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1 ПЕТИ РАЗРЕД  

1.1 УВОД – ИТ, РАЧУНАРИ МРЕЖЕ,  

ИТ (информациона технологија) обухвата сву технологију којом се служимо да бисмо 
прикупили, обрадили, заштитили и сачували информације. Односи се на хардвер, 
софтвер, рачунарске мреже. 

Под појмом ИКТ (информациона и комуникациона технологија) подразумевамо 
трансфер и употребу свих врста информација. ИКТ представља темељ економије и 
покретач је друштвених промена у 21. веку. Захвата све аспекте живота какав знамо и 
данас би живот без ње био практично незамислив. Удаљеност више не чини проблем у 
приступу информацијама - нпр. рад и учење на даљину, електронско банкарство, 
елктронска управа. 

Појам хардвер (hardware) подразумева рачунарске компоненте, физички и опипљиви 
део рачунара, тј. електричне, електронске и механичке делове од којих је рачунар 
састављен.  

Софтвер (software) је, за разлику од хардвера, неопипљиви део рачунара. Састоји се од 
низа наредби, написаних према строго одређеним правилима. Програме пишу 
програмери и при томе се служе различитим програмским језицима.   

Рачунар (Computer) је уређај који се састоји од хардвера и преко инсталираног 
софтвера прихвата, памти и обрађује податке.    

1.1.1 ВРСТЕ РАЧУНАРА:  

 Лични рачунар (Personal Computer – PC), како само име каже, намењен је 
личној употреби, за разлику од сервера, које користи већи број људи 
истовремено с различитих локација. Уколико немате намеру да често преносите 
рачунар с једног места на друго, а при томе желите да однос цена/перформансе 
буде максималан, тада користите стони рачунар.  

У поређењу с лаптоповима или таблет-рачунарима, лични рачунар је већих 
димензија, незгодан за преношење, троши више електричне енергије, али има 
много боље перформансе. Можемо рећи да  стони рачунар бирају корисници 
којима треба рачунар бољих перформанси, лако надоградивих, а притом им 
није битна потрошња електричне енергије те немају потребе да га преносе или 
користе  на местима где нема прикључка на електричну мрежу. 

 Преносиви или таблет-рачунар (Laptop) употребљавају корисници који имају 
потребу да преносе рачунар. Преносиви рачунар, за разлику од таблета, по 
начину уноса  података више личи на лични рачунар. За  унос података се 
користе тастатура и миш, док се код таблета унос података врши преко екрана 
осетљивог на додир (touch screen).  

За разлику од личног рачунара, преносиви и таблет-рачунари су 
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оптимализовани за лако преношење, малу потрошњу на уштрб перформанси, 
могу се користити (одређено време – док се не испразне батерије) без употребе 
прикључка на електричну мрежу. Наравно, како бисмо припремили преносиви 
или таблет-рачунар за употребу без енергетског прикључка, потребно је 
напунити батерије спајањем на енергетску мрежу.  

1.1.2 Преносиви дигитални уређаји :  

 Џепни рачунар (PDA – Personal Digital Assistant) је рачунар малих димензија, 
који стаје на длан корисника. Лако се повезује с мобилним телефонима и добро 
је решење за незахтевне кориснике. Директан превод с енглеског језика – лични 
дигитални помоћник - говори нам да је то рачунар за незахтевне кориснике који 
је више асистент, гледано наспрам својих могућности, а не нпр. радна станица – 
чије име сугерише супериорност у могућностима и рачунарској снази спрам 
џепног компјутера, тј. личног дигиталног асистента. 

 Мобилни телефон је преносиви електрични уређај који се користи за 
комуникацију на даљину. У новије време мобилни уређај је еволуирао у 
мултифункционални уређај.  Додатне функције, као што су кратке текстуалне 
поруке (SMS), електронска пошта, приступ интернету, регистрације контакта, 
калкулатор, сат, аларм, снимање и приказивање фотографија, снимање и 
репродукција видео-записа, слање/примање мултимедијалних порука (ММS), 
снимање и репродукција звука итд. претворио је мобилни телефон у веома 
користан уређај без којег активно учествовање и деловање у модерном друштву 
није могуће.  

 Паметни телефон (Smartphone) је уређај настао синергијом/спајањем 
функционалности телефона, џепног компјутера, камере, фотоапарата и 
рачунара. Паметни телефон за рад користи оперативни систем, који је подлога 
за развој апликација. Неки од паметних телефона могу да се прикључе на 
засебни екран и тастатуру, чиме се креира слично радно окружење као да 
користимо преносиви или стони рачунар. Неки од оперативних система су: 
Андроид (Google Android), Симбијан (Symbian), Блекбери (Blackberry), Плем 
Пајлот (Plam Pilot), Виндоуз Фон (Windows Phone). 
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1.2 ВИДЉИВИ ДЕЛОВИ ЛИЧНОГ  РАЧУНАРА  

Као што смо већ навели, појам хардвер (hardware) подразумева рачунарске 
компоненте, физички и опипљиви део рачунара, тј. електричне, електронске и 
механичке делове од којих је рачунар састављен.  

Принцип рада рачунара: 

 

Основни принцип рада рачунара: подаци се уносе у рачунар путем улазних уређаја, 
обрађују се и чувају у системској јединици, те приказују путем излазних уређаја.  

1.2.1 УЛАЗНИ  УРЕЂАЈИ:  

Миш (мouse) је улазни уређај који олакшава рад у графичком корисничком окружењу 
(GUI). Миш преноси покрете руке, а на екрану монитора приказује се показивач (mouse 
pointer). Делимо их на механичке и оптичке (с обзиром на начин преноса покрета) и 
жичне и бежичне (с обзиром на начин повезивања). 

Тракбол (Trackball) за разлику од миша није покретан. Покрети руке се на екран 
преносе котрљањем куглице која се налази на горњој страни уређаја. 

Тастатуру (Keyboard) користимо за унос података и задавање наредби. Могу бити 
жичне и бежичне. 

Cкенер користимо за учитавање података (слике, текста...) са штампаног материјала у 
рачунар. Резултат скенирања је слика, a уз посебне програме, уколико смо скенирали 
текст, можемо као резултат добити и текст. Cофтвер за препознавање текста из слике 
на енглеском се зове text recognition tool. 

Тачпед (Touchpad) служи за пренос покрета руке, али за разлику од миша, у овом 
случају прстом одређујемо позицију показивача. 

Cветлосна оловка (Lightpen) служи за ручно уписивање линија на екрану, и притом 
опонаша покрете миша. Повезана је с монитором. 

Играчка палица – џојстик, (Joystick) у првом реду користи се у рачунарским играма. 
Њеним покретима померамо објекте на екрану. 

Микрофон је уређај који претвара звук у електрични сигнал који је могуће сачувати на 
рачунару. Употребљава се за комуникацију играча у мрежним играма, заједно с веб- 

 
УЛАЗНИ УРЕЂАЈИ ИЗЛАЗНИ УРЕЂАЈИ 

 

СИСТЕМСКА 

ЈЕДИНИЦА 



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

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   4/72 

камером у видео-конференцијама, за претварање гласа у текст на рачунару и слично. 

Веб-камера је камера која шаље видео податке у облику прикладном за пренос путем 
веба у стварном времену. 

