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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 Cтручна рецензија хрватске 

верзије: 
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АПЛИКАЦИЈА  MICROSOFT EXCEL 2010 

Елементи интерфејса  

 

Сл.1 Елементи интерфејса 

1. Дугмад за манипулацију прозором користе се за максимизирање, минимизирање 
или затварање прозора.  

2. Насловна трака документа садржи информације о називу документа и апликације 
у којој је израђен као и његову екстензију (.xslx). 

3. Картице (tabs):  

 Датотека (File) – користи се за обављање основне операције над датотеком 

(чување, отварање постојеће, креирање нове…); 

 Почетак (Home) – садржи функције за обраду текста; 

 Уметни (Insert) – користи се за уметање различитих објеката у документ; 

 Распоред на страници (Page Layout) – користи се за подешавање изгледа саме 

странице (подешавање маргина, величине, боје, оријентације, ивица и сл.); 

 Формуле (Formulas) – садржи алатке за унос и обраду функција; 

 Подаци (Data) – садржи алатке за увоз података, сортирање, филтрирање итд.; 

 Редиговање (Review) – користи се за контролу правописа у документу, превод 

појмова на друге језике, унос коментара, заштиту радне књиге; 

 Приказ (View) – помоћу њега се одређује изглед прозора (бирају се различити 

погледи, зумирање и сл.). 
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4. Трака с алаткама (Toolbar) садржи све алатке за рад у апликацији.  

 Неке наредбе су скривене, имају стрелицу са стране за отварање 
додатних опција.  

 Засивљене наредбе се не могу тренутно извршити.  

 Наредбе с три тачке имају след даљих наредби. 

*Картице (tabs) заједно с Тракама са алаткама (Toolbars) се називају Главне траке 
(Ribbons).  

5. Наслови колона (слова) 

6. Наслови редова (бројеви) 

7. Радни листови 

8. Траке за хоризонталну и вертикалну навигацију (клизачи) 

 Двострука стрелица горе/доле пребацује приказ за једну страницу 
више/мање. 

9. Статусна трака (Status Bar) – приказује информације о тренутном стању програма, 
као што је статус ставки у прозору програма, ток задатка који се тренутно 
извршава или информације о изабраној ставци . 

 

Сл.2. Статусна трака (Status Bar) 

10. Трака за унос формула (Formula Bar) 
 

ОСНОВНЕ РАДЊЕ  С ПРОРАЧУНСКИМ ТАБЕЛАМА 

Наслови колона су због лакше прегледности означени словима, а наслови редова 
бројевима. Радни листови се састоје од колона и редова, а основна јединица им је 
ћелија. Свака ћелија има своје координате (адресу) која се изражава словом колоне и 
бројем припадајућег реда. Ћелија се означава тако што се у њу позиционира (кликне се 
на њу). Ако желимо да селектирамо више ћелија у низу (тј. распон ћелија), након 
означавања прве ћелије у низу потребно је притиснути и задржати леви тастер миша и 
вући све док се не означи жељени распон и потом отпустити тастер миша. 

Траке за хоризонталну и вертикалну навигацију (клизачи) користе се за долазак на 
жељену локацију у документу.  

Статусна трака (Status Bar) приказује статус неких посебних програмских функција. 
Могуће ју је подесити у складу са потребама корисника.  

Оквир с називом ћелије (Name Box) приказује тренутну локацију ћелије у којој сте 
позиционирани. 

Трака за унос формула (Formula Bar) служи за уписивање функција којима желите да се 
служите. 
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Покретање апликације 

Потребно је кликнути на мени Старт, затим из менија Сви програми (All Programs) 
одабрати фасциклу Microsoft Office. Из Microsoft Office пакета треба одабрати 
апликацију Microsoft Excel 2010. Отвара се нова радна књига с три радна листа. 

Може се отворити и путем пречице  која се обично налази на радној површини 
(Desktop) рачунара или употребом функције Претражи (Search). Потребно је укуцати реч 
'excel' и из понуђених резултата одабрати Microsoft Excel 2010.  

Затварање апликације 

Апликацију је могуће затворити одабиром манипулационог дугмета Затвори (Close), 
коришћењем менија Датотека (File) и његове функције Изађи (Exit), као и комбинацијом 
тастера Alt + F4. У случају да документ није сачуван, приликом покушаја затварања јавља 
се дијалошки оквир у којем одлучујете желите ли да га сачувате.  

Отварање радних књига 

Претходно сачуване радне књиге могу се отворити тако што се на менију Датотека (File) 
одабере наредба Отвори (Open) и у дијалошком оквиру који се појави означи се радна 
књига коју желимо да отворимо и употребимо дугме Отвори (Open). Дијалошки оквир за 
отварање претходно сачуваних радних књига може се позвати пречицом на тастатури 
Ctrl+O. 

За отварање више радних књига одједном потребно је у дијалошком оквиру означити 
све радне књиге које желимо да отворимо (притиснемо тастер Shift ако су у низу, тастер 
Ctrl ако нису) и тек тада клинемо на дугме Отвори (Open). 

Затварање радних књига  

Радна књига се може затворити на више начина: 

 дугме Затвори (Close) с десне стране траке с менијима; 

 у менију Датотека (File) одабрати Затвори (Close); 

 пречицом на тастатури CTRL + W. 

Креирање нове радне књиге на основу заданог предлошка 

Из менија Датотека (File) потребно је одабрати наредбу Нова (New) (сл.3.). Ако желимо 
да израдимо нову празну радну књигу, потребно је одабрати предложак Празна радна 
књига (Blank Workbook). Отвара се нова радна књига с три радна листа.  
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Сл.3 Наредба Нова (New) 

Такође, из менија Датотека (File) треба одабрати наредбу Нова (New) и у левој колони 

одабрати опцију Огледни предлошци (Sample Templates) а затим један од понуђених. 

Може се погледати у Microsoft Office on-line и нови предложак сачувати у рачунару.  

Чување радне књиге на одређену локацију на диску под истим или другим именом 

Радна књига чува се кликом на наредбу Сачувај (Save), у менију Датотека (File). Чување 
се може обавити и комбинацијом тастера Ctrl + S или кликом на икону у облику дискете 

на Траци с алаткама за брзи приступ (Quick Access Toolbar) . 

За чување радне књиге под другим именом потребно је одабрати Сачувај као (Save As) 
из менија Датотека (File). У дијалошком оквиру који се појави уноси се ново име 
датотеке у пољу Назив датотеке (File name). За свако накнадно чување, довољно је 
употребити дугме Сачувај (Save) на Траци с алаткама за брзи приступ или пречицу на 
тастатури Ctrl+S. 

Чување радне књиге у другом облику датотеке  

Ако желимо да радну књигу сачувамо као други тип датотеке, из менија Датотека (File) 
одаберемо наредбу Сачувај као (Save As). У дијалошком оквиру Сачувај као (Save As) 
потребно је кликнути на падајући мени Сачувај као тип (Save As Type) и одабрати 
жељени тип. Ако желимо да израдимо Предложак (Template), одабраћемо Предложак 
програма Excel (Excel Template (*.xltx)). За чување радне књиге у облику компатибилном 
за рад са старијим верзијама апликације, бирамо Радну књигу програма Excel 97-2003 
(Excel 97-2003 Workbook (*.xls)). 
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Пребацивање између отворених радних књига: 

 Преласком преко иконе апликације у Програмској траци приказује се преглед 
(Preview) отворених датотека, а кликом на минијатуре из једног прозора прелази 
се у други; 

 Комбинацијом тастера Alt+Tab; 

 Путем картице Приказ (View) → група Прозор (Window) → Замени прозоре 
(Switch Windows). 

Промена корисничког имена и примарне фасцикле за чување радних књига 

Промена корисничког имена обавља се путем менија Датотека (File). Потребно је 
кликнути на Опције (Options) при чему се отвара картица Опште (General). На дну 
картице налази се текстуални оквир Корисничко име (User name) у који се уноси име.  

Ако желимо да променимо примарну фасциклу за чување радних књига, бирамо 
картицу Сачувај (Save). У текстуални оквир Задано место датотеке (Default file location) 
уписујемо локацију датотеке. Фасцикла коју одаберемо биће понуђена код идућег 
чувања (Save As). 

