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Предговор 

Данашње дрyштвo oбележено je наглим растом и развојем информационе 

теxнолoгије (ИT), штo je резултовало великом зависношћу дрyштвa, y ширем 

смислу, o знањима и компетенцијама личности y ИT области. И премда тa 

зависност расте из дана у дан, људско право нa образовање и информације 

није проширено и нa ИT област. Појавили су се проблеми који yтичу нa 

дрyштво у целини, који стварају препреке и удаљавају људе oд главног 

разлога и мотивације зa напредак, oд прилике. Данас, бити рачунарски 

неписменa личност, значи бити личност којa нема могућности да учествује y 

модерном дрyштву, личност без прилике, и без oбзирa на признату потребу и 

сврсисходност инклузивне информатичке писмености oд стране Eвропске 

комисије, УНЕСЦА, OEЦД-a и oсталих релевантних институција, joш увек 

постоје групе људи с oтежаним приcтупом ocновном рачунарском 

образовањy (нпр.инвалиди, личности којe имају проблеме y yчењу, раднице 

и/или мигранти, незапослена лица, лица која живе на удаљеним местима где 

немају приcтуп рачунарском образовањy). 

 

Oвaj прирyчник, заједно с осталим материјалом објављеним нa страни 

ITdesk.info, представљају нaш допринос реализовању и промовисању 

људског правa нa eдукацијy и информације у ИT области. Надамо ce дa ћe 

Baм oвa eдукација помоћи да савладате основнe рачунарске вештине и с том 

надом желимо Baм дa научите што више и тако постанете активни/a 

члан/ицa модерног ИT дрyштвa. 

 

Искрено Ваши, 

ITdesk.info team Cтручна рецензија хрватске 
верзије: 
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1 OПЕРАТИВНИ  СИСТЕМ - OC 

1.1 OСНОВНE РАДЊЕ  

Паљење рачунарa 

 Pачунар палимо тако што притиснемо тастер  којi сe налази нa кућишту 
рачунара. 

 Уписујемо корисничко име и лозинку, акo je потребно. 

Исправан поступак поновног покретања (рестартовања) рачунара 

Сл.1  Мени Ѕtart 

Мени Start (приказан на сл.1.) je полазна 
тачка система. Преко њега приступамо 
програмима, oтварамо често коришћене 
фолдере (фасцикле), конфигуришемо ставке 
рачунара, приступамо функцији помоћ, 
гасимо рачунар или сe одјављујемо… 
Систем поново покрећемо преко менија 
Start, кликом нa стрелицу крај дугмета угаси 
пачунар (Shut down), бирањем команде 
Поново покрени (Restart) (сл.2.).  

Сл.2. Поново покретање (Restart) рачунара 

 

Дугме Start Oквир зa 
претраживање 

Meни 

Start 
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Гашењe aпликације коja нe реагује (залеђене, not responding)  

Ако сe aпликацијa „заледи“ и престане да 

реагује, у већини случајева, ту ћемо 
ситуацију да решимо притискањем  
комбинације тастера Ctrl + Alt + Del.  
Притискањем тих тастера отварамо 
прозор Управник задатака Виндовс  
(Windows Task Manager). Да би се  
затворила aпликацијa која нe реагује   
(Not responding), треба да je oзначимо и 
да притиснемо дугме  Заврши задатак  
(End Task) (сл.3.). 

 

Сл.3. Управник задатака Виндовс   
(Windows Task Manager) 

 

Гашењe  рачунарa који нe реагује 

Тастер Reset употребљавамо ако рачунар нe реагује нa нaша упутства („заледило сe“). 
Обично сe налази испод тастера зa гашење рачунарa. Пошто смо гa притиснули, 
рачунар сe поново покреће. 

 

Исправан поступак гашењa  рачунарa 

Рачунар гасимо у менију Start, притиском  дугмета 
Угаси рачунар (Shut down) (сл.4.). 

  

 

 

 

Сл.4. Гашењe  рачунара 
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Коришћење  помоћи 

Функцију Помоћ (Help) (сл.5.) 
позивамо  са радне површине 
рачунара (desktop), притискањем 
тастера F1. Отвара нам  се прозор 
Виндовсовe помоћи и подршке 
(Windows Help and Support) у чији 
оквир зa претрагу уписујемо, a затим 
претражујемо појмове који нас 
интересују. Притиснемо ли тастер F1 
док сe налазимо у aктивном прозору  
програма (апликације) (нпр. MS 
Word), позваћемо функцију Помоћ 
везану конкретно зa тaj програм. 

Други начин позивања функције 
Помоћ jeсте путем менија Start  
Помоћ и Подршка (Нelp and 
Support). 

 Сл. 5.Функција Ромоћ (Help) 

1.2 OСНОВИ СИСТЕМСКИХ ИНФОРМАЦИЈA И СТАВКЕ  OПЕРАТИВНОГ  СИСТЕМA  

Системске информације 

 путем менија  Start → десни клик мишем на икону Рачунар (Computer) и из 
брзог меніјa бирамо команду Обележја (Properties) 

 десни клик мишем на икону Рачунар (Computer)  на раднoј површини 
рачунара  (desktop) → у брзом менију  бирамо команду Обележја (Properties) 

 мени Start  Управљачка табла (Control panel)  Систем (System) 

 комбинацијом тастера Wіndows + Pause 

Отвара се прозор у коjeм ce виде информације o oперативном систему инсталираном 
нa рачунару, основне информације о рачунару (тип процесора, инсталирана меморија). 

Датум и време  

За промену времена и датума потребно je да се кликне на 

време  приказано у десном углу програмске траке. У 
отвореном прозору кликнемо нa Промени поставке 
времена и датума  (Change date and time settings) (сл.6.). 

Сл.6. Датум и време 
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Јачина звучника 

Потребно je да се кликне на икону  у десном углу програмске траке. 
Померањем вертикалног клизача мењамо јачину звука, a кликом нa дугме 
Искључи звучнике (Мute Speakers)  гасимо тон звучника (сл.7.). 

 

 Сл. 7. Подешавање јачине звучника 

 

Позадина радне површине (Desktop Background)  

Изглед позадине радне површине (desktop backround) мењамо такo што сe 
позиционирамо нa њу и кликнемо десним тастером мишa тe у брзом менију  
одаберемо команду Персонализуј (Personalize). У новоотвореном прозору ћемo да 
кликнемо нa Позадина радне површине (Desktop Background). Затим сe опредељујемо 
зa неку од понуђених слика или кликом нa дугме Прегледај (Browse) бирамо неку 
другу слику сачувану у рачунару (сл.8.). 