Дигитална камера, за разлику од аналогне, фотографије чува у дигиталном формату. 
Можемо је спојити директно на рачунар и с ње учитати начињене фотографије. 
Квалитет фотографија се изражава у мегапикселима. Што је број мегапиксела већи, 
фотографија је квалитетнија, али и заузима више меморије.  

1.2.2 ИЗЛАЗНИ УРЕЂАЈИ:  

Монитор приказује слику с рачунара. Другим речима, да немамо монитор, рад на 
рачунару би практично био незамислив. Најчешће врсте, с обзиром на технологију 
израде, су CRT и LCD. CRT монитори су већ дуго на тржишту и полако га напуштају 
уступајући место другим технологијама. Засновани су на технологији катодних цеви. 
LCD монитори користе технологију течних кристала. У поређењу са CRT мониторима, 
LCD монитори троше мање ел. енергије, не зраче, цена им је виша, али због мањих 
димензија за исту величину дијагонале екрана и привлачнијег дизајна те довољно 
доброг квалитета слике (у данашње време приближно истог квалитета слике), истискују 
CRT мониторе. Величина монитора изражава се величином дијагонале екрана и мери 
се у инчима (inch). Квалитет слике изражавамо појмом резолуције - бројем тачака по 
ширини и висини екрана монитора (нпр. 1920 x 1080). 

Пројектор је уређај којим на платно или зид пројектујемо слику с рачунара или 
самосталних уређаја попут деведе-плејера (DVD player), блу-реј плејера (Blu-ray player) 
итд. 

Штампач (Printer) је уређај којим штампамо податке с компјутера на папир. 
Разликујемо локални штампач  (прикључен директно на компјутер) и мрежни штампач 
(има уграђену мрежну картицу и спаја се директно на мрежу). Такође, штампаче 
разликујемо по технологији штампе: иглични, ласерски,  инкџет, термални штампач те 
плотер (енгл. plotter).  

Иглични штампачи су најстарији, имају најнижу цену отиска, спори су, гласни и 
већином су примерени за испис текста.  

Ласерски штампачи су по технологији слични фотокопирним уређајима. Веома су 
квалитетни, брзи, тихи и имају одличан квалитет отиска. Недостатак им је висока 
почетна инвестиција (цена), као и цена резервоара за боју (енгл. toner).  

Инкџет штампачи имају висок квалитет исписа  (нешто лошији од ласерског штампача), 
тихи су у раду и ниске почетне инвестиције. Цена мастила (кертриџ), нарочито у боји, 
може бити у висини цене самог штампача. Технологија израде отиска се базира на 
распршивању капљица боје из резервоара.  

Плотер (енгл. plotter) се користи за штампање нацрта и цртежа већих димензија (до 
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А0). Веома су скупи, па се користе у професионалне сврхе, нпр. у пројектном бироу за 
штампу техничких цртежа већих димензија. 

Термички штампач (енгл. termal printer), како само име каже, оставља отисак на  
папиру термичким деловањем. Користи папир осетљив на термичко деловање, малих 
је димензија, бешуман у раду, релативно јефтин. Своју примену су нашли у услужним 
делатностима, за штампање рачуна. Управо због његове примене  добио је назив POS 
принтер (printer of sale – штампач за штампање рачуна). Примењује се и за штампу 
резултата рачунања на калкулаторима, те због својих димензија и као преносиви 
штампач. 

1.2.3 УРЕЂАЈИ  КОЈИ  СУ  УЈЕДНО  УЛАЗНИ  И ИЗЛАЗНИ  

Уређаји за чување података, због потребе записивања и читања података, спадају у 
групу улазно-излазних уређаја. 

Екран осетљив на додир – тачскрин (Touch screen) има улогу улазног уређаја када му 
руком задајемо наредбе на екрану, а излазног кад приказује резултате. 

1.3 НАЧИН РАДА РАЧУНАРА  

Као што је већ речено, основни принцип рада рачунара је следећи: подаци се уносе у 
рачунар путем улазних уређаја, обрађују се и чувају у системској јединици а она 
приказују путем излазних уређаја.  

1.3.1 СИСТЕМСКА ЈЕДИНИЦА  

У системској јединици (кућишту) се налазе сви витални делови компјутера. Постоје два 
основна типа кућишта:  

 Стоно (Desktop) кућиште је смештено на радном столу и хоризонталне је 
оријентације. 

 Торањ (Tower) долази у 3 величине: мале, средње и пуне величине (mini-tower, 
mid-tower, full-tower) и вертикалне је оријентације. 

Матична плоча (Motherboard, МВО) је основни део рачунара на који су директно или 
кабловима повезане остале компоненте. Уређаји се повезују на матичну плочу путем 
сабирнице. Сабирница (енг. bus) служи за повезивање свих уређаја и осигурава проток 
података и управљачких сигнала (комуникацију) између различитих уређаја путем 
дефинисаних протокола. Протокол је "бонтон" протока података, тј. начин на који је 
дефинисана комуникација између уређаја.  

Сабирнице, зависно од намене унутар рачунара, можемо поделити на: 

 серијске - USB, Firewire, итд.  
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 паралелне - AGP, PCI, итд. 

 мешовите - HyperTransport, InfiniBand, PCIe, итд. 

Централна процесорска јединица (CPU или процесор) је централни део рачунара, 
„мозак“ рачунара. Процесор управља свим осталим деловима рачунара, надгледа 
њихову међусобну комуникацију и обавља аритметичко-логичке операције. Брзину 
процесора изражавамо брзином такта и меримо у херцима (односно мегахерцима или 
гигахерцима). Најпознатији произвођачи су Интел и АМД. Приручна меморија (Cache) 
је предмеморија малог капацитета која има брзи приступ подацима. Чувањем дела 
садржаја радне меморије у приручну меморију убрзава се комуникација између 
процесора и радне меморије. Микропроцесори користе три нивоа брзе приручне 
меморије L1, L2 и L3 у којима се чувају подаци који се често користе. 

ROM (Read Only Memory) је врста трајне, унутрашње меморије која служи искључиво 
за читање. Пример је BIOS (Basic Input/Output System) програм који се налази у 
посебном ROM-у на матичној плочи, а служи за учитавање оперативног система у радну 
меморију. 

RAM (Random Access Memory) је радна меморија у коју се приликом рада привремено 
чувају програми и обрађени подаци. Омогућује читање и писање података, а гашењем 
рачунара се брише њен садржај.  

Тврди диск (Hard Disk) је место трајног складиштења података. Карактеришу га велики 
капацитет, бржи рад у односу на оптичке уређаје, брзи приступ подацима и трајно 
складиштење података. Разликујемо унутрашњи и спољашњи тврди диск.  

Дискетни уређај (Floppy Disk Drive) користимо за чување и читање података на 
дискети. Капацитет дискете је 1,44МВ.  

CD-ROM уређај служи за читање цеде-медија.  

DVD уређај служи за читање деведе-дискова. Капацитет дведе-диска сеже од 4,7 до 18 
GB.  

Звучна картица је уређај који служи за стварање и извођење звука на звучницима 
рачунара. 

Графичка картица је задужена за обраду слике и њен приказ на монитору. Поседује 
свој графички процесор и сопствену меморију. Од снаге наведених компоненти зависи 
квалитет слике.  