Функције Помоћ и Зумирање 

Функцији Помоћ (Help) приступа се помоћу картице Датотека (File) или кликом на икону 

која се налази испод манипулационих дугмади. Одабиром картице Microsoft Office 
Помоћ (Microsoft Office Help) отвара се прозор с доступном листом тема помоћи. У 
текстуални оквир Претражи (Search) уписује се појам који желимо да истражимо. 
Најбржи начин позивања функције Помоћ (Help) је употреба функционог тастера F1. 

Дијалошки оквир Зумирање (Zoom) отвара се кликом на алатку  у картици Приказ 
(View). Могуће је одабрати између предложених вредности увећања или унети 
сопствену вредност која мора бити цео број у распону од 10 до 500. Дијалошки оквир 
Зумирање (Zoom) може се отворити и помоћу дугмета Зумирај (Zoom) у десном углу 
Статусне траке. За тренутно зумирање може се користити и Клизач за зумирање (Zoom 

Slider)  као и тастер Ctrl и точкић миша. 

Подешавање Главне траке (Ribbon) 

Главна трака (Ribbon) подешава се путем картице Датотека (File). Потребно је кликнути 
на Опције (Options) и одабрати картицу Прилагоди Главну траку (Customize Ribbon). Ако 
неку од задатих картица не желите да прикажете, једноставно уклоните квачицу поред 
ње. Понуђена је и могућност креирања сопствене картице коју је могуће подесити тако 
да у потпуности одговара вашим потребама. На левој страни дијалошког оквира 
одаберете жељену алатку и кликом на дугме Додај (Add) га додате на картицу. Ако 
алатку желите да уклоните с картице, означите је и кликните на дугме Уклони (Remove). 
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Подешавање Траке с алаткама за брзи приступ 

Трака с алаткама за брзи приступ (Quick Access Toolbar) користи се за брзи приступ 
најчешће коришћеним алаткама.  

 У менију Датотека (File) треба кликнути на Опције (Options) и одабрати картицу 
Трака с алаткама за брзи приступ (Quick Access Toolbar), или 

 треба кликнути на стрелицу поред Траке с алаткама за брзи приступ (Quick 

Access Toolbar)  и одабрати Више наредби (More Commands). 

 Према потребама додају се жељене и уклањају непотребне алатке.  
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ЋЕЛИЈЕ  

УМЕТАЊЕ, ОЗНАЧАВАЊЕ  

У једну ћелију уписује се само један податак. Ако се, на пример, ради табела с личним 
подацима у једну ћелију уписује се име, у другу презиме, у трећу адреса и сл. 

Празан ред или колона између распона података и формуле код неких функција може 
довести до погрешних резултата па их је пожељно избегавати. 

Приликом прорачуна препоручује се уметање празног реда пре реда за укупан износ.  

Бројеви су најчешће коришћени тип података и приликом уписа у ћелију поравнавају се 
по десној страни. Приликом уписа децималних бројева, као децимални сепаратор 
користи се зарез (ако се ради о српским подешавањима). Ако се број или формула жели 
унети као текст, испред израза ставља се апостроф (нпр. '0041). Текст се поравнава по 
левој страни ћелије. 

Датум и време се памте као бројеви. Приликом уписа датума, као сепаратор користи се 
тачка или коса црта (дд/мм/гг – дан, месец, година). Важно је упамтити да се након 
године не ставља никакав знак. Датум се памти као цео број који представља време које 
је протекло од 1. јануара 1900. Као сепаратор за упис времена користи се двотачка 
(hh:mm:ss – сат, минут, секунда). Време се памти као децимални број који представља 
број секунди протеклих од поноћи.  

Ctrl + Shift + ;  Унос тренутног датума  

Ctrl + Shift + :  Унос тренутног времена 

Текстом се сматра све оно што апликација не препознаје као број, датум или време. 
Поравнава се по левој страни. У случају да текст прелази величину ћелије, а суседна 
ћелија је попуњена, биће видљив само део текста који стане у ћелију. Цео садржај 
ћелије може се видети у траци за унос формула.  

Ћелије се могу означити (селектирати): 

 Кликом на њу – притиском левог тастера миша на ћелију она постаје активна, што 
означава црни оквир. Садржај те ћелије је видљив у Траци за унос формула 
(Formula Bar) а промене које се направе (обликовање ћелије, унос или брисање 
садржаја) ће се односити на ту ћелију. 

 Тастери са стрелицама – након позиционирања на неку ћелију, до следеће ћелије 
се помера помоћу тастера са стрелицама.  

 Методом „ухвати, превуци, пусти (drag and drop) – тако што се притисне и 
задржи леви тастер миша и вуче се док се не означи жељени распон ћелија. 

 Употребом тастера Ctrl – држи се притиснут, а левим тастером миша треба 
означити жељене ћелије; на тај начин означава се произвољан број несуседних 
ћелија. 
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 Употребом тастера Shift – потребно је кликнути у почетну ћелију, притиснути 
тастер Shift и помоћу тастера са стрелицама (или мишем) означити жељени 
распон ћелија; на тај начин означавају се суседне ћелије. 

Редови и колоне селектирају се кликом на њихово заглавље (изглед показивача се мења 
у хоризонталну или вертикалну стрелицу). Ако желите да селектирате више редова или 
колона, кликнете на њихово заглавље, држите притиснут леви тастер миша и вучете по 
заглављу док не означите потребан број редова или колона.  

Такође можете користити тастере Ctrl (за означавање несуседних) и Shift (суседних) 
редова и колона. 

Означавање целог радног листа ради се кликом на поље у горњем левом углу радног 
листа (лево од колоне A). 

CTRL + A – кликом на празну ћелију означиће се цео радни лист, а кликом на пуну ћелију 
означиће се све ћелије које имају садржај и налазе се до означене ћелије, дакле за 
селектирање табеле. 

 

УРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА У  ЋЕЛИЈАМА  

 

 Унос садржаја у ћелију – означи се притиском левог тастера миша на ћелију и 

упише се текст, број. 

 Додавање садржаја у ћелију – два пута се притисне леви тастер миша на ћелију и 

унесе додатни садржај. 

 Измена постојећег садржаја – означи се ћелија коју желимо да изменимо и унесе 

се нови садржај. 

Ако унесени садржај надмашује ширину ћелије, биће исписан преко суседних ћелија ако 

у њима нема уноса. 

Промена положаја тачке уметања:  

 тастер TAB на тастатури; 

 тастери са стрелицама на тастатури; 

 притиском левог тастера миша у жељену ћелију. 

Функција поништи (Undo)  се користи када желимо да се вратимо корак уназад, 
односно када нисмо задовољни резултатом и желимо да поништимо своју задњу радњу. 
Ако смо погрешили, нпр. случајно избрисали графикон, помоћу функције Поништи 
(Undo) га одмах враћамо. Ради се о практичној и често коришћеној функцији. Налази се у 
Траци с алаткама за брзи приступ (Quick Access Toolbar), а може се покренути и 
комбинацијом тастера Ctrl + Z. 
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Функцијом Понови (Redo)  поништава се резултат функције Поништи (Undo). Може се 

користити онолико пута колико сте користили функцију Поништи (Undo). Покреће се са 

Траке с алаткама за брзи избор (Quick Access Toolbar) или комбинацијом тастера Ctrl + Y. 

Функције Тражи (Find) и Замени (Replace) користе се када желимо да пронађемо и 

заменимо мале количине података. Функције се налазе на картици Почетак (Home) под 

групом Уређивање (Editing). Потребно је кликнути на икону Пронађи и селектирај (Find 

& Select) и у падајућем менију одабрати жељену функцију. Кликнете ли на функцију 

Пронађи (или употребите пречицу на тастатури Ctrl+F), отвориће се дијалошки оквир у у 

којем треба уписати податак који желите да пронађете. Ако кликнете на Пронађи све 

(Find All) приказаће се сви пронађени резултати, кликнете ли на Пронађи следећи (Find 

Next) редом прелазите с првог на сваки наредни пронађени резултат. У дијалошком 

оквиру Тражи и замени (Find and Replace) налази се и дугме Опције (Options) путем 

којег се одређују параметри претраге. Ако желите, на пример, да нађете податак писан у 

фонту Arial, кликнућете на дугме Format. Отвара се дијалошки оквир Пронађи 

обликовање (Find Format) у којем бирате картицу Font и жељени фонт Arial. Можете јој, 

такође, наредити да податак тражи унутар заданог радног листа или проширити 

претрагу на целу радну књигу.  

