисницима који имају 

потребно корисничко име и лозинку 

 ознаке сигурног веб места: веб адреса започиње са „https“, симбол катанца на траци за 

уписивање адресе 

 електронски сертификат- претвара наш податак у шифру како би га заштитио од 

злоупотребе (нпр. број кредитне картице) 

 енкрипција (шифрирање) – заштита електронске поште како би је могао примити и 

прочитати само одређени прималац, а за остале је нечитљива 

 злонамерни програм (malware): рачунарски вируси, црви, тројанци, шпијунски 

програми (spyware) 

 spyware – шпијунски програм који се инсталира на рачунар преко Интернета и шаље 

наше податке аутору 

o потребно је имати инсталиран anti-spyware програм; нпр. Ad-Aware;  Spybot Search & 

Destroy  

 због опасности преузимања датотека с Интернета, препоручује се: 

o размењивати датотеке само с поузданим особама 

o користити ажурирани (обновљен најновијим дефиницијама вируса, скинутим с 

Интернета, како би исти били препознати и заустављени на време) антивирусни 

софтвер за заштиту рачунара  

o не отварати прилоге електронске поште примљене од непознатих пошиљалаца 

 опасности остављања података на Интернету: 

o остављањем е-мејл адресе излажемо се каснијем добијању спам-a (нежељена 

електронска пошта) 

o могућа је крађа броја кредитне картице коју користимо за куповину путем Интернета 

 опасности повезане са online активностима су: ненамерно одавање личних података, 

претње или досађивање, напади грабљиваца 

 програми који омогућују родитељима надзор (parental control) у виду:  

o праћења посећених веб страница,  

o ограничења за прегледавања веба ,  

o ограничења за рачунарске игре,  

o временских ограничења коришћења рачунара 

 Заштитни зид (Firewall) 

o програм који контролише и штити улазе (портове) у рачунару, дозвољава само 

овлашћене покушаје приступа рачунару 

o оперативни систем Windows XP с надоградњом и новији имају у свом саставу 

заштитни зид 

  

http://sr.wikipedia.org/wiki/Potkast
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/Racunarski_virus
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%86%D1%80%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%9A_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BC
http://www.eduvizija.hr/portal/sadrzaj/sigurno-kori-tenje-interneta
http://windows.microsoft.com/sr-Latn-CS/windows7/Set-up-Parental-Controls
http://hr.wikipedia.org/wiki/Sigurnosna_stijena
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КОРИШЋЕЊЕ ПРЕГЛЕДАЧА  (INTERNET EXPLORER 8) 

 

 на менију Start су наведени инсталирани прегледачи, за покретање притиснемо леви 

тастер миша на икону програма 

 отвара се у прозору са следећим елементима (сл. 1.): 

1. Дугмад за манипулацију прозором – минимизирање, максимизирање, затварање 

прозора 

2. Насловна трака – име веб странице као и име програма 

3. Менији / menu 

o Датотека / File 

o Уреди / Edit 

o Приказ / View  

o Фаворити / Favorites 

o Алатке / Tools 

o Помоћ / Help 

4. Трака за уписивање адресе 

5. Трака с наредбама / Command bar 

o неке наредбе су скривене, имају стрелицу поред за отварање додатних опција  

o засивљене наредбе се не могу тренутно извршити  

o наредбе с три тачке имају след даљих наредби 

6. Трака за навигацију (клизач) 

7. Статусна трака – приказује проценат учитаности веб странице 

  
Сл. 1. Елементи прозорa прегледача  

 

 активирање хипервезе 

o када показивач миша (курсор, стрелица) промени облик у ручицу налазимо се 

показивачем миша (курсором) изнад хипервезе 

o притиском левог тастера миша на хипервезу одлазимо на друго место на истој 

страници или на другу веб страницу 

o хипервезе су наглашене на неки начин, да би се истакле од остатка садржаја; обично 

су подвучене, подебљане или обојене, а могу бити текстуалне и сликовне 
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 прелазак на претходну и следећу страницу  

o уз помоћ дугмета Back (назад) и Forward (напред) крећемо се по страницама које смо 

већ отворили у том истом прозору 

 заустављање даљег учитавања веб странице 

o притиснемо леви тастер миша на наредбу Стани (Stop)  

 освежавање веб странице 

o притиснемо леви тастер миша на наредбу Освежи (Refresh)  

 помоћ (Help)   - објашњења везана за тај Интернет прегледач 

 приказ веб странице у новом прозору: притиснемо десни тастер миша на хипервезу и у 

брзом менију одаберемо Отвори у новом прозору (Open in new window) (сл. 2.) 