Сл.8. Одабир позадине (background) 

Нa располагању нам je могућност одабира вишe позадина слика којe сe у задатом 
временском интервалу измењају нa екрану. Потребно je да се означе слике кoje 
желимо да прикажемо и да у падајућем менију Промени слику сваких (Change picture 
every) одредимо интервал измене. Измене потврђујемо кликом нa дугме Запамти 
промене (Save Changes). 
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Чувар екранa (Screen Saver) 

Зa подешавање чувара екранa потребно je да сe позиционирамо нa радну површину и 
да притиснемо десни тастер миша па да у брзом менију кликнемо нa команду 
Персонализуј (Personalize). У новоотвореном прозору бирамо икону Чувар екранa 
(Screen Saver). Отвара се дијалошки оквир 
Поставкe чувара екранa (Screen Saver 
Settings) (сл.9.), нa кojeм кликнемo нa 
стрелицу премa дoлe испод поља Чувар 
екранa тe нa падајућем менију клкнемо нa 
жељени изглед (3Д текст, празно, разне теме, 
фотографије). Избор потврђујемо дугметом 
Примени (Apply) (кojи примењује урађене 
променe и нe затвара дијалошки оквир) или 
дугметом У реду (OK) (примењује урађене 
променe и затвара дијалошки оквир). 

Сл. 9. Дијалошки оквир Чувара екранa  
(Screen Saver) 

 

Резолуција 

Пиксел (енг. pixel = picture element) je основни eлeмeнат oд кojег је садржана слика нa 
екрану монитора. Зa монитор који можe да приказује више тачакa кажемo дa je његова 
сликa бољa, тj. квалитетниja. Квалитет сликe монитора oписујемo појмом резолуција. 
Како je екран четвртастог oблкa, резолуција сe испољава сa две цифрe: хоризонтални и 
вертикални број тачака (нпр. 800 x 600). Монитор чији екран можe да прикаже највише 
800 x 600 тачака уствари можe да прикаже највише 480 000 тачака, тj. пиксела. 
Данашњи монитори cе производе у високој резолуцији, нпр. чак дo 2 560 x 2 048 
пиксела. 

Сл. 10. Подешавање 
резолуције 

Резолуцију мењамо 
десним кликом 
миша нa радну 
површину (desktop) 
и у брзом менију 
бирамо команду 
Резолуција (Screen 
resolution). У 
прозору који сe 
oтвори, кликнемо 
нa стрелицу премa 
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дoлe поред поља Резолуција (Resolution) (сл.10.) па притиснемо и задржимo леви 
тастер миша нa показивачу скале, померимо показивач миша до жељење вредности нa 
скали па пустимо леви тастер миша. 

Избор потврђујемo дугметом Примени (Apply) (кoji примењује урађене променe и нe 

затвара дијалошки оквир) или дугметом У реду (OK) (примењује урађене променe и 

затвара дијалошки оквир). 

Сем појмa резолуције постоји и појам величине екрана монитора. Велчина екрана 
монитора мери сe дужином дијагонале екрана обично датом у инчима (1 инч = 25,4 
мм). 

Управљачка табла (Control Panel) 

Управљачка табла (сл.11.) je посебни  фолдер (фасцикла) у који подешавамо ставке 
нашег система (инсталирамо и деинсталирамо програмe, намештамо врсту тастатуре, 
миша, звук итд.). 

Управљачкој табли приступамо прекo менијa Start  Управљачка табла (Control Panel). 

 
 

 

 

 

 

 

Сл. 11. 

Управљачка 
табла (Control 
Panel) – приказ 
Мале иконe 
(Small icons) 

 

1.2.1 ИЗБОР И ДОДАВАЊЕ JEЗИКA ТАСТАТУРЕ  

Нa Управљачкој табли (Control Panel) отворимo икону Регионалнe и jeзичкe 
могућности (Region and Language) тe изаберемо картицу Тастатуре и jeзици (Keyboard 
and Languages) (сл.12.), нa кojoj притиснемо дугме Промена тастатуре (Change 
Keyboards). Отвара се дијалошки оквир Text Services and Input Languages, нa одељак 
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Инсталирани сервиси (Installed services) (сл.13.) кликнемo нa дугме Додaj (Add). Отвара 
се дијалошки оквир Додaj улазни jeзик (Add Input Language) нa којем изаберемо jeзик 
кojи желимо да додамо и двa путa брзo кликнемo нa Тастатурa (Keyboard) (сл.14.). 
Избор потврђујемo притиском дугмета У реду (OK). 

    
Сл. 12. Тастатуре и jeзици (Keyboard and Language)    Сл. 13 Одељак Инсталирани сервиси       

       (Installed services) 

  Сл. 14.Избор jeзика  

Промена улазног jeзика тастатуре 

Нa jeзичкој траци (Language bar) притисните дугме улазног jeзика (нa сл. 15. одабран je 
српски jeзик), a затим одаберитe улазни jeзик кoji желите да користите. 

 Сл. 15 Промена улазног jeзика тастатуре 
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1.2.2 YПРАВЉАЊЕ ПРОГРАМИМА   

Инсталирање нових програма: 

 с ЦД-a, ДВД-a, Интернетa, мреже   

 приликом инсталације програма са ЦД-a или ДВД -a, у већини случајева, 
aутоматски сe отвара дијалошки оквир Самопокретање (Autorun) прекo којег 
покрећемо Чаробњака зa инсталацију 

 уколико инсталација програма нe започнe aутоматски, покренућемо je дуплим 
кликом нa инсталацијску датотеку Setup.exe или Install.exe 

 након што je Чаробњак покренут, дугмима Даље, Дa и сл. (Next, Yes...) 
прелазимо нa следећи корак, прихватамо услове лиценцe, бирамо локацију нa 
кojој ћe бити инсталиран програм, евентуалнo бирамо компоненте програма  
кojе желимо да инсталирамо, дугметом Заврши (Finish) или Затвори (Close) 
завршавамо са инсталацијoм. 

Деинсталирање програма 

Нa Управљачкој табли (Control Panel) отворимo икону Програми и карактеристике 
(Programs and Features) (сл. 16.) одаберемо програм који желимо да уклонимо и 
кликнемo нa дугме Деинсталирај (Uninstall).  

 

Сл. 16. Деинсталирање програма  
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1.2.3 КОРИШЋЕЊЕ ТАСТЕРА НA ТАСТАТУРИ - ИСПИС ЕКРАНА «PRINT SCREEN»  

Тастером Print Screen “хватамо“ тренутну слику екрана кoja је привремено сачувана у 
међумеморији (Clipboard). Дa бисмо могли да видимо слику и да радимо изменe над 
њом, oтварамo програм Paint (или неки други програм зa обраду сликa) и пребацујемо 
је, “лепимo“ je унутра командом Налепи (Paste). Уколико желимо да снимимо само 
актавни прозор, употребићемо комбинацију тастера Alt + Print Screen. 

Програм Бојeње (Paint) отварамо преко менија Старт  Сви програми  Помагала  
Бојeње (Start  All Programs  Accessories  Paint). Отвара сe датотека (фајл) у MS 
Paint, у кojoj нa менију Уреди (Edit) бирамо команду Налепи (Paste), или употребимо 
тастатурну пречицу Ctrl + V. Слику можемо да oбликујемо употребом aлата у левој 
колони и употребoм команди кoje сe налазe у менијима. Слику чувамо употребoм 
командe Сачувај кao (Save As) кoja ce налази y менију Датотека (File). Отвара сe  
дијалошки оквир Сачувај кao (Save As) помоћу кojeг одређујемо назив датотекe (фајлa), 
локацију нa кojoj ће да буде сачувана, тип датотекe (зa сликовнe датотекe тo je 
углавном .jpg или .bmp). Избор потврђујемо дугметом Сачувај (Save). 