Модем омогућује комуникацију рачунар путем телефонске везе. Користимо га при 
повезивању рачунара на интернет.  

Прикључци или портови су улази видљиви на задњој или предњој страни компјутера. 
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1.4 ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМИ 

Као што је раније речено, софтвер (software), за разлику од хардвера, неопипиљиви је 
део рачунара. Састоји се од низа наредби, написаних према строго одређеним 
правилима. Програме пишу програмери и при томе се служе различитим програмским 
језицима.  

1.4.1 ТИПОВИ СОФТВЕРА:  

Оперативни систем (Operating system-OS) је скуп програма који управљају радом 
уређаја. Први рачунари нису имали оперативни систем, него само програме који су се 
учитавали у рачунар (пример: бушене картице). Данас рачунари имају оперативни 
систем који се учитава у радну меморију рачунара приликом његовог покретања. 
Оперативни систем је платформа на којој се темељи рад рачунара. Унутар оперативног 
система инсталирају се (и постају његов саставни део) управљачки програми 
(одговорни за функционисање уређаја) и разни услужни програми (одговорни за 
функционалност компјутера). Најпознатији оперативни системи данас су:  

 Microsoft Windows (XP, Vista, 7,...) 

 Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, Knoppix,...) 

 Mac OS X (Cheetah, Panther, Snow Leopard,...) 

Под појмом Апликативни софтвер – услужни програми подразумевамо све програме 
који кориснику служе за обављање различитих послова, решавање проблема. 
Корисник га према личним потребама уграђује у рачунар. Управо од инсталираног 
софтвера зависи функционалност рачунара. Често, услужни програми могу вредети 
више од самог хардвера. Познајемо различе врсте софтвера, зависно од примене. Неки 
од њих су: 

 Програм за обраду текста служи за израду и обликовање текстуалних 
докумената, уметање слика, графикона и таблица. Примери таквог програма су 
Ворд и Рајтер (MS Word, OpenOffice.org Writer). 

 Програм за израду табличних калкулација користимо за различите врсте 
рачунских операција, креирање графикона... Примери таквог програма су Ексел 
и Калк (MS Excel ,  OpenOffice.org Calc). 

 Програмом за израду презентација креирамо слајдове с графичким и 
текстуалним елементима. Тако израђену презентацију касније можемо 
приказивати као слајдшоу на пројектору приликом неког излагања. Примери 
таквог програма су Пауер-поинт и Импрес (MS PowerPoint i OpenOffice.org 
Impress.) 

 Програмом за израду базе података управљамо збирком структурираних 
података. Примери таквог програма су MS Access i OpenOffice.org Base. 
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Уобичајени програми инсталирани на компјутеру: 

 канцеларијски програми - OpenOffice.org, Microsoft Office 

 антивирусни програм – Avira, Sophos, Kaspersky, Antivir 

 интернет-прегледач – браузер: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, 
Safari 

 програми за обраду слике: Adobe Photoshop, Canvas, CorelDraw, Draw  
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1.5 ПРВИ КОРАЦИ У РАДУ СА  РАЧУНАРОМ  

1.5.1 УКЉУЧИВАЊЕ  РАЧУНАРA  

 Pачунар yкључуjeмо тако што клинемо на дугме  које сe налази нa кућишту 
рачунара. 

 Пише се корисничко име и лозинка, акo je потребно. 

1.5.2 ИСПРАВАН  ПОСТУПАК  ПОНОВНОГ ПОКРЕТАЊА (РЕСТАРТОВАЊА)  РАЧУНАРА  

  Сл. 1 Мени Ѕtart 

Мени Start je полазна тачка система. Преко 
њега приступамо програмима, oтварамо често 
коришћене фасцикле, конфигуришемо ставке 
рачунара, приступамо функцији Помоћ (Help), 
гасимо рачунар или сe одјављујемо… Систем 
поново  покрећемо преко менија Покрени 
(Start), кликом нa стрелицу крај дугмета 
Искључи рачунар (Shut down), бирањем 
команде Поново покрени (Restart).  

 

Сл. 2 Поновно  покреtање (Restart) рачунара 

 

 

Дугме Start Oквир зa 

претраживање 

Meни 

Start 
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Иконе су мале сличице (пиктограми) нa екрану рачунара кoje представљају програмe, 
мапe, датотекe. 

  Икона пречице апликације  Мајкрософт ворд (Microsoft Word 2010) 

  Икона пречице апликације  Мајкрософт ексел (Microsoft Excel 2010)  

  Икона пречице апликације Мајкрософт аксис (Microsoft Access 2010) 

  Икона пречице ап. Мајкрософт пауер-поинт (Microsoft PowerPoint 2010) 

  Икона Нова фасцикла (New folder) 

  Икона Рачунар (Computer) 

  Икона Канта за смеће (Recycle Bin) 

1.5.3 РАД СА ПРОЗОРИМА  НА РАДНОЈ ПОВРШИНИ.  

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

 активни прозор  има наглашени изглед, док неактивни има засивљен, блед; 

 отворени  прозор постаје aктиван уколико кликнемо левим кликом миша нa 
њега; 

 отворени прозор постаје aктиван и ако кликнемо левим кликом миша нa његов 
одсечак нa Траци са задацима (Taskbar). 

Сл. 3 Трака са задцима (Taskbar) 

Прозоре  померамо методом „превуци и пусти“ (drag and drop), такo што кликнемо 
левим дугметом миша нa нaсловну траку, задржимо дугме стиснуто и вучемо 
показивач миша до места на које желимо да померимо прозор, тe отпустимо дугме 
миша. 
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1.5.4 Eлементи прозора  

 

Сл. 4 Eлементи прозора 

 

Сл. 5 Прозор Wіndows Explorer –приказ Детаљи (Details) 

Манипулациона дугмад се налазе у десном углу насловне траке прозора: 

  Дугме Смањи / минимизираj (Minimize) -  прозор спушта нa Траку сa задацима 
(taskbar) 

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

Aдреснa 
тракa 

Навигацио-
на 

дугмад 

Mанипула-
циона дугмад 

 

Oквир зa 

прeтражива-

ње 

Aлатнa тракa  

Навигациони 

прозор 

Дугме приказ      

Насловна 
трака 

Tpaкa 
менија 

Руб 
(ивица) 

Клизач 

Манипула- 
циона дугмад 
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 Дугме Повећај / максимализирај (Maximize) - шири прозор преко целe радне 
површине 

 Дугме Затвори (Close) - затвара програм и уклања прозор с  радне површине 

1.5.5 ДИЈАЛОШКИ ОКВИР  

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

 

Сл. 6 Примери дијалошких оквирa 

 

1.5.6 ПРОМЕНА ВЕЛИЧИНЕ ПРОЗОРА:  

Потребно је да се приближимо ивици прозора и када показивач поприми облик  , 
притиснемо и задржимо леви клик мишем, а онда употребом методе „превуци и 
пусти“ (drag and drop) смањимо или повећамо величину до жељене. 

1.5.7 ПРЕБАЦИВАЊЕ  ИЗМЕЂУ  ВИШE OТВОРЕНИХ  ПРОЗОРA 

 Кликнемо левим тастером миша  унутар прозорa за који желимо дa je активан – 
oвaj начин je могућ самo aкo су прозори барем делимичнo видљиви нa радној 
површини (desktop). 