Пронађени податак може се заменити новим податком употребом функције Замени 

(Replace) – пречица на тастатури је Ctrl+H. У текстуални оквир Тражи ово (Find what) 

упише се податак који се тражи, а у Замени овим (Replace with) податак којим желимо 

да га заменимо. Функцији Замени (Replace) је, такође, могуће задати параметре. 

 

СОРТИРАЊЕ САДРЖАЈА У  ЋЕЛИЈАМА  

Након што се жељени распон података означи, на картици Почетак (Home)  група 
наредби Уређивање (Editing)  Сортирај и филтрирај (Sort&Filter) 

или 

на картици Подаци (Data) под групом Сортирај и филтрирај (Sort & Filter) треба 

кликнути на дугме: 

  уколико желимо да их узлазно сортирамо (од најмање до највеће вредности, 

А-Ш), или  

  за силазно сортирање (од највеће до најмање вредности, Ш-А). 

Функција Сортирај (Sort) може се активирати и десним кликом. Треба означити ћелије 
које желимо да сортирамо, позиционирамо се на њих и кликнемо десни тастер миша. 
Отвара се падајући мени у којем треба одабрати наредбу Сортирај (Sort) → Sort A to Z 
или Sort Z to A. 
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Сортирање текста 

Пре коришћења функције, одабраном распону ћелија који желимо да сортирамо 

потребно је утврдити тип податка. У овом случају тип податка је текст. Одабрани 

алфанумерички низ сортира се узлазно (Sort from A to Z), тј. од најмањег према највећем 

или силазно (Sort from Z to A) од највећег према најмањем.  

Текст и текст који укључује бројеве складиштене у облику текста сортирају се према 

следећем редоследу: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (размак) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > A B C D E F G H I J 
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Сортирање бројева 

У ћелијама у којима је тип податка број, сортирање се обавља према задатом 

критеријуму – од најмањег броја према највећем или обрнуто.  

Сортирање датума или времена 

У ћелијама у којима је тип податка датум или време сортирање се врши од најранијег 

према најкаснијем датуму или обрнуто, зависно од заданог критеријума. 

 

КОПИРАЊЕ, ПРЕМЕШТАЊЕ, БРИСАЊЕ САДРЖАЈА ЋЕЛИЈЕ  

Може се копирати појединачна ћелија, распон ћелија, колоне и редови или цео радни 

лист. Копирани садржај може се копирати на одабрано место унутар радног листа, 

између радних листова или радних књига.  

Копирање преко картице Почетак (Home) 

Потребно је означити ћелију, низ ћелија, колону, ред, или радни лист који желимо да 

копирамо и у групи Clipboard, под картицом Почетак (Home) одабрати наредбу Копирај 

(Copy). Затим треба кликнути на ћелију (колону, ред, радни лист или радну књигу) у коју 

желимо да копирамо и у истом менију одабрати Налепи (Paste).  

Копирање методом десног клика: 

1. отвара се садржај који желимо да копирамо и над њиме кликнемо десним 

тастером миша, 

2. отвара се брзи мени у којем треба одабрати наредбу Копирај (Copy), 

3. позиционира се мишем на место које желимо да копирамо (кликом на њега) и 
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притиснемо десни тастер миша, 

4. поново се отвара брзи мени из којег треба одабрати наредбу Налепи (Paste). 

Копирање комбинацијом тастера 

Означи (селектира) се садржај који желимо да копирамо и притиснемо тастере Ctrl + C. 
Кликне се на место на које желимо да копирамо и притиснемо комбинацију тастера Ctrl 
+ V.  

Копирање помоћу миша 

Означи се ћелија, притисне тастер Ctrl и позиционира се на њену ивицу. Када показивач 

поприми облик , ћелија се одвуче на другу локацију. 

Функција Самоиспуна (Autofill) 

Функција Самоиспуна (Autofill) је најбржи начин за копирање садржаја неке ћелије, 
уписане формуле или обликовање ћелије. Потребно је кликнути на ћелију и 
позиционирати се у њен доњи десни угао. Када показивач пређе у знак црног крстића, 
треба кликнути на њега и вући (горе, доле, лево и десно) све док садржај ћелије не 
копирате на жељена места у радном листу. Коришћење Самоиспуне (Autofill) је врло 
практично при копирању формула. Довољно је једном уписати формулу и коришћењем 
функције је применити на ћелије поред.  

Нпр. упишите бројеве 5 и 10 у ћелије A1 и A2, означите их и повуците држач испуне (у 
доњем десном углу) према доле – функција Самоиспуна (Autofill) аутоматски наставља 
низ (15, 20...). Притиснете ли притом тастер Ctrl, бројеви 5 и 10 се копирају испод (исти 
принцип важи и за датум и време). 

За бројеве коришћењем Самоиспуне број ће се копирати, комбинацијом с тастером Ctrl 

број се увећава за 1. За више означених ћелија с бројевима, Самоиспуна наставља низ, 

комбинацијом с тастером Ctrl бројеви ће се копирати (исти принцип важи и за датум и 

време).  

Премештање садржаја употребом миша 

За премештање садржаја ћелија на друго место на истом радном листу, прво треба 
означити жељене ћелије и поставити миш на ивицу означених ћелија тако да се он 

промени у четири стрелице које показују смерове у којима се може померити садржај  
Док миш тако изгледа, треба притиснути и задржати леви тастер миша и одвући 
показивач миша до места где желимо да преместимо садржај.  

Премештање садржаја методом десног клика  

Потребно је означити садржај који желимо да преместимо и на њега кликнемо десним 
тастером миша. Отвара се брзи мени у којем треба одабрати наредбу Исеци (Cut), 
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позиционирати се мишем на место на које желимо да преместимо ћелију (кликнути на 
њега) и притиснемо десни тастер миша. Поново се отвара брзи мени из којег, овај пут, 
треба одабрати наредбу Налепи (Paste). 

Премештање садржаја преко картице Почетак (Home) 

Садржај ћелије може се преместити у другу ћелију, радни лист или књигу. За 
премештање се користи функција Исеци (Cut). Означи се ћелија, низ ћелија, колона или 
ред који желимо да преместимо и у картици Clipboard картице Почетак (Home) 
одаберемо наредбу Исеци (Cut). Треба кликнути на ћелију (колону, ред, радни лист или 
радну књигу) у коју желимо да преместимо исечени садржај и у истом менију одабрати 
Налепи (Paste).  

Премештање садржаја комбинацијом тастера 

Означи се садржај који желимо да преместимо и притиснемо тастере Ctrl + X. Кликнемо 
на место на које желимо да преместимо и притиснемо комбинацију тастера Ctrl + V.  

Начини брисања садржаја ћелија 

Преко картице Почетак (Home): 

Означи се ћелија, низ ћелија, колона или ред које желимо да избришемо и на картици 

Почетак (Home), под групом Уређивање (Editing) одаберемо  *Обриши (Clear)        . 

Отвара се падајући мени (сл.4.) из којег, ако желите да 

избришете комплетан садржај (укључујући обликовање и 

коментаре) ћелије, бирате наредбу *Обриши све (Clear All). 

Сл.4 Мени наредбе Clear 

Методом десног клика: 

Означе се ћелије чији садржај желимо да обришемо, позиционира се на њих и кликне 
десним тастером миша. Отвара се брзи мени на којем треба одабрати наредбу *Обриши 
садржај (Clear Contents). Том методом уклања се само садржај ћелије, док њено 
обликовање остаје непромењено.  

Употребом тастера Delete: 

Ћелија се означи и притисне тастер Delete или Backspace. Том методом уклања се 
садржај ћелије, док њено обликовање остаје непромењено.   
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РАД СА РАДНИМ ЛИСТОВИМА  

РЕДОВИ И КОЛОНЕ  

Означавање низа суседних редова ради се на један од три начина: 

 Показивачем се позиционира у заглавље реда. Када показивач поприми знак 
црне стрелице, треба кликнути на ред, држећи притом притиснут леви тастер 
миша, и вући га док се не означи жељени број редова. 

 Позиционира се у заглавље реда. Када показивач поприми знак црне стрелице, 
треба кликнути на ред, држећи притом притиснути тастер Shift и кликнути на 
последњи ред који желимо да означимо. 

 Позиционира се у заглавље реда. Када показивач поприми знак црне стрелице, 
треба кликнути на ред, држећи притом притиснути тастер Shift и стрелицама на 
тастатури означавати жељене редове. 