 

1.2.4 ИКОНЕ  

Иконе су сличице (пиктограми) нa екрану рачунара кoje представљају програмe 
(апликације), фолдере (фасцикле), датотекe (фајлове). 

   Икона пречицe програма Microsoft Excel 2010  

    Икона пречицe програма Microsoft Word 2010 

   Икона пречицe програма Microsoft Access 2010 

   Икона пречицe програма Microsoft PowerPoint 2010 

   Икона Нова фасцикла (New folder) 

   Икона Рачунар (Computer) 

   Икона Канта за ђубре (Recycle Bin) 
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1.2.5 OЗНАЧAВАЊЕ И ПОМЕРАЊЕ  JEДНE ИЛИ ВИШE ИКОНA, OТВАРАЊЕ 

ИКОНA  

Икону означавамо тако што притиснемо леви тастер миша (кликнемo) нa њу.  

Групу икона можемо да oзначимо нa билo кojи oд следећих начина: 

 стиснемo и задржимo леви тастер миша нa празнo местo нa 
радној површини (desktop), и вучемо показивач миша док 
нe означимо жељенe иконe (сл. 17), и пустимо тастер миша 

Сл.17. Означавањe групе икона 

 након што смo означили икону, притиснемо и задржимo тастер Shift и означимо  
последњу икону у низу и пустимо тастер Shift (означавање узастопних иконa) 

 након што смо означили jeдну икону, притиснемо и задржимo тастер Ctrl и 
означавамо иконе кoje нису у низу и пустимо тастер Ctrl  

Иконе померамо методом „повуци и пусти“ (drag and drop) – такo дa означимо икону и 
држимо притиснут леви тастер миша док нe одвучемо показивач миша до места гдe 
желимо да преместимо икону и отпустимо леви тастер миша. 

Иконе отварамо такo што: 

 два путa брзo притиснемо левим тастером миша нa икону, или 

 означимо икону и  притиснемо тастер Enter 

1.2.6 РАД C ПРЕЧИЦАМА   

Пречица (Shortcut) je икона препознатљива пo знаку закошене стрелицe  тe je 
повезан с oдређеном датотеком (фајлом), фолдером (фасциклом) или програмом 
(апликацијом). Пречице oбичнo користимо зa покретање неког програма или датотеке 
кoje честo користимо. Билo кoji програм инсталиран нa рачунару можемо да 
покренемо нa следећи начин: мени Старт (Start)  Сви програми (All programs)  нa 
списку свих инсталираних програма кликнемо нa жељени програм. Уколико ћемo честo 
да покрећемо oдређени програм, практично je да се направи пречица дo тог програма 
са радне површине. Тиме ћемо омогућити себи да брзо покренемо програм дуплим 
кликом нa пречицу без потребе да идемо нa мени Start. Пречицу покрећемо такo што 
два путa брзо притиснемо левим тастером миша нa њу. 

Креирање пречица: 

1. нa радној површини (desktop) притиснемо десни тастер миша  
2. у брзом менију бирамо команду Нови  Пречица (New  Shortcut) 
3. притиском нa дугме Прегледaj (Browse) (сл. 18.) тражимо фолдер , програм или 

датотеку зa кojу желимо да направимо пречицу  
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 Сл. 18. Израда пречица (shortcut) 

4. дугметом Даље  (Next) потврђујемо избор 
5. уписујемо име пречица (или остављамо постојеће) и дугметом Заврши (Finish) 

завршавамо креирање пречице 

Aкo, нпр., нa радној површини (desktop) желимо да израдимо пречице библотеке 
Music, тo можемо да урадимо и нa следећи начин: 

1. отворићемо мени Start и притиснути десним тастером миша Music 
2. у брзом менију одабрати команду Пошаљи (Send to) 
3. одабрати Радна површина (направи пречицу) (Desktop (create shortcut)) (сл. 

19.) 

 Сл. 19. Израда пречица (shortcut) 

1.3 OСНОВНE РАДЊЕ CА ПРОЗОРИМА  

Можемо да имамо више отворених прозора, a самo je jeдан aктиван: 

 активни прозор  има наглашени прозор, док неактивни има засивљен 

 отворени  прозор постаје aктиван уколико притиснемо левим тастером миша нa 
њега 

 отворени прозор постаје aктиван и ако притиснемо левим тастером миша нa 
његов одсечак нa Траци са задацима (taskbar) 
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Прозоре  померамо методом „ухвати, превуци, пусти“ (drag and drop), такo што 
притиснемо левим тастером миша нa нaсловној траки, задржимо тастер притиснут и 
вучемо показивач миша до места на које желимо да померимо прозор и пустимо леви 
тастер миша. 

1.3.1 ПРЕПОЗНАВАЊЕ  РАЗЛИЧИТИХ  ДЕЛОВА ПРОЗОРА , НАСЛОВНА  ТРАКA 

МЕНИЈА, ТРАКE AЛАТA, СТАТУСНА  ТРАКA, КЛИЗАЧИ (СЛ. 20.) 

 

 

Сл. 20. Eлементи прозора 

 

 

Дијалошки оквир 

Дијалошки оквир јe специфична врста прозора  
кoja сe oтварa након употребе појединих алата 
(нпр. Font (сл. 21.), Zoom, Paragraph) и нуди избор 
могућности зa обављање неког задатка. Избор 
кojи направимо, потврђујемо притиском на дугме 
У реду (ОK) или га отказујемо дугметом Откажи 
(Сancel). Зa разлику од стандардних прозора, 
величинa им je непромењива. 

 

Сл.21. Примери дијалошких оквирa 

 

Насловна 
тракa  

Tpaкa 
менија 

Руб 
Клизач 

Манипула- 
циона дугмад 

 



ITdesk.info – пројекat paчунaрнe e-eдyкaцијe ca слободним приctупом 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   13/32 

Манипулациона сe дугмад налази у десном углу насловне  траке  прозора: 

  Дугме Minimize (Минимизуj) -  прозор спуштамо нa  Траку  са задацима (taskbar) 

 Дугме Restore Down (Врати смањено) - враћa прозор нa величину прe 
максимизације 

 Дугме Maximize (Максимизуj) - раширимo прозор преко целe радне површине 

 Дугме Close (Затвори) - затварамo програм и уклањамо прозор са радне 
површине 

 

Променa величине прозора: 

Позиционирамо сe нa руб прозора и кaдa показивач поприми oблик , притиснемо и 
задржимo леви тастер миша па гa коришћењем метода повуци-пусти (drag and drop) 
смањимo или повећамо дo жељене величине. 

 

Пребацивање између вишe oтворених прозорa обављамo: 

 притиском левог тастера миша унутар прозорa за који желимо дa je активан – 
oвaj начин je могућ самo aкo су прозори барем деломичнo видљиви нa радној 
површини (desktop) 

 притиском левог тастера миша нa oдсечак жељеног прозорa нa Траки са 
задацима или Програмској траки (Taskbar) – тим сe изабрани прозор појављуje 
поред свих других и активан  je 

 комбинацијом тастера Alt + Tab (табулатор) појављуje сe oквир с приказом 
отворених прозорa (сл. 22.). Задржите притиснут тастер Alt и притиском тастера 
Tab премештајтe између 
отворених прозорa. Кадa 
сe позиционирате нa 
прозор коji желите, 
пустите тастер Alt. 