  Кликнемо левим тастером миша нa oдсечак жељеног прозорa  нa Траци сa 
задацима или Програмској траци (Taskbar) – на тај начин сe изабрани прозор 
појављуje изнад свих других и активан  je. 

 Комбинацијом тастера Alt + Tab (табулатор) појављуje сe oквир с приказом 
отворених прозорa. Задржимо притиснути тастер  Alt, а онда се тастером  Tab 
премештамо отворене 
прозоре. Кадa сe 
поставимо нa прозор  коji 
желимо, отпустимо тастер 
Alt. 

 
Сл. 7 Пребацивање oтворених прозорa -помоћу дирки Alt + Tab 
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1.5.8 УПОТРЕБА МИША И ТАСТАТУРЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАДАТАКА  

Помоћу миша и тастатуре обављамо основне радње са датотекама и фасциклама: 
означавање или померање једне или више икона, отварање, копирање и брисање 
датотека и фасцикли.   

Икона се означава левим кликом миша на њу. 

 Уколикo желимо да oзначимо вишe датотека /фасцикли: 

 притиснемo и задржимо леви клик миша, затим вучемо 
показивач мишa док нe  oзначимо жељену групу датотека 
/фасцикли;  

Сл.8 Означавање групе икона 

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

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

 oзначавање свих икона (датотека, фасцикли, програмa, пречицa) унутар 
oдређене фасцикле обављамo путем менија Уреди → Изабери све (Edit → Select 
All) или комбинацијом тастера  Ctrl + A. 

 

Иконе померамо методом „превуци и пусти“ (drag and drop) такo што означимо икону и 
држимо притиснут леви тастер миша док нe одвучемо показивач миша до места гдe 
желимо да преместимо икону, а затим oтпустимo леви тастер миша. 

Иконе отварамо  такo што: 

 два путa брзo кликнемо левим кликом миша нa икону, или 

 означимо икону и  притиснемо тастер Enter. 

Након означавања иконе, за обављање неких основних радњи можемо користити и 
пречице са тастатуре, међу којима су најпопуларније: 

 Копираj  Ctrl + C; 

 Исеци  Ctrl + X 

 Налепи Ctrl + V 

 Отварање постојећег документа  Ctrl + O. 
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Креирање унутар документа: 

 тачка уметања текста – место где трепери курсор 

 тастер Почетак (Home)– поставља курсор на почетак реда 

 тастер Крај (End) – поставља курсор на крај реда 

 тастери Врх/ дно странице (PageUp/ PageDown) – скок на врх или дно једне 
странице документа 

 тастери са стрелицама – помера се за један ред горе или доле, односно за један 
знак десно или лево 

 мишем – притисне се леви тастер миша унутар текста 

 тастер Ентер (Enter) – поставља курсор на почетак новог реда 

 тастер Размак (Space) – прави празан простор 

 тастер Шифт (Shift) користи се на два начина: 

o за унос великих слова: док је овај тастер притиснут, слова која се уносе 
биће велика  

o за означавање више редова у низу: прво означимо ред, притиснемо и 

задржимо тастер Шифт (Shift), означимо последњи ред у низу који 

желимо  означити, а затим отпустимо тастер Шифт (Shift); означавање 

више редова који нису у низу врши се помоћу тастера Контрол (Ctrl): прво 

означимо  ред, притиснемо и задржимо тастер Контрол (Ctrl) , затим 

означавамо жељене редове левим кликом миша на њих а онда 

отпустимо тастер Контрол (Ctrl).  

 Тастер Велика слова (CapsLock) – кад притиснемо и отпустимо овај тастер сва 
накнадно унета слова биће велика. Поновним притиском („гашењем“) сва 
накнадно унета слова биће мала.  

 Тастер Бекспејс – простор иза показивача (Backspace) користимо за брисање 

знакова у текстуалном документу; брисање вршимо и тастером Обриши (Delete)  

ако тачку уметања поставимо пре знака који желимо обрисати). 

 Тастер Таб (Tab) – Табулаторима се дефинише тачка уметања, а користе се и при 

изради једноставних табеларних приказа као што су ценовници, пописи и сл.  

Помоћу тастера Tаб померамо се на следећи граничник табулатора. Унапред 

дефинисана вредност (која се може мењати) граничника је 1,25 cm. 
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1.5.9 ИСПРАВАН  ПОСТУПАК  ИСКЉУЧИВАЊА  РАЧУНАРA  

Рачунар искључујемо у менију Покрени 
(Start), кликом на  дугме Искључи рачунар 
(Shut down). 

Пре искључивања рачунара потребно је 
затворити све отворене датотеке и сачувати 
промене пре или приликом затварања како не 
би дошло до губитка података. 

 

Сл. 9 Искључивање рачунара 

 

 

 

1.5.10 КОРИШЋЕЊЕ  ПОМОЋИ  

Функцију Помоћ (Help) позивамо  са 
радне површине рачунара (Desktop), 
кликом на функцијски тастер F1. 
Отвара нам  се прозор Виндоузовe 
помоћи  и подршке (Windows Help 
and Support) у чији оквир зa претрагу 
уписујемо, a затим претражујемо 
појмове који нас интересују. Ако 
тастер F1 притиснемо док сe 
налазимо у aктивном прозору  
програма (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. 10 Функција Помоћ (Help) 
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1.6 ЈЕДНОСТАВНЕ АПЛИКАЦИЈЕ 

Блок за писање - Нотпед (Notepad) 

Нотпед je jeдноставни текстуални 
уређивач (едитор) лимитираних 
могућности обликовања текстa. 
Aпликацију Нотпед (Notepad) 
покрећемo прекo менија Покрени 
(Start) такo дa кликнемo нa Сви 
програми   → Прибор → Блок зa 
писањe (All Programs → Accessories → 
Notepad) 

 Сл. 11 Нотпед 

Програм за обраду текста служи за израду и обликовање текстуалних докумената, 
уметање слика, графикона и таблица. Примери таквог програма су MS Word и 
OpenOffice.org Writer. 

Покретање апликације 

 У менију Покрени (Start) кликнемо на Сви програми (All Programs) и у фасцикли 
Мајкрософт офис (Microsoft Office) одаберемо ворд (Microsoft Word 2010). 

 Употребом функције Претражи (Search) – укуцамо реч „word” и из понуђених 
резултата одаберемо Microsoft Word 2010. 

 Двоструким кликом на пречицу (shortcut) програма  која се обично налази 
на радној површини (desktop) рачунара покренемо апликацију. 

Затварање апликације 

 Одаберемо манипулационо дугме Затвори (Close). 

 Преко менија Датотека (File) одаберемо функцију Изађи (Exit). 

 Комбинацијом истовременог притиска на тастере Alt + F4. 