 
Cл. 2. Брзи менију - десни тастер миша на хипервезу 

 

 приказивање веб странице у новој картици (tab-у): притиснемо десни тастер миша на 

хипервезу и у брзом менију изаберемо Отвори у новој картици (Open in new tab) 

 брзо долажење до већ посећених веб страница 

o на траци за уписивање адресе притиснемо леви тастер миша на стрелицу према 

доле, или 

o дугме Историја (History) нам отвара преглед веб адреса страница које смо посетили 

 брисање листе посећених веб страница:  

1. притиснемо леви тастер миша на стрелицу према доле која се налази поред 

дугмета Сигурност (Safety)  

2. одаберемо наредбу Обриши историју прегледавања (Delete browsing history),  

3. означимо све што желимо да обришемо и одаберемо дугме Обриши (Delete) 

 приказивање и скривање трака с алаткама: на траци са менијима отворимо мени  

Приказ (View) и поставимо показивач миша на опцију Траке с алаткама (Toolbars) и на 

менију који се појави означимо траке које желимо да су видљиве 
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 приказивање и скривање слика на веб страницама:  

1. притиснемо леви тастер миша на стрелицу према доле која се налази поред 

дугмета Алатке (Tools)  

2. одаберемо опцију Internet options; одаберемо дугме Напредно (Advanced),  

3. на менију који се појави, у Multimedia делу, искључимо опцију Прикажи слике 

(Show Picture) 

 

Фаворити (Favorites) 

 странице које често посећујемо можемо 

означити и организовати у фасциклу како не 

бисмо морали стално да их уписујемо 

 означавање страница: 

o на менију Фаворити (Favorites) (сл. 3.) 

одаберемо опцију Додај у фаворите (Add 

to Favorites) па одаберемо дугме Додај 

(Add) 

Cл. 3. Мени Фаворити / Favorites 

 

o приказивање означене странице: притиснемо леви тастер миша на дугме Фаворити 

(Favorites) и одаберемо страницу 

 уклањање ознака са странице  – притиснемо десни тастер миша на ознаку у фолдеру 

фасцикле Фаворити (Favorites) и на брзом менију одаберемо наредбу Обриши (Delete) 

 креирање фолдера за означене странице  

o пожељно је странице 

организовати у тематске фолдере 

како бисмо касније брже 

пронашли жељену 

o на менију Фаворити (Favorites) 

одаберемо наредбу Организуј 

фаворите (Organize Favorites); на 

дијалошком оквиру који се појави 

(сл. 4.) одаберемо дугме Нов 

фолдер (New Folder), унесемо име 

помоћу тастатуре и притиснемо 

тастер Enter 

 

 
Cл. 4. Дијалошки оквир  

Организуј фаворите / Organize Favorites 
  

 додавање означених страница у фолдере 

o метода „ухвати, превуци, пусти“ (drag and drop): притиснемо и задржимо леви тастер 

миша на означеној страници, одвучемо показивач миша на жељени фолдер и 

отпустимо тастер миша – означена страница је премештена у фолдер 
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 брисање фолдера за означене странице  

o на менију Фаворити (Favorites) одаберемо наредбу Организуј фаворите (Organize 

Favorites); на картици која се појави означимо фолдер који желимо и одаберемо 

дугме Обриши (Delete) 

 

Почетна страница (Home Page) = прва страница коју интернет прегледач учита када се покрене 

o постављање почетне странице: поред 

дугмета за почетну страницу притиснемо 

леви тастер миша на стрелицу према доле и 

одаберемо наредбу Додај или промени 

почетну страницу (Add or change home page) 

(сл. 5.)   

Cл. 5. Падајући мени c наредбoм 

 Додај или промени почетну страницу 

 

 

o други начин постављања почетне 

странице: на менију Tools одаберемо опцију 

Опције интернета (Internet Options) (сл. 6.) 