Означавање несуседних редова 

Потребно је позиционирати се у заглавље реда. Када показивач поприми знак црне 
стрелице, треба кликнути на ред, држати притиснути тастер Ctrl и кликом означавати 
жељене редове, колоне или ћелије. 

Означавање колона врши се на исти начин као и означавање редова.  

Означавање низа суседних колона ради се на један од три начина: 

 Показивачем миша се позиционира у заглавље колоне. Када показивач поприми 
знак црне стрелице, треба кликнути на колону, држећи притом притиснут леви 
тастер миша, и вући га док се не означи жељени број колона. Потом се отпусти 
тастер миша. 

 Позиционира се у заглавље колоне. Када показивач поприми знак црне стрелице, 
треба кликнути на колону, држећи притом притиснути тастер Shift и кликнути на 
последњу колону коју желимо да означимо. Потом се отпусти тастер Shift. 

 Позиционира се у заглавље колоне. Када показивач поприми знак црне стрелице, 
треба кликнути на колону, држећи притом притиснути тастер Shift и стрелицама 
на тастатури означавати жељене колоне. Потом се отпусти тастер Shift. 

Означавање несуседних колона 

Позиционира се у заглавље колоне. Када показивач поприми знак црне стрелице, треба 
кликнути на колону, држати притиснути тастер Ctrl и кликом означавати жељене редове, 
колоне или ћелије. 

Уметање редова/колона 

Ако алатке за уметање редова или колона нисте додали Главној траци (Ribbon) исте 
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можете уметнути преко брзог менија који се отвара када притиснете десни тастер миша 
на месту на којем желите да уметнете ред или колону. На картици Уметни (Insert) бирате 
наредбе Уметни ред (Insert Row) или Уметни колону (Insert Column). Ако сте 
позиционирани на заглавље реда или колоне, наредба Уметни (Insert) на брзом менију 
аутоматски умеће ред, односно колону. 

Дугме Уметни (Insert) (сл.5.) налази се и на картици Почетак 
(Home), група Ћелије (Cells). Користи се Уметни редове листа (Insert 
Sheet Rows) или Уметни колоне листа (Insert Sheet Columns). 

Сл.5. Дугме Уметни (Insert)  

 

Брисање редова/колона 

Позиционира се у заглавље реда/колоне, означи се и на картици Почетак (Home), у 
групи Ћелије (Cells) одабере наредба Избриши (Delete)  Избриши редове листа 
(Delete Sheet Rows) или Избриши колоне листа (Delete Sheet Columns) и притисне тастер 
Delete 

или 

означи се ред/колона коју желимо да обришемо. Десним кликом на њега отвара се брзи 
мени са којег треба одабрати наредбу Избриши (Delete). У понуђеном дијалошком 
оквиру треба одабрати између наредби Избриши ред (Delete row) или Избриши колону 
(Delete column). 

Мењање висине реда/ширине колоне  

Позиционира се на заглавље реда или колоне и десним кликом с брзог менија, зависно 
од тога да ли се ради о реду или колони, одабере се наредба Висина реда (Row hight) 
или Ширина колоне (Column width). У дијалошком оквиру уписује се жељена висина или 
ширина  

или 
 
позиционира се на ивицу реда/колоне у заглављу. Када се показивач промени у знак: 

   треба притиснути и задржати леви тастер миша и вући показивач миша док 
се не постигне циљана висина реда; 

   треба притиснути и задржати леви тастер миша и вући показивач миша док 
се не постигне циљана ширина колоне. 

Подешавање оптималне висине или ширине  

Ако садржај неких ћелија у реду/колони прелази њихову величину, не приказују се сви 



ITdesk.info – пројекат рачунарске е-едукације са слободним приступом 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License  15/37 

подаци. У том случају, потребно је оптимизирати њихову висину и ширину тако да је 
видљив садржај свих ћелија. Позиционира се у заглавље реда/колоне и кад се показивач 

промени у знак  потребно је на том месту два пута брзо кликнути. 
 

ЗАМРЗАВАЊЕ ИЛИ ОДМРЗАВАЊЕ  НАСЛОВА РЕДОВА  И/ИЛИ  КОЛОНА 

Наредба Замрзни окна (Freeze Panes) користи се када се ради са опсежним табелама 
које садрже велике количине података, а ради лакшег увида у податке практично је 
„замрзнути“ неке од редова и/или колона табеле. Ако се крећете кроз дугачку листу 
података, пожељно је замрзнути ред или колону с њиховим називима, како би у сваком 
тренутку знали о којем се податку у листи ради.  

Прво је потребно означити део на радном листу који желимо да замрзнемо (учинимо 
стално видљивим) и то на следећи начин:  

 замрзавање и редова и колона: означи се ћелија која се налази десно од колоне 
коју желимо да замрзнемо и испод реда који желимо да замрзнемо и одаберемо 
дугме Замрзни окно (Freeze Panes);  

 замрзавање или више редова или више колона: означи се колона која се налази 
десно од колоне коју желимо да замрзнемо или се означи ред испод реда који  
желимо да замрзнемо и одаберемо дугме Замрзни окно (Freeze Panes).  

Наредба Замрзни окна (Freeze Panes) се налази на картици Приказ (View) под групом 
Прозор (Window). Отвара се падајући мени у којем треба одабрати опцију Замрзни окна 
(Freeze Panes). Такође су понуђене опције Замрзни први ред (Freeze Top Row) и 
Замрзни прву колону (Freeze First Column).  

Наредба Замрзни окна (Freeze Panes) поништава се у истом менију кликом на наредбу 
Одмрзни окна (Unfreeze panes). 

 

РАДНИ ЛИСТОВИ  

Прелаз с једног радног листа на други обавља се кликом на картицу с именом радног 
листа на који желимо да се позиционирамо при дну прозора апликације. Ако нисте 
променили њихове називе, биће приказана њихова генеричка имена (Sheet1, Sheet2...). 
Картица активног радног листа (радни лист на којем се налазите) је истакнута у односу на 
друге радне листове и наслов јој је подебљан. Ако има пуно радних листова (или они 
имају дугачка имена), за приказ назива користе се дугмад са стрелицама која се налазе 
испред назива радних листова.  

Уметање радних листова: 

 кликом на икону која се налази поред имена задњег радног листа у радној књизи 

при дну прозора апликације ; 

 десни клик на лист испред којег желимо да уметнемо нови радни лист и 
одаберемо наредбу Уметни (Insert), притом се јавља дијалошки оквир у којем је 
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унапред задат (по default-у), као објекат који желимо да уметнемо, одабран 
радни лист; 

 преко картице Почетак (Home) у групи Ћелије (Cells) треба кликнути на икону 
Уметни (Insert) и из падајућег менија одабрати наредбу Уметни радни лист 
(Insert Sheet); 

 комбинацијом тастера Shift + F11. 

Брисање радних листова: 

 десни клик на лист који желимо да обришемо и бирамо наредбу Обриши 
(Delete); 

 преко картице Почетак (Home) у групи Ћелије (Cells) треба кликнути на икону 
Обриши (Delete) и из падајућег менија одабрати наредбу Обриши радни лист 
(Delete Sheet). 

Ради бољег сналажења међу радним листовима, препоручује се давање назива који 
одговарају њиховој намени, уместо остављања њихових генеричких имена (Sheet 1, 
Sheet 2...).  

Премештање и копирање радних листова: 

 методом „ухвати, превуци, пусти“ (drag and drop) треба кликнути на радни лист 
koji желимо да преместимо и вучемо га до места на које желимо да га 
позиционирамо; 

 преко картице Почетак (Home) у групи Ћелије (Cells) треба кликнути на икону 
Обликовање (Format) и из падајућег менија одабрати наредбу Премести или 
копирај лист (Move or Copy Sheet), отвара се дијалошки оквир у којем су 
понуђене опције премештања у исту или другу радну књигу као и одабир 
редоследа који ће радни лист заузети у односу на друге листове. Такође се нуди и 
могућност копирања одабраног радног листа – потребно је квачицом означити 
потврдни оквир Креирај копију (Create a Copy); 

 десни клик на радни лист и из брзог менија бира се наредба Премести или 
копирај (Move or Copy) – отвара се дијалошки оквир описан у претходној тачки. 