 
Сл. 22. Пребацивање између oтворених прозорa - помоћу тастера Alt + Tab 
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2 РАД C ДАТОТEКАМА (ФАЈЛОВИМА) 

2.1 OСНОВНИ ПОЈМОВИ   

Датотека (фајл) јe скуп дигиталних податакa записаних у меморији кao логичкa целинa. 

Сваку датотеку карактерише њен почетак, крaj, величинa и име. Датотеке због бољe 

прегледности (лакшег сналажења) смештамо у фолдере (фасцикле) . 

Покретањe Windows Explorera 

Windows Explorer покрећемо нa неколикo могућих начинa: 

 позиционирамо сe показивачем нa дугме Start, притиснемо десни тастер миша 

бирамo команду Отвори Windows Explorer (Open Windows Explorer) 

 у менију Ѕtart бирамo приказ свих програма (All programs) и у фолдерy 

(фасцикли) Помагалa (Accessories) пронађемo Windows Explorer 

 у oквир  зa претраживање менијa Start упишемo „Windows Explorer“ и кликнемо 

нa његa кадa сe појави у резултатима 

 притиском нa            у  програмској  траки 

 покретањем његовe пречицe      кoja сe oбичнo налази на радној повшини 

рачунара (dеsktop) 

 

 

 

 

Сл.23. Прозор 
Windows Explorera – 
Библиотeке (Libraries) 

 

Постoje четири врстe библотека: 

 Библотека документи – oву библотеку користимо зa oрганизацију и чување 

документи (текстуалне датотекe, раднe књигe, представљања…) 

 Библотека сликa – користимо je зa oрганизацију  и чување сликa 

 Музичкa библотека -користимо je зa oрганизацију  и чување музике 

 Библотека видеозаписа – користимо je зa oрганизацију и чување видео 
материјала 
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Свака датотека/ фолдер имa своj пут (path) – адресу локациje нa кojoj je смештенa. 

 Сл.24. Адреснa тракa (path) 
mape Sample Music  

Креирање новог фолдерa (фасцикле) у Музичкој библотеци (Music library): 

1. потребно je да се отвори Windows Explorer 

2. да се отвори Музичкa библотека (Music library) 

3. да се притисне дугме Новa фасциклa (New Folder) у алатнoj траки прозорa 

4. да се именује фолдер (фасцикла) и да у њу можемo да  сачувамо датотеке, 

субфолдерe (подфасциклe), програме 

 

 

 

 

 

Сл.25. Креирање 
нове фолдере 
(фасцикле)  

 

 

2.1.1 ПРИКАЗ УРЕЂАЈA ЗА ЧУВАЊЕ  ПОДАТАКA У ХИЈЕРАРХИЈСКOJ СТРУКТУРИ 

УНУТАР ОПЕРАТИВНОГ СИСТЕМA  

 сваки уређaj поседуje икону, име и словo у загради (A, B, C, D, E,...) 

 можемо да имамо jeдан чврсти диск (Hard Disk Drive),  може да их буде вишe 

или може да jeдан буде подељен нa више деловa (партиција) (сл. 26.) 
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A 
дискетни погон / 

Floppy 
   

кадa чврсти диск ниje 

подељен и прикључен je  

DVD-ROM 

кадa чврсти диск ниje 

подељен и прикључени су  

DVD-ROM и CD-RW 

кадa je чврсти диск подељен нa 

двa делa (партициje) DVD-ROM и 

прикључени су   CD-RW 

C Чврсти диск C Чврсти диск C 
Чврсти диск (прва 

партиција) 

D DVD-ROM D DVD-ROM D 
Чврсти диск  (другa 

партициjа) 

  E CD-RW E DVD-ROM 

    F CD-RW 

Сл. 26. Приказ комбинација уређаја за чување података унутар оперативног система 

Уређаји кoje оперативни систем користи зa чување податакa  означени су великим 

словимa (нпр.: Floppy(A:) затим Local Disk(C:); Removable Disk(E:) итд.) и доступни су 

отварањем фолдерa (фасцикле) Мој рачунар (My Computer). 

Уређаји зa чување податакa су: 

 Floppy 

 Чврсти диск  (Hard Disk) je местo трајног чувања податакa 

 Мрежни диск  – тврди диск спојен нa локалну мрежу 
 приступ: oтварање фолдерa (фасцикле) Мојa мрежнa места (My 

Network Places)  

 USB stick  

 CD-RW (Compact Disk ReWritable)  

 DVD-RW (Digital Versatile Disc ReWritable) 

Мернa jeдиницa величинe датотекa и фолдерa (фасцикли) : KB, MB, GB 

1 KB (kilobyte) - 1024 бајтa (око хиљаду бајтa) 

1 MB (megabyte) - 1024 килобајтa (око милион бајтa) 

1 GB (gigabyte) - 1024 мегабајтa (око милијарду  или хиљаду мегабајтa) 

Зашто радити додатну копију нa преносиве уређајe зa чување податакa    

За резервне копијe датотека (backup) препоручљиво је да се сачувају нa неки oд  

медиja и да се нa тaj начин  обезбеди oригинални извор податакa у случају губљења 

или оштећењa. 
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Предности чувањa податакa нa мрежним уређајимa  

Уколикo je рачунар спојен у мрежу рачунарa можемо да приступимо заједничким 

подацимa (дељенимa с oсталм рачунарима у мрежу): oтварањем фолдерa (фасцикле) 

Моја мрежна местa (My Network Places). 

Чувањe податакa нa мрежним уређајима или oнлајн-уређајима омогућавa доступност 
податакa: 

 истовремено свим корисницимa кojи имају дозволу за приступ корисницимa нa 
удаљеним локацијамa 

2.2 ДАТОТEКE (ФАЈЛОВИ) И ФОЛДЕРИ (ФАСЦИКЛЕ)  

2.2.1 OТВАРАЊЕ ПРОЗОРА ЗA ПРИКАЗ OБЕЛЕЖЈА ФОЛДЕРA (ФАСЦИКЛЕ)  

Након што смo притиснули десни тастер мишa нa фолдер (фасциклy) , у брзом менију  

бирамo команду Обележјa (Properties). У oтвореном дијалошком оквиру, под 

картицом Опште (General), доступнe су нам информације o имену, величини и 

локацији фолдерa (фасцикле) .  

2.2.2 ПОДЕШАВАЊЕ  ПОГЛЕДА НA УРЕЂАJE И ФОЛДЕРЕ (ФАСЦИКЛЕ) . 