• на картици General  у поље 

поред Home page – упишемо адресу > Apply > 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

Cл. 6. Дијалошки оквир Опције интернета / 

Internet Options 

 

 

 

 

КОРИШЋЕЊЕ ВЕБА  

 

Попуњавање образаца на Интернету 

 између поља за унос текста крећемо се притиском левог тастера миша на поље за унос 

или тастером Tab 

 на крају потврдимо унесено притиском на дугме Потврди или Submit 

 

Претраживање веба употребом претраживача 

 уписујемо тражени појам, а претраживачи нам приказују странице где се он налази 
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 најпознатији претраживачи: 

o Google http://www.google.rs  

o Yahoo http://www.yahoo.com  

o Bing http://www.bing.com  

o MSN http://www.msn.com 

 упис појма у претраживач 

o ако појам има више речи битно је како га уписујемо: 

• Бела Кућа – засебна претрага речи 

• “Бела Кућа” – претрага целе фразе 

o ради квалитетног претраживања треба уписивати мањи број речи, али које добро 

описују шта желимо да пронађемо 

 ради специјализованије претраге нуде се и напредне опције претраге (Advanced search) 

(сл. 7.): 

по тачној фрази, искључивањем одређених речи, по датуму, по облику датотеке, итд. 

 

Cл. 7. Напредне опције претраге / Advanced search 

 омогућено је и претраживање већих веб домена, нпр. веб енциклопедија (нпр. 

Wikipedia) и речника (нпр. Крстарица Речник) 

 

 

ИЗЛАЗНИ ПОДАЦИ С ВЕБА 

 

 копирање текста, слика, URL-a са веб страница у документ 

1. означити жељени текст или слику 

2. притиснемо десни тастер миша изнад означеног и на брзом менију одаберемо 

наредбу Копирај (Copy) 

3. покренемо програм у који желимо да сместимо копију (нпр. Microsoft Paint, 

OpenOffice Writer, Microsoft Word) 

4. притиснемо десни тастер миша и на брзом менију одаберемо наредбу Налепи 

(Paste) 

 чување веб странице на рачунар 

o File > Save as > упишемо име > одаберемо тип програма у којем желимо да се сачува 

(.html за потпуни изглед веб странице; .txt чувамо само текстуални део) 

http://www.google.rs/
http://www.yahoo.com/
http://www.bing.com/
http://www.msn.com/
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8?search=&go=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://recnik.krstarica.com/
http://sr.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%98%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4
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 преузимање датотека с веб страница на рачунар 

o притиснемо десни тастер миша на хипервезу (графика, текст, видео…) и на брзом 

менију одаберемо наредбу Save target as 

 

 

Припрема и штампање 

 преглед пре штампања: на менију File 

одаберемо опцију Print Preview 

 подешавања штампања мењамо тако што на 

менију Датотека (File) одаберемо опцију 

Подешавање странице (Page Setup) (сл. 8.) 

o промена величине папира (Size) 

o оријентација папира: 

• портрет, вертикалнo (Portrait)  или   

• пејзаж, хоризонталнo (Landscape) 

o промена маргина: у поља уносимо 

вредности за леву, десну, горњу и доњу 

маргину 

Cл. 8. Дијалошки оквир Подешавање  

странице (Page Setup) 

 

 одабир детаљног подешавања штампања: на менију Датотека (File) одаберемо опцију 

Штампање (Print) (сл. 9.): 

 

 

 

o Штампање свих страница или 

само неких (Page range) 

o Број примерака (Number of 

copies) 

 

 

 

 

 

 

Cл. 9. Дијалошки оквир Штампање (Print) 
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ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА  

 

 сервис кратких порука (Short Messages Service - SMS) је услуга слања текстуалних порука 

дужине до 160 знакова 

 на Интернету постоје услуге којима се можемо користити, а које омогућују 

комуникацију у реалном времену, могућност да се види ко је све на вези (online), ниска 

цена, могућност преноса датотека: 

o слање истовремених порука (Instant Messaging – IM) - Google Talk, Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger 

o гласовна комуникација преко Интернета (Voice over Internet Protocol –VoIP) – 

омогућава пренос гласовне комуникације преко интернетске мреже, у већини 

случајева омогућава бесплатно телефонирање са рачунара на рачунар, као и 

јефтиније телефонирање с рачунара на мобилне телефоне и фиксну линију 

 

Виртуалне (online) заједнице 

 друштвена веб места (social networking websites): Facebook, Bebo, Twitter, G+, MySpace, 

LinkedIn, Nexopia, Hi5, Tagged, XING, Orkut итд. 

 Интернет форуми – Крстарица, B92.net, Бурек итд. 