Преименовање радних листова: 

 два пута брзо кликнути на радни лист који желимо да преименујемо; 

 преко картице Почетак (Home) у групи Ћелије (Cells) кликнути на икону 
Обликовање (Format) и из падајућег менија одабрати наредбу Преименуј радни 
лист (Rename Sheet); 

 десни клик на радни лист који желимо да преименујемо и из брзог менија 
одаберемо наредбу Преименуј (Rename).  
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ФОРМУЛЕ И ФУНКЦИЈЕ  

ФОРМУЛЕ  

Уписом формуле у једну ћелију израчунавају се вредности из других ћелија. Важно је 

запамтити да свака формула почиње знаком једнакости (=) и може садржавати функције 

(нпр. SUM, ROUND), операторе (нпр. +, *, >), референце (нпр. D3) или константе (нпр бр. 

2). Функције су унапред задати изрази (формуле) који обављају неки задатак. Референце 

(називи) представљају адресу ћелије или њиховог распона (D3 или D3:D4). 

Ако, на пример (сл.6.), желите да израчунате производ две ћелије (нпр. D3 и D4), у 

ћелију у којој желите да прикажете резултат 

уписујете формулу =D3*D4 

 користите обавезан знак једнакости (=) 

 уписујете референце (називе) ћелија са 
којима рачунате (D3 и D4) или кликните 
мишем на ћелије 

 уписујете математички оператор којим 
желите да се користите (*) 

Сл.6 Примери често коришћених формула 

 
 

Неке стандардне грешке  

Грешка #NAME? се јавља када MS Excel не препознаје текст у формули.  

 Уписали сте назив који не постоји. 

 Уписали сте погрешан назив. 

 Уписали сте нетачан назив функције. 

 Употребили сте функцију Euroconvert без учитаног додатка Алатке за валуту Евро. 

 Изоставили сте двотачку (:) приликом уписа распона ћелија. 

Грешка #DIV/0! се јавља када се број дели с нулом или с празном ћелијом. 

Грешка #REF! се јавља код непостојеће референце (могуће је да сте избрисали ћелије на 

које су се односиле друге формуле). 

Релативне адресе 

Адресирање ћелија у Excel-у је у својој основи релативно – темељи се на релативној 

адреси ћелије која садржи формулу и ћелија чије су адресе у формули. Приликом 

копирања ћелије која садржи формулу, мењају се њена релативна адреса, као и 
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релативна адреса ћелија које се налазе у формули. Да не бисте сваки пут морали изнова 

да је уписујете, формулу копирате и она се аутоматски прилагођава ћелији у којој је 

копирана (сл.7.).  

Примери релативне адресе ћелија: A1, B5, H3 итд.   

 

 

 

Cл.7. Копирањем формуле која користи релативне адресе ћелија, она се прилагођава ћелији у 

којој је копирана 

Ћелије B2 и C2 сабирате тако што у ћелију D2 упишете формулу =B2+C2. Како је адреса 

ћелије релативна, довољно је копирати формулу јер се она прилагођава ћелији у коју 

копирате. Означите ћелију D2, позиционирате се на њену десну ивицу, притиснете и 

задржите леви тастер миша и једноставно повучете према доле. Резултат је видљив на 

слици десно. Формула из ћелије D2 је примењена на ћелију D3. 

Апсолутне адресе 

Постоји и друга врста адресирања – апсолутно адресирање. Користи се када не желите 

да се формула, приликом копирања, прилагођава новој ћелији него желите да 

искористите баш ту одређену адресу ћелије. Апсолутна адреса, за разлику од релативне, 

одређује фиксну локацију ћелије. Адресу ћелије постављате као апсолутну употребом 

тастера F4 или уписивањем знака $. 

Пример апсолутне адресе ћелије је $B$11 (сл.8.).  
  

У овом случају користите апсолутно 
адресирање ћелије $B$11 и не желите 
да се она копирањем прилагођава 
новој ћелији. Тиме осигуравате 
множење с увек истом ћелијом, 
односно  с бројем 1000.  
 
 
Cл.8. Пример апсолутне адресе ћелије 

 

Примери мешовитих адреса - B$11 (релативна адреса колоне B и апсолутна адреса реда 
11), $B11 (апсолутна адреса колоне B и релативна адреса реда 11).  

=B4*$B$11 
=B5*$B$11 
=B6*$B$11 
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ФУНКЦИЈЕ  

Функције су унапред дефинисани изрази (формуле) које обављају неки прорачун 
користећи притом вредности које се зову аргументи функције. Свака функција има своју 
синтаксу: име_функције(аргумент1;аргумент2;...). 

 

Начини уписивања функција 

Директно уписивање је комплекснија метода уписивања функције јер подразумева 
познавање њене синтаксе. Обавља се тако што се позиционира у ћелију у којој желимо 
да се испише резултат и унесе исправан облик функције. Након што се упишу прва слова 
функције, појавиће се падајући мени у којем је потребно одабрати одговарајућу 
функцију (тастером Tab или двоструким кликом миша). Након одабира функције, 
аутоматски се пребацује у унос аргумената, који се могу уписивати ручно или означавати 
мишем. Ако их је више одвојени су ; (тачка-зарезом), а ако су критеријуми или некакав 
текст стављају се под наводнике. Функција која се уписује, осим у ћелији, види се и у 
траци с формулама .  

Ако на пример желите да израчунате збир ћелија у распону (A1:A10) пишете: 
=SUM(A1:A10) (сл.9.). 

 Сл.9.Пример - збир ћелија у распону (A1:A10) у Траци с формулом 

 

Дугме Уметање функције (Insert function)  

Кликом на дугме Уметање функције (Insert function) у Траци с формулом (Formula Bar).  

 

Путем картице Почетак (Home) 

 Сл.10 Уметање функција путем картице Почетак (Home) 

На картици Почетак (Home), у групи Уређивање (Editing), кликом на стрелицу поред 

дугмета  отвара се једноставнији мени (сл.10.).  
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Путем картице Формуле (Formulas) 

Потребно је позиционирати се у ћелију у којој желите да се исписује резултат и на 

картици Формуле (Formulas) одабрати наредбу Уметни функцију (Insert Function) . 

Отвара се дијалошки оквир у којем треба одабрати функцију која вам је потребна. Ако на 
пример одаберете функцију ROUND (сл.11.) уписаћете два аргумента. Под Number (Број) 
уписујете локацију ћелије коју желите да заокружите (нпр. A1), а под Num_digits 
(Број_децималних_места) број 
децимала на који желите да 
заокружите износ у тој ћелији. 

 

Сл.11 Дијалошки оквир 
Аргументи функције  
(Function Arguments) 

 

Функција SUM 

Функција SUM сабира све бројеве у одређеном распону ћелија. Њена синтакса је 
SUM(number1;number2;...), при чему number1 и number2 представљају низ аргумената 
(од 1 до 30) које желимо да саберемо.  

Ако желите нпр. да израчунате суму распона ћелија (A1:A10), уписаћете =SUM(A1:A10). 

Функција AVERAGE 

Функцију AVERAGE користите за рачунање аритметичке средине (просека). Синтакса јој 
је: AVERAGE(number1;number2;...), при чему number1 и number2 представљају низ 
аргумената (од 1 до 30) којима желите да одредите просек.  

Ако желите нпр. да израчунате аритметичку средину распона ћелија (A1:A10), уписаћете 
=AVERAGE(A1:A10) 

Функције MIN и MAX 

Функцијама MIN и MAX одређује се најмања, односно највећа вредност из заданог скупа 
вредности. Синтакса им је следећа: MIN(number1;number2;...) и 
MAX(number1;number2;...), при чему number1 и number2 представљају низ бројева (од 1 
до 255) међу којима желите да одредите најмању или највећу вредност. 

 Ако желите нпр. да израчунате најмању вредност распона ћелија (A1:A10), уписаћете 
=MIN(A1:A10). 
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Функција ROUND 

Функција ROUND користи се да би се број заокружио на одређени број децимала. 
Синтакса јој је: ROUND(number;num_digits), при чему је number број који се заокружује, 
а num_digits број децималних места на које желите да га заокружите.  

Ако нпр. број у ћелији A1 желите да заокружите на две децимале, уписујете 
=ROUND(A1;2). 

Функција COUNT 

Функцијом COUNT пребројавају се ћелије које садрже бројеве и нумеричке вредности на 
листи аргумената. Синтакса јој је COUNT(value1;[value2];...), при чему је value1 обавезан 
аргумент и садржи референце ћелија или распона ћелија у којем желимо да 
пребројавамо податке, а value2 је додатан аргумент. 

Ако, на пример, желите да пребројите ћелије у распону (A1:A10), уписујете 
=COUNT(A1:A10). 