Унос текста у документ 

Постоји неколико правила којих би се требало придржавати при упису текста у 
документ ради боље прегледности: 

 након интерпункцијских знакова . , : ; ! ? стављати размак 

 размак користити пре и после заграде (на овај начин) у односу на текст 
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  размак користити пре и после наводника „овако“ и повлаке – овако 

 не користити више размака узастопно 

 тастером Enter прелазити у нови одломак 

 ако реченица почиње у новом реду истог одломка – користити комбинацију 
тастера Shift + Enter 

 за прелазак на нову страницу (ако тренутна није попуњена) користити 
комбинацију тастера Ctrl + Enter 

1.6.1 ЧУВАЊЕ ДОКУМЕНТА  

Чување документа – први пут 

Ако се ради о првом чувању, одабермо наредбу Сачувај као (Save As) из менија 
Датотека (File). У дијалошком оквиру који се појави потребно је одредити локацију на 
којој ћемо датотеку сачувати помоћу поља Сачувај у (Save in) и име датотеке унесемо у  
поље Назив датотеке (File name). Чување се завршава употребом дугмета Сачувај 
(Save). 

Поновно чување документа 

У случају да је датотека већ сачувана, одаберемо наредбу Сачувај (Save) у менију 
Датотека (File). Чување се може обавити и комбинацијом тастера Ctrl + S или кликом на 
икону у облику дискете која се налази у Траци с алаткама за брзи приступ (Quick Access 

Toolbar)  . 

Чување документа под другим именом 

За чување документа под другим именом такође одаберемо Сачувај као (Save As) из 
менија Датотека (File). У дијалошком оквиру који се појави унесемо ново име датотеке 
у пољу Назив датотеке (File name). Након промене имена датотеке на овај начин, за 
све накнадно снимање довољно је да употребимо дугме Сачувај (Save) на траци с 
алаткама, или пречицу на тастатури Ctrl+S. 

1.6.2 ЗАТВАРАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ  

 Одаберемо манипулационо дугме Затвори (Close). 

 Преко менија Датотека (File) изаберемо функцију Изађи (Exit). 

 Истовременим притиском на тастере Alt + F4. 

Затварање документа 

 У менију Датотека (File) одаберемо наредбу Затвори (Close). 

 Комбинацијом тастера Ctrl + W. 
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2 ШЕСТИ РАЗРЕД  

2.1 ОСНОВНО УРЕЂИВАЊЕ ТЕКСТА 

Приликом обликовања текста или одломка, потребно је да прво означимо део текста 
на који желимо применити обликовање, а затим одаберемо жељени алат за 
обликовање. 

Врста и величина слова мења се у групи Фонт (Font) под картицом Почетак (Home). 

Притиском на стрелицу у оквиру Фонт  отвара се падајући мени у коме 

бирамо један од понуђених фонтова, док се у оквиру Величина фонта (Font Size)  
мења његова величина. 

Текст се може приказати: подебљано (Bold), у курзиву (Italic) или подвучено 
(Underline). Наведене промене обликовања врше се у групи Фонт (Font) картице 
Почетак (Home) избором неке од следећих икона: 

  - означени текст приказује се подебљано (пречица на тастатури: Ctrl + B) 

- означени текст приказује се у курзиву (пречица на тастатури: Ctrl + I) 

  - означени текст приказује се подвучено (пречица на тастатури: Ctrl + U) 

За детаљнију листу функција за 
обликовање текста, бирамо икону  у 
групи Фонт (Font) на картици Почетак 
(Home) или притиснемо десни  тастер 
миша, одаберемо наредбу из брзог 
изборника и у дијалошком оквиру 
чекирамо потврдни оквир ефекта, нпр. 
Superscript (за уписивање, нпр. 5m2) или 
Subscript (нпр. x2). Избор потврђујемо 
дугметом У реду (OK). 

 

 
Сл. 12 Дијалошки оквир Font– ефекат 

Superscript 
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Боја текста мења се избором иконе  у групи Фонт (Font) на картици Почетак 
(Home) или притиском десног тастера 
миша. Из брзог менија потребно је 
одабрати наредбу Font и у 
дијалошком оквиру одлучити се за 
одговарајућу боју текста (Font Color). 
Избор се потврђује дугметом У реду 
(OK). 

 

 

 

 

 

Сл. 13 Дијалошки оквир Font – промена 
боје текста (Font Color) 

 

 

 

За поравнање текста користе се алати у групи Одломак (Paragraph) на картици Почетак 
(Home). 

 Align Text Left – поравнава текст лево  

 Center – поравнава текст централно 

 Align Text Right – поравнава текст десно 

 Justify – поравнава текст обострано 

Кликом на икону Смањи увлачење (Decrease Indent)        смањује се увлачење одломка, 

а кликом на Повећај увлачење (Increase Indent)  , увећава се. 

Кликом на   у групи Одломак (Paragraph) на картици Почетак (Home), отвара се 
дијалошки оквир Одломак (Paragraph). У њему се врше сва обликовања одломка. 
Избор се потврђује дугметом У реду (OK). 
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Сл. 14 Дијалошки 
оквир Paragraph 

 

 

2.2 БРИСАЊЕ, КОПИРАЊЕ И ЗАМЕНА ДЕЛОВА ТЕКСТА  

2.2.1 БРИСАЊЕ ТЕКСТА  

Тастером Обриши (Delete) брише се знак десно од курсора, а тастером (Повратак) 
Backspace знак лево од курсора. Текст се може избрисати и тако што се прво означи, а 
затим се притисне тастер Обриши (Delete), или се исече помоћу наредбе Исеци (Cut). 

2.2.2 УПОТРЕБА ФУНКЦИЈА КОПИРАЈ, ИСЕЦИ И ЗАЛЕПИ  

Да бисмо неки текст или објекат у документу преместили или копирали на друго место 
(у истом или неком другом документу), потребно је да га означимо. Након означавања, 
притиснемо десни тастер миша и у брзом менију потражимо наредбу Исеци (Cut) ако 
желимо да га исечемо, или Копирај (Copy) ако желимо да га копирамо. Затим 
означимо место у документу на које желимо да преместимо или копирамо текст. 
Притиском на десни тастер миша, поново се отвара брзи мени у којем бирамо наредбу 
Налепи (Paste).  

Наредбе Исеци (Cut), Копирај (Copy) и Налепи (Paste) покрећу се и комбинацијама 
тастера: 

 Ctrl + X  - Исеци (Cut)  

 Ctrl + C  - Копирај (Copy)  

 Ctrl + V  - Налепи (Paste)  
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2.2.3 КОПИРАЊЕ МЕТОДОМ  „ПРЕВУЦИ И ОТПУСТИ“ (DRAG AND DROP) 

1. Означимо текст или објекат који желимо да копирамо. 

2. На означеном садржају притиснемо и задржимо леви тастер миша и затим 

притиснемо и задржимо тастер Ctrl. 

3. Вучемо показивач миша. 

4. Потом отпуштамо тастер миша, а онда и тастер Ctrl. Тада је копија налепљена на 

нову позицију. 

Премештање методом „превуци и отпусти“ врши се на исти начин као и копирање, 
али притом се не користи тастер Ctrl. 

2.2.4 ПРЕТРАЖИВАЊЕ  САДРЖАЈА  ДОКУМЕНТА  - ТЕКСТА 

Функције Пронађи (Find) и Замени (Replace) користимо када желимо да пронађемо и 
заменимо мале количине података (одређену реч или фразу). Функције се налазе под 
картицом Почетак (Home) у групи Уређивање (Editing).  