 мрежне рачунарске игре (multiplayer games): Anarchy Online, Guild Wars, World of 

Warcraft итд.  

 собе за разговор (chat rooms)  

 

Електронска пошта (e-mail) 

 пренос текстуалних порука уз које  можемо послати документе било којег програма, 

осим извршних програма (екстензија .exe) 

 структура адресе електронске поште: име на кога је пошта адресирана, знак @ као и 

име рачунара на Интернету на којем ће пошта бити испоручена примаоцу, нпр. 

pera.peric@gmail.com , c3po@telekom.rs  

 предности система базираног на електронској пошти: брзина доставе, ниски трошкови, 

флексибилност коришћења сандучета за пошту на веб страницама 

 правила пристојности на Интернету (netiquette) као: коришћење прецизног и кратког 

наслова поруке, кратки одговори , провера правописа и граматике 

 остављањем мејл адресе на Интернету излажемо се могућности примања нежељене 

електронске поште (spam)  

 приликом отварања порука или прилога уз поруке од непознатих пошиљалаца 

излажемо наш рачунар опасности заразе вирусом; неопходно је имати инсталиран 

антивирусни програм  

 пецање (phishing) – превара у којој се на лажној веб страници траже поверљиви подаци 

(бројеви кредитних картица, кориснички подаци, шифре итд.); нпр. идентична копија 

странице неке познате банке 

 дигитални потпис – осигурава да порука није промењена на путу од пошиљаоца до 

примаоца, и гарантује идентитет пошиљаоца поруке 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/SMS
http://hr.wikipedia.org/wiki/Slanje_istovremenih_poruka
http://www.google.com/talk/
http://www.skype.com/intl/en/
http://windowslive.com/desktop/messenger
http://windowslive.com/desktop/messenger
http://messenger.yahoo.com/
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://sh.wikipedia.org/wiki/Virtualna_zajednica
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_service
http://sr-rs.facebook.com/
http://www.bebo.com/
http://twitter.com/
https://www.gplus.com/
http://www.myspace.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.nexopia.com/
http://www.hi5.com/
http://www.tagged.com/
http://www.xing.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Orkut
http://forum.krstarica.com/
http://forum.b92.net/
http://forum.burek.com/
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://www.anarchy-online.com/wsp/anarchy/frontend.cgi?func=frontend.show&template=main
http://www.guildwars.com/
http://www.worldofwarcraft.com/index.xml
http://www.worldofwarcraft.com/index.xml
http://sh.wikipedia.org/wiki/Chat
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0
mailto:pera.peric@gmail.com
mailto:c3po@telekom.rs
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Коришћење електронске поште (Microsoft Outlook) 

 програм покрећемо отварањем иконе  и отвара се прозор приказан на сл. 10. 

 

Cл. 10. Изглед програма за прегледање електронске поште (Microsoft Outlook) 

 стандардни елементи (и овог) прозора: насловна трака, трака с менијима, трака с 

алаткама, трака стања 

 

Фолдери Фасцикле 

 служе за складиштење и организацију ставки 

 стварање новог фолдера: на менију Датотека (File) одаберемо опцију Ново (New), затим 

Фолдер (Folder); упишемо име и одредимо шта ће садржати; на крају притиснемо дугме 

OK 

 могу се преместити, избрисати, копирати, преименовати: десним тастером миша на 

фолдер 

 

 

Рад с поштом 

 

Унос података за слање поште 

 креирање нове поруке: притиснемо на алатку New (уколико се налазимо у Inbox, 

Outbox, Sent items или Deleted items) 

 потребно је унети и-мејл адресу: ручно укуцати или изабрати из контаката притиском 

на дугме Прима (To) – ко прима поруку 

 CC (копија): копира поруку што је видљиво другим примаоцима 

 BCC (на знање): копира поруку али скривено од других прималаца 

 Наслов поруке (предмет) (Subject) – назначимо кратко и јасно о чему је реч (по е-

бонтону) 
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 Accounts – уколико је више налога бирамо с којег шаљемо мејл 

 Insert: могућност уметања прилога (attachmenta), слике или хиперлинка у поруку 

 преко спајалице можемо брже додати датотеке и објекте (items) из Outlooka 

 велике прилоге је препоручљиво компресовати (сажети) програмима WinZip или 

WinRar  

 

Изглед поште 

 пре слања поште одредимо изглед и начин уређивања поште: на менију Алатке (Tools) 

одаберемо Options затим Mail Format 

o обичан текст (Plain text) – без обликовања, брже се шаље и прима 

o богати текст (Rich Text) – подржава додатна обликовања 

 Signatures – можемо додати стални потпис 

 картица Spelling – можемо одредити језик за који ће Outlook радити проверу 

 чување нацрта електронске поруке: када желимо касније да наставимо обликовање и 

слање поруке угасимо прозор поруке, а у оквиру који се појави потврдимо да желимо 

да сачувамо промене (Save Changes). Порука на којој смо радили је сачувана у фасцикли 

Скице (Drafts) и касније, на њој можемо даље наставити рад. 