Функција COUNTA 

Функцијом COUNTA пребројавају се све ћелије које нису празне (укључујући и грешке) у 
неком распону ћелија. Синтакса јој је COUNTA(value1;[value2];...), при чему је value1 
обавезан аргумент и садржи референце ћелија или распона ћелија у којем желимо да 
пребројавамо податке, а value2 је додатан аргумент. 

Ако, на пример, желите да пребројите ћелије у распону (A1:A10), уписујете 
=COUNTA(A1:A10). 

Логичка функција IF 

Функција IF користи се када желимо да проверимо истинитост логичке тврдње која је 
задата у првом аргументу с тим да: 

 ако је тврдња истинита – исписује се вредност задата другим аргументом или 
позива друга функција; 

 ако тврдња није истинита – функција враћа вредност трећег аргумента или 
позива другу функцију. 

Синтакса јој је: IF(logical_test;value_if_true;value_if_false), при чему је:  

 први аргумент logical_test – било који израз који се може вредновати као истинит 
(TRUE) или лажан (FALSE); 

 други аргумент value_if_true – вредност коју функција враћа ако је logical_test 
истинит; 

 трећи аргумент value_if_false – вредност коју функција враћа ако је logical_test 
неистинит. 
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Нпр. желите да проверите да ли је у ћелији B3 уписан израз „неки текст“ (сл.12.). 
Уписујете обавезан знак једнакости, затим име функције IF и унутар заграде формирате: 

 први аргумент, односно тврдњу коју тестирате – B3=“неки текст“;  

 други аргумент, односно вредност коју желите да функција врати ако је први 
аргумент истинит – у овом случају желите да исписује реч „тачно“; 

 трећи аргумент, односно вредност коју желите да функција врати ако први 
аргумент није истинит – у овом случају желите да исписује реч „нетачно“. 

Притом не смете да заборавите на сепараторе (;) између аргумената. 

 

 

 

Сл.12 Пример IF функције 
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ОБЛИКОВАЊЕ САДРЖАЈА ЋЕЛИЈЕ  

Да би се ћелијама одредио тип податка, а тиме и њихов приказ, користи се наредба 
Обликуј ћелије (Format Cells). До наредбе се долази преко: 

 картице Почетак (Home) – у групи Бројеви (Number) треба кликнути на дугме за 
отварање дијалошког оквира ;  

 десног клика на ћелију коју желимо да обликујемо и из брзог менија треба 
одабрати Обликуј ћелије (Format Cells). 

Отвара се дијалошки оквир у којем је потребно одабрати картицу Number (сл.13.).  

 

 

 

 

 

 

 

Сл.13 Дијалошки оквир Обликуј ћелије 
(Format Cells) 

 

Приликом обликовања бројева може се одабрати број децималних места или укључити 
опција приказа тачке као сепаратора хиљада.  

Ако се за тип податка одабере датум, он се може приказивати у више формата нпр. као 
29.јул 2010. или 29.07.10.  

У приказу податка као валуте бира се одговарајући број децималних места као и симбол 
валуте нпр. 100,00дин.  

Податак се може приказивати и као проценат којем је такође могуће одредити број 
децималних места.  

На картици Почетак (Home), у групи Font (сл.14.) налазе се алатке за промену врсте и 
величине фонта, подебљани, накошени или подвучени приказ као и за промену боје 
текста. Ако садржају ћелије желимо да додамо неки ефекат (superscript, striketrough…), 



ITdesk.info – пројекат рачунарске е-едукације са слободним приступом 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License  24/37 

потребно је кликнути на стрелицу у доњем десном углу картице Font. Отвориће се 
картица Font дијалошког оквира Обликуј ћелије (Format Cells) у којој се бира жељени 
ефекат.  

Врста и величина фонта  

 Сл.14 Група Font 

Потребно је означити ћелије којима желимо да променимо фонт из нпр. Times New 
Roman у Arial. Треба кликнути на стрелицу поред назива фонта (у овом случају Times New 
Roman), чиме се отвара падајући мени у којем одаберемо фонт Arial. Фонту се може 
одредити и величина и то тако да је сами упишемо или одаберемо из падајућег менија 

 

или 

десни тастер миша над означеним ћелијама  наредба Обликуј ћелије (Format Cells)  
картица Font. 

Ако желимо да садржај ћелије прикажемо подебљано, треба кликнути на икону Bold или 
употребити комбинацију тастера Ctrl + B. За укошени приказ користи се икона Italic или 
комбинација тастера Ctrl + I, а за подвучени приказ икона Underline и комбинација 
тастера Ctrl + U (сл.15.).  

 Сл.15. Иконe Bold, Italic, Underline  

Ако желимо да текст прикажемо двоструко подвучено, кликнућемо на стрелицу поред 
иконе Underline. Из падајућег менија бирамо Double Underline.  

 

Одабиром иконе Боја испуне (Fill Color)  мења се боја позадине означене ћелије. 
Ако кликнете на стрелицу поред иконе, отвара се падајући мени с понуђеном палетом 
боја. Ако желите да промените боју садржаја ћелије, одабраћете икону Боја фонта (Font 

Color)  

или 

десни тастер миша над означеним ћелијама  наредба Обликуј ћелије (Format Cells)  
картица Испуна (Fill).  

десни тастер миша над означеним ћелијама  наредба Обликуј ћелије (Format Cells)  
картица Font  опција Боја (Color). 
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Ако желите да искористите постојеће обликовање неке ћелије, користите могућност 
преноса обликовања (Format Painter). Означите ћелију чије обликовање желите да 

пренесете, кликните на икону  и примените обликовање на нове ћелије.  

 

Поравнање, ивице 

Ако желите да се дужи текст у ћелији (ћелијама) приказује у неколико редова, користите 

наредбу Преломи текст (Wrap text).  

Наредби се може приступити путем картице Почетак (Home). У групи Поравнање 
(Alignment) (сл.16.) потребно је кликнути на икону Преломи текст (Wrap text) 

или 

десни тастер миша над означеним ћелијама  наредба Обликуј ћелије (Format Cells)  
картица Поравнање (Alignment)  опција Преломи текст (Wrap text). 

 Сл.16 Група Поравнање (Alignment) 

У групи Поравнање (Alignment) могу се подешавати различите опције које се тичу 

положаја у којем се налази садржај ћелије у односу на њене ивице. Група Поравнање 

(Alignment) налази се на картици Почетак (Home) и садржи наредбе за: 

  Хоризонтално поравнање – Align Text Left, Center, Align Text Right  

  Вертикално поравнање – Top Align, Middle Align, Bottom Align  

  Оријентацију текста – Angle Counterclockwise, Angle Clockwise i dr. 

  Увлачење садржаја ћелије – Decrease Indent, Increase Indent 

  Омотавање текста – Wrap text 

  Спајање и центрирање ћелија – Merge & Center, Merge Across, Merge Cells, 

Unmerge Cells  

Ако међу приказаним иконама не видите икону наредбе коју желите да употребите, 

кликнућете на стрелицу  у доњем десном углу групе наредби. отвара се дијалошки 

оквир у којем бирате потребно обликовање (нпр. желите да тачно одредите угао под 

којим се приказује садржај ћелија). Исти дијалошки оквир може се отворити и методом 

десног клика. Позиционира се на селектирану ћелију и кликне десни тастер миша. 
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Кликом на наредбу Обликуј ћелије (Format Cells) из брзог менија, отвара се дијалошки 

оквир Обликуј ћелије (Format Cells) у којем је потребно одабрати картицу Поравнање 

(Alignment). 

Спајање ћелија и центрирање наслова преко низа спојених ћелија 

Ако желимо да спојимо више ћелија и текст унутар њих поравнамо централно, користи 

се наредба Споји и центрирај (Merge&Center). У картици Поравнање (Alignment) треба 

кликнути на икону Споји и центрирај (Merge&Center).  

Када желимо да спојимо две или више суседне ћелије (водоравних или хоризонталних), 

користимо наредбу Споји (Merge Cells). Спајање ћелија може се обавити на више 

начина: 

Преко картице Почетак (Home) 

На картици Почетак (Home), у групи Поравнање (Alignment) потребно је кликнути на 

стрелицу поред наредбе Споји и центрирај (Merge & Center). Отвара се падајући мени са 

којег треба одабрати наредбу Споји ћелије (Merge Cells). Ако ћелије желите да спојите и 

текст унутар ћелије поравнате централно, користите наредбу Споји и центрирај 

(Merge&Center).  