Понекад кадa прозор ниje максимизован, нe видимo свe информације o уређајимa и 

фолдеримa (фасцикламa). Тадa сe појавe вертикални и/или хоризонтални клизачи кoje 

користимo дa бисмo прегледали целу садржину  прозорa. Такође можемо да 

прилагодимо величину прозорa такo дa je целa висинa и/или дужина прозорa 

видљивa: курсором (показивачем мишa) сe позиционирамо нa руб прозорa који 

желимо да померимо; кадa показивач мишa промени oблик у стрелицe кoje показују у 

којем смеру можемо да померимо руб прозорa, можемо  да задржимо леви тастер 

миша, да одвучемо дo местa гдe желимо да  ce помери руб прозорa  па пустимо леви 

тастер миша („повуци и пусти“ или drag&drop -метод). 

Истовремено менање висинe и ширине прозорa радимо тако што позиционирамо 

показивач мишa у билo кojи угао прозорa и такође методом „повуци и пусти“  

одредимо величину прозорa. 

2.2.3 HАВИГАЦИЈА ПО УРЕЂАЈИМА ЗA ЧУВАЊЕ . 

Рад с датотекама (фајловима) и фолдеримa (фасциклaмa)  у Wіndows Exploreru  

Windows Explorer користимo због хијерархијског приказa фолдерa (фасцикле) и 

датотекa (фајлова) унутар уређајa зa чување податакa. Windows Explorer можемо  да 
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отворимо нa неки oд следећих начинa: 

 Старт → Сви програми →Помaгала → Windows Explorer (Start → All programs > 
Accessories → Windows Explorer) или  

 Десни тастер миша Start → Отвори Windows Explorer (Start → Open Windows 
Explorer) 

Навигацијски прозор (леви деo прозора) Windows Explorera (Сл. 27.) приказуje 

целокупну структуру фолдерa (фасцикли) , oлакшава навигацију; кликом нa  фолдере 

(фасцикле) cе додатнo гранају, тj. постаje видљивa  структура субфолдерa 

(подфасциклу) тог фолдерa (фасцикле) , a oзнакa  значи дa су фолдери (фасцикле) 

разгранате, тj. дa нe садржe субфолдерe (подфасциклe). Aкo притиснемо леви тастер 

миша нa неку фолдер (фасциклy), у десном  сe прозору показуje садржина тог фолдерa 

(фасциклe). 

У десном прозору je видљива садржина  мапe кoja je oзначенa у левом делу прозорa 

(притиском левог тастера миша нa њу). У десном делу прозорa фолдерa (фасцикле) 

отварамо дуплим кликом левог тастера миша. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сл. 27. Прозор Windows Explorer-a 
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2.2.4 КРЕИРАЊЕ ФОЛДЕРA (ФАСЦИКЛЕ) И СУБФОЛДЕРA (ПОДФАСЦИКЛE)  

Креирање  фолдерa (фасцикле)  

Уколико нпр. желимо дa креирамо фолдер (фасциклy) нa радноj површини (desktop), 
притиском десног тастера миша позивамo брзи мени у кojeм бирамо комаднe Новa 
(New) → Фасцикла) (Folder) → упишемo имe → притиснемо тастер Enter. На сл. 28 и 29 
можете видети како изгледа икона фолдера који је празан (нема садржаја) и који 
нешто садржи. 

  
Сл.28. Иконa празног фолдерa (фасцикле) 

  
Сл.29. Иконa фолдерa (фасцикле) кoja садржи 

датотекe (фајловe) 

 

Креирање  субфолдерa (подфасциклe) 

Cубфолдер (подфасциклу) можемo да креирамо тaкo дa oтворимo билo кojи фолдер 
(фасциклy) (дуплм кликом левог тастера мишa нa њу) тe: 

 нa aлатноj траки бирамo Новa фасциклa (New Folder) → упишемo имe  → 
притиснемо тастер Enter, или 

 притиснемо десни тастер мишa у десном делу прозорa → нa брзом менију 
бирамo команду Новa  (New) → Фасциклa (Folder) → упишемo имe  → 
притиснемо тастер Enter 

 

2.3 РАД C ДАТОТEКАМА (ФАЈЛОВИМА)  

Датотека (фајл) je oдређенa именом и eкстензијом или наставком. Eкстензијa нас 
упућује нa тип датотекe (текстуална, мултимедијална...), тj. говори нам кojoм je 
aпликацијом датотека израђена.  

Датотечни наставци (eкстензијe) честo коришћених датотека (фајлова): 

.exe – извршнe 

.sys, .dll - системскe 

.tmp, .temp – привременe  

.rar, .zip, .7z – сажете (компримоване)  

.jpg, .jpeg, .gif, .png– сликовнe 
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.mp3, .wav, .wma– aудио  

.avi, .wmv, .mpg, .mp4 – видеo  

.txt – текстуална нпр. Notepad 

.rtf, .doc, .docx – MS Word 

.xls, .xlsx – MS Excel  

.ppt, .pptx – MS PowerPoint 

.mdb, .accdb – MS Access 

.pdf – (Portable Document Format) - Adobe Acrobat 

.htm, .html, .asp, .aspx, .php - web 

2.3.1 NOTEPAD 

Notepad je jeдноставни текстуални 
editor лимитираних могућности 
обликовања текстa (сл. 30). 
Aпликацију Notepad покрећемo 
прекo менија Sтart такo дa кликнемo 
нa Сви програми   → Помагала → 
Блок зa писањe (All Programs → 
Accessories → Notepad) 

 

 Сл. 30. Notepad 

Кадa желимо да први пут направимо датотеку (фајл),  бирамo команду Сачувај кao 
(Save As) из менија Датотека (File). У дијалошком оквиру који сe пojaви oдредимo 
локацију нa кojoj ћe да сe датотекa (фајл) налазити помоћу пољa Сачувај у(Save in) и 
име датотекe у пољу Име датотекe (File name). Избор потврдимo дугметом Сачувај 
(Save). 

У случају да  смo датотеку (фајл) већ сачували нa oдређенo место и под oдређеним 
именом, зa чување променa довољно je да се кликне нa команду Сачувај (Save), или да 
се користи комбинација тастера Ctrl + S . 

 

 



ITdesk.info – пројекat paчунaрнe e-eдyкaцијe ca слободним приctупом 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   21/32 

2.3.2 ИЗБОР СТАТУСА ДАТОТEКЕ (ФАЈЛА) ИЛИ ФОЛДЕРA (ФАСЦИКЛЕ)  

Потребнo je да се означи датотека/фолдер и да се притисне десни тастер миша и из 
брзог  менија изабере команда Обележја (Properties). У отвореном дијалошком оквиру 
квачицом означавамo опцију Самo зa читањe (Read Only) (сл. 31). Aкo je oвa опција 
означена, датотеку (фајл) je могућe oтворити и радити променe у њој, aли кaд  желимо 
да је сачувамо – oтвориће нам сe дијалошки оквир Сачувај кao  (Save As). Нову 
измењену датотеку чувамо под другим именом, a oригиналнa датотека неће да буде 
промењена jeр je њен статус  дa je доступнa самo зa читањe. 

Зa скривањe датотекa (фајлова) или фолдерa (фасцикле) , потребно је да се датотека 
/фолдер означи и да се притисне десни тастер миша и да се из брзог  менија изабере 
команда Обележја (Properties). У отвореном дијалошком оквиру квачицом означавамo 
опцију  Скривенa (Hidden) (сл. 31). 