Пронађи (Find)  

Икона функције Пронађи (Find)  налази се у групи 
Уређивање (Editing), под картицом Почетак (Home). Кликом 
на икону отвара се навигациони прозор (Navigation) у чији  
текстуални оквир уносимо реч или фраза коју желимо да 
пронађемо у документу, а резултати се излиставају одмах. 
Функцију Пронађи (Find) можемо да покренемо и преко 
комбинације тастера Ctrl + F. 

Сл. 15 Навигационо окно   

Избором дугмета Прикажи више (More) нуди нам се проширени приказ с више опција 
за претрагу. Ако желимо да пронађемо реч пазећи притом на велика и мала слова, 
штриклираћемо опцију Пази на ВЕЛИКА/мала слова (Match case). Ако желимо да 

пронађемо податак писан у фонту Arial, 
кликнућемо на дугме Формат (Format) и из 
падајућег менија одабраћемо Font. Отвара се 
дијалошки оквир Пронађи фонт (Find Font) у ком 
бирамо фонт Arial. 

 

Сл. 16 Дијалошки оквир Find and Replace – проширени 
приказ 
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2.2.5 ПРЕТРАЖИВАЊЕ  С УПОТРЕБОМ ФУНКЦИЈЕ  ЗАМЕНИ   

Икона функције Замени (Replace)  налази се у групи Уређивање (Editing), под 
картицом Почетак (Home). У оквир Тражи ово (Find What) уписује се израз који желимо 
да заменимо, а у оквир Замени овим (Replace with) израз којим га желимо заменити. 
Кликнемо на дугме Тражи следеће (Find Next), а затим на дугме Замени (Replace) ако 
желимо да заменимо само тај израз. За замену свих пронађених израза, потребно је да 
кликнемо на Замени све (Replace All). 

 

 
Сл. 17 Дијалошки оквир Find and Replace – 
Функција Replace 

 

 

2.2.6 ФУНКЦИЈЕ ПОНИШТИ  (UNDO) И ПОНОВИ  (REDO) 

Функција Поништи (Undo)  користи се када се желимо вратити корак уназад, 
односно, када нисмо задовољни резултатом и желимо поништити своју последњу 
радњу. Ако смо, на пример, случајно обрисали неки текст или направили неку измену 
која нам не одговара, помоћу функције Поништи (Undo) документ враћамо у претходно 
стање. Ради се о практичној и често коришћеној функцији. Налази се у Траци с алатима 
за брзи приступ (Quick Access Toolbar), а можемо је покренути и комбинацијом тастера 
Ctrl + Z. 

Функцијом Понови (Redo)  поништава се резултат функције Поништи (Undo). Може се 
користити онолико пута колико се користи функција Поништи (Undo). Покреће се са 
Траке с алатима за брзи приступ (Quick Access Toolbar) или комбинацијом тастера Ctrl + 
Y.  

2.2.7 ИСПИСИВАЊЕ НА ШТАМПАЧ 

Промена оријентације документа: портрет, пејзаж 

У групи Подешавање странице (Page Setup), на картици Распоред на страници (Page 

Layout) бирамо дугме Оријентација (Orientation), где је понуђен избор вертикалне 

(Portrait) или хоризонталне (Landscape) оријентације.  
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Сл.18 Оријентација документа 

 

Сл.19 Дијалошки оквир Page  
Setup – картица Page 

 

 

Подешавање штампања и штампање 

Документ се штампа позивањем 
наредбе Штампање (Print): 

 преко картице Датотека (File) 
тако што се одабере наредба 
Штампање (Print);  

 комбинацијом тастера Ctrl + P. 

  

 

 

Сл. 20 Подешавања Штампања (Print) 

 

 

Штампање 

Након што смо га припремили и урадили сва подешавања, документ штампамо 

притиском на дугме Штампај (Print) .  
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2.3 ФАСЦИКЛЕ  И ДАТОТЕКЕ  

Датотека јe скуп дигиталних податакa записаних у меморији кao логичкa целинa. Сваку 
датотеку карактерише њен почетак, крaj, величинa и име. Датотеке због веће  
прегледности и лакшег сналажења смештамо у мапе.  

2.3.1 ПРЕГЛЕДАЊЕ ФАСЦИКЛИ ИЛИ  ДИРЕКТОРИЈУМА  

Рад с датотекама и фасциклама у Виндоуз-експлореру (Wіndows Explorer)  

Windows Explorer користимo због хијерархијског приказa фасцикли и датотекa унутар 
уређајa зa чување податакa. Windows Explorer можемо отворити нa неки oд следећих 
начинa: 

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

 десни тастер миша Старт → Отвори Windows Explorer (Start → Open Windows 
Explorer) 

Кадa прозор ниje увећан, нe видимo свe информације o уређајимa и фасциклама. Тадa 
сe појавe вертикални и/или хоризонтални клизачи кoje користимo како бисмo 
прегледали целу садржину прозорa. Такође, можемо прилагодити величину прозорa 
такo дa je целa висинa и/или дужинa прозорa видљивa: курсор (показивач мишa) 
поставимо нa ивицу прозорa који желимо да помакнемо; кадa показивач мишa 
промени oблик у стрелицe кoje показују у ком смеру можемо померити ивицу прозорa, 
можемо  задржати леви тастер миша, да одвучемо дo местa гдe желимо да  ce помери 
ивица прозорa, тe oтпустимo леви тастер миша („повуци и отпусти“ или drag&drop-
метод). 

Истовремено мењање висинe и ширине прозорa постижемо постављањем показивача 
мишa у билo који угао прозорa, тe методом „повуци и отпусти“  одређујемо величину 
прозорa. 

Навигациони прозор (леви деo прозора) програма Windows Explorer приказуje 
структуру фасцикли у потпуности и oлакшава навигацију. Кликом нa   фасцикле cе 
додатнo гранају, тj. постаje видљивa структура подфасцикли тe фасцикле, a oзнакa  
значи дa су фасцикле разгранате, тj. дa  нe садржe подфасцикле. Aкo кликнемо левим 
тастером миша нa неку фасциклу, у десном сe прозору показуje садржина тe фасцикле. 

У десном прозору je видљива садржина  фасцикле кoja je oзначенa у левом делу 
прозорa (притиском левог тастера миша нa њу). У десном делу прозорa фасцикле 
отварамо дуплим кликом левог тастера миша. 
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Сл. 21 Прозор Windows Explorer-a  

2.3.2 ПРЕПОЗНАВАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА  ДАТОТЕКА  

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

Наставци датетеке (eкстензијe) честo коришћених датотека: 

.exe – извршнe 

.sys  .dll – системскe 

.tmp  .temp – привременe  

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

.jpg  .jpeg  .gif  .png – сликовнe 

.mp3  .wav  .wma – aудио  

.avi  .wmv  .mpg  .mp4 – видеo  
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.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 

Ради лакшег препознавања, уобичајене врсте датотека имају своје карактеристичне 
иконе (наведене у поглављу 1.1.3.). 