Методом десног клика 

Потребно је означити ћелије које желимо да спојимо, позиционирамо се на њих 

показивачем и притиснемо десни тастер миша. У брзом менију треба кликнути на 

наредбу Обликуј ћелије (Format Cells) при чему се отвара дијалошки оквир у којем треба 

одабрати картицу Поравнање (Alignment). Потврђује се оквир поред наредбе Споји 

ћелије (Merge Cells).  

Ако се спајају две или више ћелија које садрже податке, сачуваће се једино садржај 

прве, односно крајње леве ћелије у низу. 

Раздвајање ћелија 

Преко картице Почетак (Home): селектира се спојена ћелија и на картици Почетак 

(Home) под групом Поравнање (Alignment) треба кликнути на стрелицу поред иконе 

Споји и центрирај (Merge&Center) и из падајућег менија одабрати наредбу Раздвоји 

ћелије (Unmerge Cells). 

Методом десног клика: потребно је означити ћелију коју желимо да раздвојимо, 

позиционирамо се на њу показивачем и притиснемо десни тастер миша. У брзом менију 
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треба кликнути на наредбу Обликуј ћелије (Format Cells) при чему се отвара дијалошки 

оквир у којем треба одабрати картицу Поравнање (Alignment). Потребно је уклонити 

квачицу поред наредбе Споји ћелије (Merge Cells). 

Додавање ивица ћелијама 

У групи Font, на картици Почетак (Home) потребно је кликнути на икону . Отвара се 

дијалошки оквир Обликуј ћелије (Format Cells). На картици Ивица (Border) бира се врста 

(унутрашње, спољашње, само горња или доња граница), стил (пуна, двострука, исцртана 

линија) и боја ивица. 

Други начин – треба притиснути десни тастер миша над означеним ћелијама  у брзом 

менију одабрати наредбу Обликуј ћелије (Format Cells)  картица Ивица (Border). 

Кликом на стрелицу поред иконе  отвара се падајући мени у којем се, осим 

претходно наведених опција, нуди и могућност цртања ивица (Draw Border), што може 

бити корисно при изради комплекснијих табела, као и могућност брисања граница (Erase 

Border).  
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РАД СА ГРАФИКОНИМА  

Графикон је графички приказ табеларних података. Графикон и табеларни подаци су 

повезани, тј. промене у табели огледају се на графикону.  

КРЕИРАЊЕ ГРАФИКОНА  

Алатке за уметање графикона се налазе на картици Уметни (Insert) под групом 
Графикони (Charts) (сл.17.). Потребно је означити ћелије које желимо да прикажемо 
графиконом и кликнемо на једну од икона. Понуђени су различити типови: стубови 
(Column), линије (Line), пита (Pie), траке (Bar) и др. 

 Сл.17 Група Графикони (Charts) 

Графикон се означава притиском левог тастера миша на графикон након чега се појаве 

контролне тачке. Означавањем графикона на траци се активира нови одељак Алатке 

графикона (Chart Tools) са три картице: Дизајн (Design), Изглед (Layout) и Обликовање 

(Format). 

Ако се у неком тренутку предомислите и пожелите да податке, нпр. уместо у стубовима, 
прикажете у линијском графикону потребно је означити графикон и: 

 у одељку Алатке графикона (Chart Tools) кликнути на икону  , или 

 употребити десни тастер миша и из брзог менија одабрати наредбу Промени тип 

графикона (Change Chart Type). 

Премештање, промена величине, брисање графикона 

Ако графикон желите да преместите на друго место у радном листу: 

 означите графикон (кликом на њега), притиснете и задржите леви тастер миша 
на њему, вучете показивач миша до жељене позиције и отпустите тастер миша, 
или  

 исечете га наредбом Исеци (Cut) (пречица на тастатури Ctrl +X) и налепите на 
предвиђено место помоћу наредбе Налепи (Paste) (пречица на тастатури Ctrl +V). 

Премештање графикона на други радни лист може се обавити на било који од следећих 
начина: 

 притисне се десни тастер миша и из брзог менија одабере наредба Премести 
графикон (Move Chart); 
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 у менију Алатке графикона (Chart Tools) потражимо икону  ;  

 исече се и налепи на предвиђено место. 

Промена величине графикона 

 два пута брзо кликнути на ивице графикона при чему се отвара дијалошки оквир 
Обликуј подручје графикона (Format Chart Area) у којем треба одабрати картицу 
Величина (Size); 

 десни тастер миша на ивицу графикона  Обликуј подручје графикона (Format 
Chart Area)  у отвореном дијалошком оквиру одабрати картицу Величина (Size); 

 позиционирати се у угао графикона и кад се показивач промени у стрелицу са два 
врха, држати и вући док се не постигне жељена величина. 

Брисање графикона 

Потребно је кликнути на ивицу графикона тако да се означи и притисне тастер Delete. 

 

УРЕЂИВАЊЕ ГРАФИКОНА  

Додавање наслова графикона: 

1. означи се графикон (кликом на њега) и на картици Изглед (Layout) кликне на 

Наслов табеле (Chart Title) 

2. одабере се начин на који желимо да се наслов прикаже  

o Центрирани прекривајући наслов (Centered Overlay Title) > наслов се 

приказује централно поравнан „преко“ графикона  

o Изнад графикона (Above Chart) > наслов се приказује изнад графикона, 

који ће се у неким случајевима смањити 

3. под Више могућности наслова (More Title Options) налазе се детаљније 

могућности приказа као и обликовања наслова графикона 

За брисање наслова графикона прво се означи наслов графикона и  

 након притиска десног тастера миша, одабере Обриши (Delete) опција, или 

 притисне тастер Delete. 

Да би се обликовао наслов графикона, прво га је потребно означити и затим: 

 уз помоћ наредби на картици Почетак (Home) обликовати га по жељи, или 

 притиснути десни тастер миша, одабрати Обликуј наслов графикона (Format 

Chart Title); отвориће се нови мени са разним опцијама за обликовање. 
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Додавање легенди на графикон: вредности/бројеви, проценти 

За додавање легенде на графикон, користи се икона Легенда (Legend) која се налази под 
одељком Алатке графикона (Chart Tools) (одељак је видљив након означавања 
графикона), на картици Изглед (Layout). Као и код наслова графикона, притиском на 
Више могућности легенде (More Legend Options) отвара се нови мени с детаљнијим 
могућностима приказа и обликовања легенде. 

Са дугметом Ознаке података (Data Labels) могу се приказивати вредности података. 
Поново, под опцијом Више ознака података (More Data Labels) има више могућности 
приказа и обликовања вредности. Под том опцијом може се подесити и да се вредности 
приказују као бројеви, проценти итд. 

Приказ вредности података може се додати и тако што се, над скупом податaка у 
графикону, притисне десни тастер миша и у брзом менију одабере наредба Додај 
ознаке података (Add Data Labels). 

Мењање боје позадине графикона, боје испуне легенде 

За промену позадине графикона може се означити графикон, притиснути десни тастер 
миша и одабрати Обликуј подручје графикона (Format Chart Area). Отвара се нови мени 
с разним могућностима, па тако и за промену боје Испуне (Fill). Исто тако, када се означи 
графикон, под одељком Алатке графикона (Chart Tools) на картици Обликовање 
(Format), треба одабрати дугме Испуна облика (Shape Fill) и променити боју позадине 
графикона.  

Исти поступак је за боју испуне легенде, али уместо да се означи цео графикон, означи се 
само подручје легенде. 

Мењање боје стуба, траке, црте, исечка пите у графикону 

Слично као и код боје позадине целог графикона или подручја легенде, истим 
поступцима мењају се боје стуба, траке, црте, исечка пите, итд. у графикону. Само је 
први корак другачији: уместо означавања целог графикона, морају се посебно означити 
стубови (или један стуб – двоструким притиском левог тастера миша на стуб), траке, 
црте, итд. Затим треба одабрати: 

- Format Plot Area – подручје исцртавања на графикону, 
- Format Data Point (нпр. један стуб), 
- Format Data Series (нпр. сви стубови), 
- Format Gridlines (нпр. црте у графикону), или Format Axis (oса).  

Такође се може, као што је раније споменуто, на картици Обликовање (Format) 
користити Испуна облика (Shape Fill), тј. Shape Outline за црте. 