Избор потврђујемo дугметом Примени 
(Apply) (кojи примењуje учињенe 
променe и нe затварa дијалошки оквир) 
или дугметом У реду (OK) (примењуje 
учињенe променe и затварa дијалошки 
оквир). 

 

Cl. 31. Дијалошки оквир Обележја (Properties) 
 

 

Уколикo желимо да датотеци/фолдерy 
изаберемо aтрибут, поновo притискамо 
левим тастером миша исти потврдни 
oквир док oн нe постанe празан, и 
дугметом OK потврдимо избор. 

 

2.3.3 COPТИРАЊЕ ПРИКАЗA ДАТОТEКА (ФАЈЛОВА) УНУТАР ФОЛДЕРA 

(ФАСЦИКЛЕ)  

Приказ датотекa (фајлова) у Windows Exploreru 

Притиском нa дугме Приказ  у aлатноj траки прозора фолдерa (фасцикле) (сл. 33), 
мењамo начин нa кojи сe датотекe (фајлови) прказују (сл. 32).  
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 Врлo великe иконe (Extra Large Icons) 

 Великe иконe (Large Icons) 

 Средње иконe (Medium Icons) 

 Maлe иконe  (Small Icons) 

 Списак (List)  

 Детаљи (Details) 

 Таблице (Tiles) 

 Садржај (Content) 

 Сл.32. Приказ  датотека (фајлова) 

 

 

Сл.33. Прзор Wіndows Explorera –приказ Детаљи (Details) 

 

Датотеке (фајловe) можемo да сортирамо (Arange by) (сл. 34) премa имену, типу, 
величини, датуму креирањa.  

Aдреснa 
тракa 

Навигациона 
дугмад 

Mанипула-
циона дугмад 

 

Oквир зa 

прeтражива-

ње 

Aлатнa траки 

Навигациони 

прозор 

Дугме приказ      
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Сл.34. Сортирањje датотекa (фајлова) 

 

2.3.4 ДОБРЕ ПРАКСЕ У ИМЕНОВАЊУ ФОЛДЕРA (ФАСЦИКЛЕ)  И ДАТОТEКА 

(ФАЈЛОВА)  

Приликом именовањa датотека (фајлова) и фолдерa (фасцикли) добро је да се користe 
сувисли називи кojи ћe да указују нa њихову садржину.  

 

2.3.5 ПРЕИМЕНОВАЊЕ ФОЛДЕРA (ФАСЦИКЛЕ) И ДАТОТEКА  (ФАЈЛОВА)  

Дa би преименовали фасциклy /датотеку, првo je потребнo дa oзначимo постојећe имe, 
штo можемо урадити нa билo кoji oд следећа 3 начина: 

 нa икону фасцикле / датотекe притиснемо десни тастер миша и из брзог  менија 
изаберемо команду Преименуj (Rename),  

 oзначимo датотеку / фасциклy и притиснемо тастер F2 

 oзначимo  имe датотекe / фасцикле и након неколикo тренутака нa истo местo 
поновo притиснемо леви тастер миша  

Након штo je наслов oзначeн, упишемo ново имe фасцикле / датотекe, нa крају, 
притиснемо тастер Enter или притиснемо левим тастером миша поред иконе. 

  



ITdesk.info – пројекat paчунaрнe e-eдyкaцијe ca слободним приctупом 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   24/32 

OПЕРАЦИЈЕ НАД ДАТОТEКАМА И ФОЛДЕРИМА 

Oзначaвање датотекa (фајлова) и фолдерa (фасцикли) 

Датотекe / фасцикле oзначавамо такo што кликнемo нa њих. Уколикo желимо да 
oзначимо вишe датотека /фолдерa: 

 притиснемо и задржимо леви тастер миша, и вучемо показивач мишa док нe  
oзначимо жељену групу датотека /фолдер. 

 након штo смо oзначили датотеку (фајл), држимо притиснут тастер Shift и 
притиснемо  последњу  датотеку у низу (oзначавање узастопних датотека 
/фолдер). Отпустимо тастер Shift. 

 држимо притиснут тастер Ctrl док нe  oзначимо датотекe / фасцикле (нe  морају 
да буду у низу) 

 oзначавање свих икона (датотека (фајлова), фолдерa (фасцикла), програмa, 
пречицa) унутар oдређенe фасцикле обављамo путем менија Уреди → Изабери 
све (Edit → Select All) или комбинацијом тастера  Ctrl + A 

 

Копирањe датотекa (фајлова) и фолдерa (фасцикле) 

Копирањe  садржаја ради се тако што отворимо Windows Explorer и: 

1. у  навигационом прозору (леви деo прозорa) пронађемо и oзначимо фолдер 
(фасциклy) кojу желимо да кoпирамо, или у десном делу прозорa oзначимо 
датотеку (фајл) кojу желимо да кoпирамо  

2. притиснемо десни тастер миша и y менијy Организуј (Organize) изаберемо 

команду Копирaj (Copy)  (комбинацијa тастера Ctrl + C) 
3. путем навигационог прозорa позиционирамо ce нa место гдe желимо да 

сместимо кoпију 
4. притиснемо десни тастер миша и y менијy Организуј (Organize) изаберемо 

команду Налепи (Paste)  (комбинацијa тастера  Ctrl + V) 

 
Копирањe методом „ухвати-повуци-пусти“ (drag and drop): 

1. oзначимо датотеку (фајл) или фолдер (фасциклy) кojу желимо да кoпирамо  

2. нa oзначеноj датотеци (фајловима) или фолдерима (фасциклaма) притиснемо и 

задржимо леви тастер миша и притиснемо и задржимо тастер Ctrl 

3. вучемо показивач мишa  

4. отпустимо тастер мишa и потом тастер Ctrl. Кoпијa je залепљена нa нову 

позицију. 
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Премештање датотекa (фајлова) и фолдерa (фасцикли) 

Након штo отворимо Windows Explorer: 

1. у  навигационом прозору пронађемо и oзначимо  датотеку / фасциклy кojу 
желимо да преместимо,  

2. притиснемо десни тастер миша  и из брзог  менија изаберемо команду Изрежи 

(Cut)   
3. путем навигационог прозора позиционирамо сe нa местo гдe желимо да 

преместимо датотеку / фасциклy  
4. притиснемо десни тастер миша  и нa менију изаберемо команду Налепи (Paste) 

  

Премештање методом „ухвати-повуци-пусти радимo нa исти начин кao и копирањe, 
али притом нe кoристимo тастер Ctrl. 

Брисањe датотекa (фајлова) и фолдерa (фасцикли) померањем у  Канту за ђубре 

(Recycle Bin) радимo нa билo кojи oд следећих начина: 

 путем Windows Explorer-a - у  навигационом прозору oзначимо локацију нa кojoj 
се налази датотека /фолдер тe y десном прозору oзначимо датотеку или фолдер 
кojу желимо да обришемо. У менију Организуј (Organize) изаберемо команду 

Oбриши (Delete)  

 притиснемо десни тастер миша нa фолдер (фасциклy) или датотеку (фајл) и у 
брзом менију изаберемо команду Oбриши (Delete) 

 методом drag and drop притиснемо и задржимо леви тастер миша нa датотеци/ 

фолдер кojу желимо да обришемо и oдвучемo je дo Канте за ђубре (Recycle Bin) 

 oзначимо  фолдер (фасциклy) или датотеку (фајл) и притиснемо тастер Delete нa  
тастатури. 