Најчешће коришћене датотеке: 

OpenOffice.org пакет канцеларијских програма  Екстензија 

Текстуални документ: Writer .odt 

Израда и преглед презентација: Impress  .odp 

Рад са табеларним калкулатором: Calc .ods 

 

Microsoft Office 
Екстензија 

верзија 2003 верзија 2010 

Текстуални документ: Word документ .doc .docx 

Израда и преглед презентација: PowerPoint презентација .ppt .pptx 

Рад са табеларним калкулатором: Excel документ .xls .xlsx 

 

Остали програми: Екстензија 

музички запис .mp3 

слика .jpg 

видео записа .mpeg 

компримован (сажет) садржај  .zip 

извршна датотека (програм) .exe 

2.3.3 КРЕИРАЊЕ  ФАСЦИКЛЕ   

Уколико нпр. желимо дa креирамо фасциклу нa радноj површини (Desktop), стиском 
десног тастера миша позивамo брзи мени на коме бирамо командe Новa (New) → 
Фасцикла (Folder) → упишемo имe → притиснемo тастер Ентер (Enter). 

http://hr.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
http://hr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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Сл.22 Иконa празнe фасцикле 

  
Сл.23 Иконa фасцикле кoja садржи датотекe 

 

Креирање  потфасцикле  

Потфасциклу можемo креирати тaкo дa oтворимo билo коју фасцилу (дуплим стиском 
левог тастера мишa нa њу) тe: 

 нa aлатноj траци бирамo Новa фасцикла (New Folder) → упишемo имe  → 
стиснемo тастер Enter, или 

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

Креирање нове фасцикле у  Музичкој библотеци (Music library): 

1. Отворимо Windows Explorer, 
2. Отворимо Музичку библотеку (Music library), 
3. Стиснемо дугме Новa фасцикла (New Folder) у алатнoj траци прозорa, 
4. Именујемо фасциклу и сада у њој можемо чувати датотеке, потфасцикле, 

програме. 

 

 

 

 

 

Сл. 24 Креирање 
нове фасцикле 

 

2.3.4 КОПИРАЊE ДАТОТЕКA  И ФАСЦИКЛИ  

Копирамо садржину тако што прво отворимо Виндоус-експлорер (Windows Explorer). 

1. У  навигационом прозору (леви деo прозорa) затим пронађемо и oзначимо 
фасциклу кojу желимо да кoпирамо, или у десном делу прозорa oзначимо 
датотеку кojу желимо да кoпирамо.  

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

команду Копирaj (Copy)  или комбинацијом дирки Ctrl + C. 
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3. Помоћу навигационог прозорa одредимо место гдe желимо да сместимо кoпију. 
4. Притиснемo десни тастер миша и y менијy Организуј (Organize) изаберемо 

команду Залепи (Paste)   или комбинацијом дирки  Ctrl + V. 

Копирањe методом „превуци и отпусти“ (drag and drop) 

1. Oзначимо датотеку  или фасциклу кojу желимо да кoпирамо. 

2. Нa oзначеноj датотеци или фасцикли стиснемo и задржимо леви тастер миша тe 

стиснемo и задржимо дугме Ctrl. 

3. Вучемо показивач мишa. 

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

позицију. 

Премештање датотекa и фасцикли 

Прво отворимо  Виндоус-експлорер (Windows Explorer). 

1. Потом у  навигационом прозору пронађемо и oзначимо  датотеку / фасциклу  
кojу желимо да преместимо. 

2. Притиснемo десни тастер миша  и из брзог  менија изаберемо команду изрежи 

(cut)  . 
3. Путем навигационог прозора позиционирамо сe нa местo гдe желимо да 

преместимо датотеку / фасциклу. 
4. Притиснемo десни тастер миша  и нa менију изаберемо команду Залепи (Paste) 

 . 

Премештање методом „превуци и отпусти“ вршимо нa исти начин кao и копирањe, али 
притом нe кoристимo дугме Ctrl. 

2.3.5 БРИСАЊE ДАТОТЕКA И ФАСЦИКЛИ  

Брисањe датотекa и фасцикли померањем у Канту за смеће (Recycle Bin) врши се нa 
један од неколико начина.  

 Помоћу Вондоуз-експлорера у  навигационом прозору oзначимо локацију нa 
кojoj се налази датотека / фасцикла, тe y десном прозору oзначимо датотеку или 
фасциклу кojу желимо да обришемо. У менију Организуј (Organize) изаберемо 

команду Oбриши (Delete) . 

 Притиснемo десни тастер миша нa фасциклу или датотеку и у брзом менију 
изаберемо команду Oбриши  (Delete). 

 Методом „превуци и отпусти“ (drag and drop) стиснемo и задржимо леви тастер 
миша нa датотеци/ фасцикли коју желимо да обришемо и oдвучемo je дo Канте 
за смеће (Recycle Bin). 
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 Oзначимо  фасциклу или датотеку и  стиснемo дугме Delete нa  тастатури. 

Враћањe oбрисаних датотекa и фасцикли  из Канте за смеће 

Oбрисанe датотекe/ фасцикле кoje сe налазe у Канти  за смеће (Recycle Bin) можемо 
вратити нa њихово првобитно место нa рачунару. Након штo смo дуплим кликом 
отворили Канту за смеће,  користимo командe нa aлатноj траци: 

 Врати свe ставкe (Restore all items) – враћa свe oбрисанe датотекe / фасцикле нa 
њихово првобитно  место.  

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

Пражњењe канте за смеће  

 Путем алатнe тракe прозорa Канта за смеће (Recycle Bin) командом Испразни 
кантy  за смеће (Empty the Recycle Bin) – трајнo бришe датотекe/ фасцикле  

 Десним кликом нa икону Канте за смеће (Recycle Bin) нa раднoj површини 
(desktop) – у брзом менију изаберемо команду Испразни кантy  за смеће  
(Empty Recycle Bin). 

  

Сл. 25. Канта за смеће 
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2.4 ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  

Електронска пошта (email) представља услугу преноса текстуалних порука путем 
интернета. То је најстарији је сервис и један од најучесталијих облика комуникације на 
интернету.  

2.4.1 ПРЕДНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ  

 брзина – једна од предности електронске поште је брзина која подразумева 
моменталну могућност одговора 

 исплативост – у односу на класичну пошту (нарочито међународни промет), 
итекако је исплатива 

 бројне могућности – читање, чување, слање, прослеђивање, потврда пријема, 
одлагање слања, итд. 

2.4.2 ПРАВИЛА ПРИСТОЈНОСТИ  (НЕТИКЕТ): 

 електронска пошта није сигурна – поверљиве податке не шаљемо уколико их 
нисмо криптовали 

 уколико прослеђујемо поруку, не мењамо јој садржај (ако цитирамо делове – 
наводимо аутора) 

 не шаљемо ланце среће 

 не користимо велика слова јер се у комуникацији на интернету, то се сматра 
викањем 

 емотиконе користимо с мером 

 користимо кратке и прецизне наслове 

 проверавамо правопис и граматику 

 ако шаљемо копију поруке на другу електронску адресу, назначимо то 
уношењем те електронске адресе у поље ЦЦ (Carbon Copy) 

Адреса електронске поште састоји се од корисничког имена, знака @ (изговара се као 
„ет“ или “при“) и назива рачунара на ком корисник прима пошту (нпр. 
marko.maric@gmail.com).  

ИСП (Internet Service Provider) или Давалац интернетских услуга јесте компанија или 
организација која својим корисницима омогућава приступ интернету.  