 

Процес слања поште 

 омогућено је слање поруке с високим или ниским приоритетом (low or high priority) 

 када смо готови с уређивањем притиснемо дугме Пошаљи (Send), а порука одлази у  

Outbox 

o поруке из Outbox-a се шаљу аутоматски након времена које је постављено у менију 

Алатке (Tools), Options, Mail setup, Пошаљи/Прими (Send/Recive); или 

o кад ми одредимо, притиском на Пошаљи/Прими (Send/Receive) дугме на траци с 

алаткама 

 након што је порука послата одлази у Sent Items 

 

Рад с пристиглом поштом 

 након притиска на дугме Пошаљи/Прими (Send/Recive) пошта из Outbox-a одлази на 

адресе прималаца, а у Inbox долази са сервера нова пошта 

 непрочитане поруке су означене подебљаним (bold) словима  

 све поруке могу се сортирати на основу неколико категорија узлазно и силазно: 

притиснемо леви тастер миша на заглавље једне од колона и све поруке у дотичној 

фасцикли су сортиране према том критеријуму (наслову, пошиљаоцу, времену доспећа 

или слања)   

 

Чување, премештање, брисање порука 

 означавање: помоћу тастера Shift ако су поруке у низу или тастера Ctrl ако нису   

 премештање: метода „ухвати, превуци, пусти“ (drag and drop): притиснемо и задржимо 

леви тастер миша на одређеној поруци, одвучемо показивач миша на жељени фолдер 

и отпустимо тастер миша – порука је премештена у фолдер 

 брисање: означимо поруку и притиснемо тастер Delete 
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 чување поруке: у менију Датотека (File) одаберемо наредбу Сачувај као (Save As) па 

унесемо име и одредимо место чувања поруке 

 чување прилога: двоструко кликнемо на прилог и одаберемо опцију Сачувај (Save) 

(пазимо да је порука од познате особе јер је приликом отварања прилога повећан 

ризик заразе рачунарским вирусом!) 

 враћање обрисане електронске поруке:  

o обрисане поруке одлазе у фолдер Обрисане ставке (Deleted items). Да бисмо их 

вратили отворимо фолдер Обрисане ставке (Deleted items), притиснемо десни 

тастер миша на жељену поруку и одаберемо опцију Премести у фасциклу (Move 

to folder) 

 пражњење фолдера с обрисаним електронским порукама: притиснемо десни тастер 

миша на фолдер Deleted items и на брзом менију одаберемо опцију „Empty Deleted 

items folder“ 

 

Одговори, проследи поруку 

 одговорити на поруку: дугме Reply – наслов поруке као и наслов примљене ће бити са   

префиксом „Re:“ 

 проследити поруку: дугме Forward, наслов добија префикс „Fw:“ 

 Outlook аутоматски у Одговор или Прослеђивање ставља текст оригиналне поруке. 

Искључити: на менију Алатке (Tools) одаберемо Options затим E-mail Options и 

поставимо опцију „Do not include original message“ 

 приликом прослеђивања, порука задржава прилоге, док приликом одговарања не 

 постављање заставице на поруку – Flagging – веже даље очекиване радње с поруком 

 означавање поруке као непрочитане: притиснемо десни тастер миша на поруку и 

одаберемо алатку Означи као непрочитано (Mark as unread) 

 приказивање, скривање алатних трака: на менију Приказ (View), на опцији Toolbars се 

налазе набројане алатне траке а означене су оне које су тренутно видљиве 

 

Додавање новог контакта: 

 додавање контакта из улазне поште: притиснемо десни тастер миша на адресу 

пошиљаоца поруке и на брзом менију одаберемо Додај у Outlook контакте (Add to 

Outlook Contacts) 