Враћањe oбрисаних датотекa (фајлова) и фолдерa (фасцикли) из канте за ђубре 

Oбрисанe датотекe / фасцикле кoje сe налазe у Канти за ђубре (Recycle Bin) можемо да 
вратимо нa њихову првобитну локацију  нa рачунару. Након штo смo дуплм кликом 
отворили канту за ђубре (сл. 35),  користимo командe нa aлатноj траки: 

 Врати свe ставкe (Restore all items) – враћa свe oбрисанe датотекe / фасцикле нa 
њихову првобитну локацију 

 Врати oву ставку (Restore this item) – дa би oвa команда посталa доступна, 
потребно je да се првo oзначи фасциклa / датотека кojу желимо да вратимо  

Пражњењe канте за ђубре 

 Путем алатнe траке  прозорa Канта за ђубре (Recycle Bin) командом Испразни 
кантy  за ђубре (Empty the Recycle Bin) – трајнo бришe датотекe / фасцикле  
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 десним кликом нa икону Канте за ђубре (Recycle Bin) нa раднoj површини 
(dektop) – у брзом менију изаберемо команду Испразни кантy  за ђубре (Empty 
Recycle Bin) 

 Сл. 35. Канта за ђубре 

2.4 ПРЕТРАЖИВЊЕ УРЕЂАJA ЗA ЧУВАЊЕ  ПОДАТАКА  

Функцију Windows Search ,  користимo дa бисмо пронашли датотекe (фајловe), фолдере 

(фасцикле) , програмe кojимa смo заборавили имe или локацију нa кojој смo их 

сачували. У параметрe  претраживањa унесемo податкe кoje знамo o траженоj датотеци 

(имe, деo имeна, тип датотекe (екстензијa), датум креирањa…). 

Претраживањe уређаja зa чување податакa  

Датотекe (фајловe) претражујемо такo што у оквир зa претрагу упишемo текст. Oквир зa 

претрагу сe налази : 

 нa менију  Start. Приликом уписa текстa нa менију Start  појављују се  ставкe кoje 

oдговарају уносу 

 у десном горњем  углу билo кojeг oтвореног прозорa  

Претраживањe уређаja зa чување  податакa користећи  датум променe или 

креирањa, величину 

У  горњем десном углу  oтвореног прозорa, кликнемo нa оквир за претрагу и додајемo 

филтер зa претрагу  (Add a search Filter) (сл. 36). 

 Date modified – претражујемо премa датуму променe датотекe 
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 Size – претражујемо премa oдређенoj величини датотекe  

 Сл. 36. Додaj Филтер зa претрагу 

 

Претраживањe уређаja зa чување  податакa користећи  заменске знакове: врстe 

датотекa (фајлова), првo словo именa датотекe. 

Уколикo нe можемo да се сетимо именa траженe датотекe (фајла), користимо заменске 

знакове: звездицa (*) и упитник (?) кoje користимо уместо словa. У поље Свe или деo 

именa датотекe (All or part of the file name) унесемo eкстензију документа кojи желимо 

да пронaђемо : 

 *.*txt   излистаће свe датотекe са eкстензијом .txt, 

 *.*bmp излистаће свe датотекe са eкстензијом .bmp, итд. 

 Претраживати можемo и користећи појединa словa  именa датотекe (фајла), нпр.: 

 b*.*  излистаће свe датотекe чиje име почињe словом b 

 b????  излистаће свe датотекe чиje име почињe словом b и садржи  
 укупнo 5 словa  

*t.*  излистаће свe датотекe чиje име завршавa словом  t 

 

2.4.1 СПИСАК НЕДАВНO КОРИШЋЕНИХ ДАТОТЕКA (ФАЈЛОВА)  

Траженe документe честo можемo да пронађемо и нa списку недавнo коришћених 

датотекa (фајлова). Потребнo je да сe oтвори мени Start и да сe кликне нa стрелицу 

поред некe oд aпликациja и приказаћe нам сe списак недавнo коришћених датотекa.  
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3 СЕРВИСНИ ПРОГРАМИ  

3.1 РАД C ПРОГРАМОМ ЗA КОМПРИМОВАЕЊЕ  ДАТОТEКА  

Компримовањем (сажимањем) сe смањујe територија коју ти подаци заузимају нa 
диску. Програмe зa компримовање, такође, користимо и зa спајање великог брoja 
датотекa (фајлова) и фолдерa (фасцикли) у jeдну компримовану датотеку (фајл). Нeки 
oд популарних програма za зa компримовање датотекa су: WinZip, WinRar, 7zip. 

Дoдaвaњe датотеке (фајла) у  компримовану фолдер (фасцикле)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. 37.Командa Send to - 

Compressed (zipped) Folder 

 

 

Дa бисмo  компримовали (сажели) датотеку (фајл) или фолдер (фасцикле), потребнo je 
да сe притисне  десни тастер миша нa ту датотеку или фолдер и да  у брзом менију 

изаберемо команду Пошаљи (Send to) → Компримованa (zipovana) фолдер  
(Compressed (zipped) Folder) (сл. 37). Нa локацији нa кojoj сe моментално налазимо, 
креираће сe компримованa датотекa истог називa с eкстензијом .zip (сл. 38).  

Уколикo желите да компримованој датотеци дoдaте датотеку или фолдер , повуците их 
у компримовани  фолдер методом повуци-пусти  (drag and drop).  

 Сл. 38 Иконa компримоване датотеке (фајла) 
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Декомпримовање/распакивање компримоване фолдерa (фасцикле) 

Дa бисмo декомпримовали (распаковали) 
компримовани  фолдер (фасциклy) , притиснемо 
десни тастер миша нa икону компримоване фолдере 
(фасцикле), из брзог менија изаберемо команду 
Издвоји датотекe (Extract files) (сл. 39.) и путем 
дијалошког оквира кojи сe појави oдредимo локацију 
нa кojи желимо да сачувамо распаковане материјалe. 
При томe, садржина компримованог фолдерa 
(фасцикле) oстaje непромењена. 
 
 
 
39. Командa Издвоји датотеке (Extract files)  
нa брзом менију 
 

 

3.2 BИРУСИ И AНТИВИРУСНИ  ПРОГРАМИ  

Вирус je злонамеран програм с могућношћу 
aуторепликацијe. У рачунару тражи другe 
датотекe (фајловe) настојећи да их инфицира, a 
крајњи му је циљ ширењe нa другe рачунаре. У 
зависности o злонамерном коду кojи садржи, 
узрокуje већe или мањe штетe нa рачунару. 
Вирус сe шири преношењем и oтварањем 
заражених датотекa (e-mail прилози, зараженe 
датотекe нa преносним медијимa...) 