Текст у наслову, легенди или на осама обликује се као и сваки други текст – тако да се тај 
део графикона (наслов, оса или легенда) означи и употреби алатна група Font на картици 
Почетак (Home).  
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ШТАМПАЊЕ  

ПОДЕШАВАЊА  

Маргине радног листа 

На картици Распоред на страници (Page Layout) налази се неколико алатки за 

обликовање странице, а међу њима је и алатка за подешавање маргина странице 

Маргине (Margins). Већ постоје предефинисане три врсте маргина: 

 Нормалне (Normal) 

 Широке (Wide)  

 Уске (Narrow) 

Ако кликнете на Прилагођене маргине (Custom Margins) отвара се прозор преко којег 

сами можете поставити све четири маргине: горње, доње, леве и десне и успут можете 

наместити и положај заглавља и подножја. 

Маргине можете мењати и на картици Приказ (View) док сте у погледу Распоред на 

страници (Page Layout). Када се показивач постави уз леву/десну страну хоризонталног и 

горњу/доњу страну вертикалног лењира, појавиће се стрелица с два врха.На њој је 

потребно притиснути леви тастер миша и повлачити док се маргина не повећа или 

смањи на жељену величину.  

Оријентација радног листа 

На картици Распоред на страници (Page Layout) налази се и дугме Оријентација 

(Orientation) за мењање оријентације (или усмерења) радног листа у портрет 

(вертикални смер папира) или пејзаж (хоризонтални смер папира).  

Мењање величине папира  

Одмах поред се налази и алатка за мењање величине странице – дугме Величина (Size). 

Притиском на њега нуди се велики број већ одређених величина странице, нпр. Писмо 

(Letter) 21,59 x 27,94 цм, или A5 14,8 x 21 цм, итд.  

Кликом на дугме отвара се дијалошки оквир Подешавање странице (Page 

Setup) на чијој се картици Страница (Page) такође може променити оријентација и 

величина папира.  

Подешавања странице  

Притиском на Више величина папира (More Paper Sizes) отвара се прозор Подешавање 

странице (Page Setup). Ту се могу прилагодити подешавања странице тако да садржај 
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радног листа стане на одређени број страница (сл.18.). 

 Сл. 18 Скалирање (Scaling) 

или 

картица Распоред на страници (Page Layout)  група наредби Прилагоди испуну (Scale 
to Fit).  

Заглавље и подножје радног листа 

Притиском на Заглавље и подножје (Header & Footer) под картицом Уметни (Insert), у 

радни лист умеће се заглавље и подножје. У заглављу и подножју се појављују три поља 

у која се додаје текст: на левој и десној страни странице као и у средини. Та поља садрже 

већ постављена поравнања текста – лево поље на лево, средишње има централно 

поравнање, а десно има десно поравнање текста. Да би се у поље додао текст, потребно 

је кликнути на њега и уписати текст. За мењање или брисање текста, опет се означи 

поље (аутоматски ће се означити и текст) и упише се други текст, или притисне тастер 

Delete. 

За лагано пребацивање између заглавља и подножја, само се притисне дугме Иди на 

подножје (Go to Footer) (сл.19.) или Иди на заглавље (Go to Header) – зависно од тога 

где се налазите у том тренутку. Та дугмад се налазе под одељком Алатке заглавља и 

подножја (Header&Footer Tools) на картици Дизајн (Design) која се појави када се ради 

са заглављима или подножјима. 

Сл. 19 Дугмад Go to Footer и Go to Header 

или 

картица Prikaz (View)  група Прикази радне књиге (Workbook Views)  Распоред на 
страници (Page Layout)  кликнути мишем на подручје заглавља или подножја. 

 

Поља 

У заглавља и подножја могу се уметнути и неки већ припремљени елементи. Налазе се 

под одељком Алатке заглавља и подножја (Header & Footer Tools) у групи Елементи 

заглавља и подножја (Header & Footer Elements) на картици Дизајн (Design) (сл.20.).  
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Сл.20 Група Елементи заглавља и 

подножја 

 Page Number – бројач страница (&[Page]) 

 Number of Pages – број страница (&[Pages]) 

 Current Date – данашњи датум (&[Date]) 

 Current Time – тренутно време (&[Time]) 

 File Path – фасцикла у којој се налази датотека (&[Path]&[File]) 

 File Name – име датотеке (&[File]) 

 Sheet Name – име радног листа (&[Tab]) 

 Picture – слика (уметање слике) 

Синтаксе у заградама можете и сами уписати у поља и резултат ће бити исти као да сте 

притиснули дугме (нпр. &[Page] за бројач страница). Елементи се мењају и бришу исто 

као и обичан текст – означи се поље (означи се и синтакса елемента) и упише се нека 

друга синтакса (или притисне неко друго дугме) или се само обрише притиском на 

тастер Обриши (Delete). 

 

ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПАЊЕ  

Алатка за проверу правописа (Spelling) налази се на картици Редиговање (Review) . 

Покретањем алатке отвара се дијалошки оквир који нуди предлоге речи које не 
препознаје с опцијама: 

 занемари једном (Ignore once) – занемарује грешку и прелази на следећу реч; 

 занемари све (Ignore all) – занемарује сва понављања погрешно написане речи;  

 промени (Change) – мења погрешно написану реч с одабраном речи на листи 
Предлога (Suggestions); 

 промени све (Change all) – мења сваку погрешно написану реч с одабраном речи 

на листи Предлога (Suggestions). 

Реч која се не налази у речнику може се унети тако што се притисне десни тастер миша и 
одабере опција Додај у речник (Add to dictionary). Након тога апликација више неће ту 
реч препознавати као погрешно написану. 

Проверавање грешака у формулама 

За проверу грешака у формулама користи се дугме Провера грешака (Error Checking) на 
картици Формуле (Formulas). Ако се пронађу грешке, отвориће се дијалошки оквир 
Провера грешака (Error Checking).  
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Укључивање и искључивање црта решетке 

На картици Распоред на страници (Page Layout), треба кликнути на стрелицу  у доњем 
десном углу групе наредби Подешавање странице (Page Setup). У отвореном 
дијалошком оквиру потребно је одабрати картицу Лист (Sheet) и под групом наредби 
Штампање (Print) квачицом потврдити оквир Црте решетке (Gridlines) за штампање. 

Картица Лист (Sheet) (сл.21.) се директно отвара притиском на стрелицу  у доњем 
десном углу групе Опције листа (Sheet Options).  

   

 

 

 

 

 

 

Сл.21 Штампање црта решетке (Print        
Gridlines) 

 

 

Приказивање наслова редова и колона 

Ако приликом штампања желите да прикажете наслове редова и колона, квачицом 
означавате опцију Штампање (Print) – Наслови (Headings) у групи Опције листа (Sheet 
Options) на картици Распоред на страници (Page Layout). 

Ако су укључене опције приказа црта решетке и наслова редова и колона, табела коју 
штампате ће изгледати овако: 

 

 

Сл.22 Пр. табеле – укључен 

приказ црта решетке и 

наслова редова и колона 
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Аутоматско штампање насловног реда/редова на свакој страници 

Сл. 23. приказује 5 корака који су потребни заа постављање аутоматско штампање 

насловног реда. 

 

Сл.23 Дијалошки оквир Подешавање странице (Page Setup) – аутоматско штампање 

насловног реда 

 

На картици Датотека (File) потребно је одабрати наредбу Штампање (Print) и са десне 

стране прозора прегледавати радни лист који је одабран за штампање.  

 

Одабир подручја које желимо да штампамо 

На картици Датотека (File) треба одабрати наредбу Штампање (Print) (сл.24.), при чему 

се добија преглед над свим подешавањима штампања. Ако желите да иштампате целу 

радну књигу, одаберите опцију Штампај целу радну књигу (Print Entire Workbook), за 

штампање активних радних листова бира се опција Штампај активне радне листове 

(Print Active Sheets), а за штампање једног дела опција Штампај одабир (Print Selection) 

(пре тога је потребно означити део радног листа који желите да иштампате). У горњем 

1)  Кликните 
на дугме 

2) Отвара се оквир за 
дијалог Page Setup - 
Rows to repeat at top 

3) Означите ред који 
желите да понављатe 

 

4) Кликните за 
повратак у оквир за 
дијалог Page Setup 

5) Адреса реда 
одабраног за 
понављање 
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делу прозора одређује се број примерака које желимо да иштампамо уписивањем броја 

у поље Примерци (Copies).  

  Сл.24 Наредба Штампај (Print) 
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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. 

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