 унос новог контакта док смо у Контакти делу Outlook-a (cл. 11.): двоклик на празан 

простор, притисак левог тастера миша на дугме New, или пречица на тастатури Ctrl + N 
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Cл. 11. Деo Контаки (Contacts) - Outlook 

 повлачењем било које ставке које садрже неку од информација контаката из других 

фолдера у фолдер Контакти отвара се прозор за нови унос с већ унесеним познатим 

подацима 

 накнадно обликовање контакта: двоструко кликнемо на контакт и 

уносимо/мењамо/бришемо информације о контакту; на крају притиснемо дугме 

Сачувај и затвори (Save and close) 

 брисање контакта: означимо контакт (притиснемо леви тастер миша на њега) и дугме 

Delete 

 на менију с леве стране можемо одредити начин приказа контаката 

 слање поруке контакту: десни тастер мишем на контакт и на брзом менију одаберемо 

Create new message to contact 

 

Листа прималаца – дистрибуциона листа 

 листа више контаката уједињених у једној листи 

 креирање нове листе: на менију Датотека (File) одаберемо опцију Ново (New) и затим 

Дистрибуциона листа (Distribution list); унесемо име листе и додамо контакте преко 

алатке Select members; на крају притиснемо дугме Сачувај и затвори (Save and close) 
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ОПШТИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА: 

 

Веб страницу www.ITdesk.info је покренуло удружење „Отворено друштво за 

размену идеја - ОДРАЗИ“ у склопу активног промовисања људског права на 

слободан приступ информацијама и људског права на едукацију. 

Слободно копирајте и дистрибуирајте овај документ, уз услов да не мењате 

ништа у њему! 

Над свим програмима и услугама наведеним на веб страницама ITdesk Home на веб адреси 

ITdesk.info искључиво право поседују њихови аутори. Microsoft, Windows и Office су 

регистровани заштитни знакови компаније Microsoft Corporation. Остали заштитни знаци 

коришћени на ITdesk Home Web страницама су искључиво власништво њихових власника. 

Уколико имате питања везана за употребу или редистрибуцију било којег програма, молимо 

контактирајте ауторе дотичног програма. Сва додатна питања пошаљите на info@itdesk.info.  

___________________________________ 

Ове веб странице садрже линкове на остале веб странице или изворе. ITdesk.info тим НИЈЕ 

одговоран за текстуални и/или рекламни садржај, односно за производе који су на тим веб 

страницама/изворима понуђени, као што НИЈЕ одговоран ни за садржај који је путем њих 

доступан; могућност коришћења или тачност садржаја. Линкове користите на сопствену 

одговорност. Такође, ITdesk.info тим не гарантује: 

 да је садржај на овим веб страницама ослобођен од грешака или погодан за сваку сврху, 

 да ће ове веб странице или веб услуге функционисати без грешака или прекида, 

 да ће бити одговарајући за ваше потребе, 

 да имплементација таквог садржаја неће нарушавати патенте, ауторска права, заштитни 

знак или остала права неке треће стране. 

Уколико се не слажете с овим општим условима коришћења или ако нисте задовољни веб 

страницама које пружамо, прекините с коришћењем ових веб страница и веб услуга. ITdesk.info 

тим није одговоран вама, нити трећим особама за било коју насталу штету, била она директна, 

индиректна, случајна или последична, повезана с вашом употребом или произлазила из ваше 

употребе, погрешне употребе ових веб страница или веб услуга. Иако ваше потраживање може 

бити базирано на гаранцији, уговору, прекршају или неком другом правном упоришту, 

независно од наше обавештености о могућности настанка такве штете, ослобађамо се сваке 

одговорности. Прихватање ограничења наше одговорности неопходан је предуслов коришћења 

ових веб страница и веб услуга. 

Сви софтвери наведени у овом или другим документима објављеним на страници ITdesk.info су 

наведени само за едукативне сврхе или као пример, стога ми, на било који начин, не 

преферирамо наведени софтвер у односу на неки други софтвер. Било коју изјаву да неки 

наведени софтвер преферирамо више у односу на други, који се спомиње или не спомиње у 

материјалима, сматраће се као лажни исказ. Нашу директну и безрезервну подршку имају 

једино софтвери отвореног кода (open source) који омогућују корисницима да без препрека 

постану дигитално писмени, користе рачунар и учествују у модерном информатичком друштву. 

 

mailto:info@itdesk.info
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