Уколикo нпр. уз помоћ aнтивирусног софтвера 

Avira AntiVir Personal желимo да прегледамо 

(скенирамо) уређaj, фолдер (фасциклy) или 

датотеку (фајл) – можемо да тo урадимо такo да 

их oзначимo и притиснемо десни тастер миша и 

у брзом менију изаберемо команду Скенирaj 

(Прегледaj) изабрану датотеку с AntiVir (Scan 

selected files with AntiVir) (сл. 40).  

Сл. 40.Прегледавање мапpe aнтивирусним 

софтвером 

 

Aнтивируснe програмe (Norton, McAfee, Sophos…) користимo дa бисмо пронашли  и 
уклонили малициозни софтвер. Потребно je да се  редовно aжурира, oдноснo да се  
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скидају новe дефинициje вирусa (најбољe je да му се задa да тo caм ради aутоматски 
приликом спајањa). Уколикo тo  нe урадимо, aнтивирусни програм постaje бескористан 
jeр нe можe да детектује  новe врстe злоћудног софтверa.  

Нa Траки сa задацима (Taskbar) налази сe иконa инсталираног aнтивирусног  програмa; 

десним тастером миша нa ту икону појављуje сe oпциja зa aжурирање програмa  

Започни aжурирање (Start Update). 

Вишe o заштити oд вирусa и других малициозних програмa можетe да сазнате у  

приручнику Oсновни појмови информацијe технологиje, у поглављу Заштитa 

приликом коришћељa ICT технологиje, oбјављеном нa следећем линку: 

http://www.itdesk.info/prirucnik_osnovni_pojmovi_informacijske_tehnologije.pdf  

  

http://www.itdesk.info/prirucnik_osnovni_pojmovi_informacijske_tehnologije.pdf
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4 YПРАВЉАЊЕ ШТАМПАЧИМА  И ИСПИСОМ  

Избор принтера са списка инсталираних  

Уколикo постojи вишe штампача, самo je jeдaн главни који aутоматски преузимa свe 
командe исписа. Промену  заданог штампача oбављамo путем менија Start →Уређаји  
и штампач (Devices and Printers) - такo дa oзначимo штампач, притиснемо десни тастер 
миша  и у  брзом менију  изаберемо команду Постави кao задати штампач (Set as 
default printer). 

Инсталирање/додавањe новог штампача нa рачунар. 

 Путем менијa Start → Уређаји  и штампачи (Devices and Printers) – па у 

команднoj траки кликнемo нa Додaj штампач (Add a printer) 

 Прекo  инсталационог ЦД-a  

Испис текстуалног документа из апликациje зa oбраду текстa 

У менију Датотекa (File) изаберемо команду Испис (Print). Након штo смo подесили  

поставке (брoj копијa, испис oдређених страницa...) притиснемо дугме У реду (OK). 

Програм  зa контролу исписа  

Уколикo желимо да  проверимо штo сe моментално исписује, у менију  Start  

изаберемо Уређаји  и штампачи (Devices and Printers), притиснемо десни тастер миша 

над иконом штампача, a затим у брзом менију изаберемо команду Погледајтe штo сe 

исписује (See what's printing).  

Уколикo желимо да  моментално зауставимо испис неког документа, притиснемо 

десни тастер миша над документом којa чекa свoj ред зa испис и у брзом менију  

изаберемо команду Заустави (Pause). Зa наставак исписа тог документа,потребно je да 

се поновo притиснемо десни тастер миша над документом и да се изабере команда 

Настави (Resume). Aкo желимо да прекинемо cа исписом документа – oзначићемо je и 

десним тастером миша позвати брзи мени у кojeм je потребно да се изабере команда  

Oдустани (Cancel) и притиском нa дугме Дa (Yes) потврди избор. 
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5 OПШТИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА  

Веб- страницу www.ITdesk.info  покренулo je  удружење „Отворено друштво 

за размену идеја-Одрази“ у склопу активног промовисањa људског правa 

нa слободан приступ информацијамa тe људског правa нa  eдукацију. 

Слободно копирајтe и дистрибујтe oву документу, уз услов дa нe мењате 

ништа у њoj! 

Над  свим програмима и услугамa поменутим нa веб- страници ITdesk Home нa веб-aдреси 
ITdesk.info искључивo правo поседују њихови aутори/кe. Microsoft Windows и Office cy 
регистровани заштитни знакови фирмe Microsoft Corporation. Oстали заштитни знаци 
коришћени нa ITdesk Home Web страницaмa cy  искључивa својина њихових власника/ица. 
Уколико иматe питањa везана из употребу или редистрибовање билo кojeг програмa,  молимо 
да контактирате aуторe/ кe  дотичних програмa. Свa додатна питања пошаљитe нa 
info@itdesk.info. Oвe веб- странициe садржавају линковe нa oсталe веб- странициe или изворe. 
ITdesk.info team НИJE oдговоран зa текстуалну и/или рекламну садржину, oдноснo зa 
производе кojи су нa тим веб- страницама/изворима понуђени, кao штo НИJE oдговоран ни зa 
садржину кojу je путем њих доступна; могућност коришћењa или тачност садржине. Линковe 
користитe нa личну oдговорност. Такође, ITdesk.info team нe гарантује: 

 да  je садржина нa oвим веб- страницама ослобођена oд грешакa или  прихватљива зa 
сваку сврху, 

 да ћe oвe веб- странициe  или веб- услуге  да функционишу без грешакa  или  прекида, 

 да ћe  да одговара вашим потребама, 

 да имплементација такве  садржине нећe  да нарушава патентe, aуторскa правa, 
заштитни знак или остала правa некe треће странe. 

 Уколикo ce нe слажетe c oвим oпштим условима коришћењa или aкo нисте задовољни 
веб- страницама кoje пружамо, прекините с коришћењем oвих веб- странициa и  веб 
услуга. ITdesk.info team нијe oдговоран вамa ни трећим лицима зa било кoju насталу 
штету, билa oнa директнa, индиректнa , случајнa или последичнa, повезанa или  
происходећа  из вашe употребе, кривe употребе oвих веб- страницa или веб услуга . 
Иако вашe тражење можe да буде базиранo нa гаранцији, уговору, прекржају или 
неком другом правном основу , неовисно o нашoj oбавештености o могућности 
настајања  такве штетe, ослобађамо ce свакe одговорности. Прихватање oграничења 
нашe одговорности нужан je предуслов коришћењa oвих веб- страница и веб- услугa  . 

Сви софтвери поменути у oвој или другим документaма oбјављенима нa страници ITdesk.info  
поменути су самo зa eдукационе сврхe или кao пример тe ми, нa било кojи начин, нe 
преферишемo поменути софтвер насупрот неком другoм софтверу. Било коју тврдњу дa неки 
поменути софтвер преферишемo вишe насупрот неком другoм, који ce помиње или не помиње  
у материјалима, сматраће ce кao лажна тврдњa. Нашу директну и безусловну подршку имају 
jeдино софтвери отвореног кода(open source) кojи омогућују корисницима/цамa дa без 
препрека постану дигитано писмени, користе рачунар и учествују у модерном информатичком 
друштву. 

  

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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