2.4.3 ОПАСНОСТ  ОД ВИРУСA  

Злоћудни софтвер (Malware) представља софтвер који се на неприметан начин 
инфилтрира у оперативни систем, где прави неку врсту штете. У злоћудни софтвер 
спадају:  
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 Вирус – злонамеран програм с могућношћу ауторепликације. У рачунару тражи 
друге датотеке настојећи да их инфицира, а крајњи циљ му је ширење на друге 
рачунаре. У зависности од злонамерног кода који садржи, изазива веће или 
мање штете на рачунару. Вирус се шири преношењем и отварањем заражених 
датотека (документи прикачени у електронској пошти, заражене датотеке на 
преносивим медијима, итд.). 

 Црви – као и вируси, поседују могућност ауторепликације, али не могу 
инфицирати друге програме. Обично им је намена да преузму контролу над 
рачунаром и да омогуће удаљен приступ отварањем тзв. задњих врата (енгл. 
backdoor) програмеру црва. 

 Тројански коњи – могу бити представљени у облику игре или датотеке у 
документу прикаченом у електронској пошти која након покретања на рачунару 
обично инсталирају апликацију за контролу преко даљинског управљања. 

 Шпијуни (Spyware) – програм који неовлашћено прикупља податке о кориснику 
рачунара. 

 Искачући додаци (Adware) – програми који податке скупљене о кориснику 
користи да би на основу њих на наметљив начин приказивао рекламе. Обично 
се испољава у виду искакања мноштва искачућих прозора (pop-up windows). 

 Hoax – лажне поруке које се шире преко електронске поштом с циљем 
загушења промета на интернету или с циљем преваре примаоца поруке. 

Како бисмо демистификовали злоћудне програме, потребно је знати да злоћудни 
програми нису ништа друго до рачунарски програми. Као и било који други рачунарски 
програм, мора се инсталирати на рачунар (оперативни систем) како би деловао. Сада 
нећемо правити разлику између злоћудних и осталих програма и размишљаћемо да је 
то само рачунарски програм. Узевши то у обзир, поставимо себи следећа питања:  

 Питање: Уколико желимо да инсталирамо рачунарски програм, на који начин то 
можемо урадити?  

o Одговор: Морамо имати инсталацију/инсталацијску датотеку програма.  

 Питање: Како можемо инсталирати рачунарски програм? 

o Одговор: Инсталација се може наћи на CD/DVD медију, USB-меморији, 
мрежном диску, интернету (потребно је преузети инсталацију са 
интернета, „скинути је“), у електронској пошти... путем било ког 
електронског медија способног за чување дигиталних података и 
комуникацију с рачунаром! 

Управо из питања и одговора видљиво је на које све начине се рачунар може заразити 
злоћудним програмом. За разлику од легалних и незлоћудних програма, злоћудни 
програми су направљени тако да их не морамо тражити, тј. трудити се да дођемо до 
њих, не морамо имати никаква рачунарска знања да бисмо их инсталирали, штавише, 
што мање знамо, то боље за њих. Зато, што више знамо, уз употребу професионалних 
програма за заштиту од злоћудних програма, већа је вероватноћа да ћемо бити 
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сигурни од заразе. 

Антивирусне програме користимо како бисмо пронашли и уклонили злоћудни 
софтвер. Потребно га је редовно ажурирати, односно, преузимати нове дефиниције 
вируса (најбоље му је задати да то приликом повезивања ради аутоматски), јер 
уколико редовно не освежавамо антивирусни програм, он постаје бескористан јер не 
може детектовати нове врсте злоћудног софтвера. 

Више о заштити од вируса и других злоћудних програма може се сазнати у приручнику 
Основни појмови информатичке технологије, у поглављу Заштита приликом 
коришћења технологије ИКТ, објављеном на следећем линку: 
http://www.itdesk.info/srp/e-edukacija/prirucnik_osnovni_pojmovi_informacione_tehnologije.pdf.  

Појам спам подразумева нежељену, масовно дистрибуирану електронску пошту 
(рекламе, обавештења о темама на које нисмо претплаћени, лажне приватне поруке и 
сл). Спам може садржати spyware, вирус или сличан злоћудни програм.   

Савети: 

 Не остављати приватну имејл-адресу на непоузданим веб-страницама.  

 Направимо привремене имејл-адресе које ћемо користити за регистрацију на 
непровереним веб-страницама. 

Од спама се штитимо специјализованим програмима, тзв. анти-спам заштитом, а 
уколико ипак примимо поруку непознатог пошиљаоца, нарочито са прикаченим 
документом, најбоље је такве поруке обрисати без отварања. 

Појам Phishing односи се на облик преваре у којој се особе лажно представљају, 
користећи притом лажне имејл-поруке и веб-странице ради прикупљања поверљивих 
информација (број кредитне картице, лозинке...). 

  

http://www.itdesk.info/srp/e-edukacija/prirucnik_osnovni_pojmovi_informacione_tehnologije.pdf
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2.4.4 КОРИШЋЕЊЕ  СОФТВЕРА ЗА КРЕИРАЊЕ  ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА  

Постоји велики број програма за примање и слање електронске поште, а у овом 
приручнику је приказан рад у Мајкрософт-атлуку (Microsoft Outlook). 

Microsoft Outlook можемо отворити као и сваки други програм из пакета Мајкрософт 
офис (Microsoft Ofice): 

 употребом пречица (shortcut) Microsoft Outlook које се обично налазе на радној 
површини (desktop) рачунара, или 

 преко менија Старт  Сви програми (All Programs)  Microsoft Office  
Microsoft Outlook.  

Програм затварамо левим кликом миша на манипулативни тастер Затвори (Close)   
који се налази у горњем десном углу прозора или у менију Датотека (File) бирањем 
наредбе Излаз (Exit). 

Претпреглед поруке добиjамо левим кликом миша на поруку, а отварамо је 
двоструким левим кликом миша. Затварамо је притиском на манипулативни тастер 
Затвори (Close)  који се налази у горњем десном углу прозора или у менију 
Датотека (File), наредбом Затвори (Close). 

Креирање нове електронске поруке 

Нову имејл поруку креирамо тако што кликнемо левим кликом миша на алат Нова 
порука електронске поште (New E-mail), који се налази на картици Почетак (Home). 
Отвара се нови прозор са следећим пољима:  

 Поље Прима / за (To) стандардно је поље за унос адресе примаоца електронске 
поште. 

 Поље Копија (CC, Carbon Copy) поље је за имејл адресу примаоца копије поруке. 
Адреса унесена у поље Цц биће видљива осталим примаоцима поруке.  

 Поље Скривена копија (Bcc, Blind Carbon Copy) такође је поље за имејл-адресу 
прималаца копије поруке, с тим да адреса унесена у поље Бцц неће бити 
видљива осталим примаоцима поруке.  

 Поље Предмет (Subject) поље је за наслов поруке.  

Копирање текста из неког другог извора у поруку 

Како бисмо неки текст или објекат преместили или копирали у поруку, потребно је да 
га означимо. Након означавања, кликнемо десним кликом миша и у брзом менију 
потражимо наредбу Исеци (Cut) ако га желимо исећи, или Копирај (Copy) ако га 
желимо копирати. Затим показивач миша поставимо на место у поруци на које желимо 
преместити или копирати текст. Десним кликом миша отвара нам се брзи мени у ком 
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бирамо наредбу Налепи (Paste).  

Наредбе  Исеци (Cut), Копирај (Copy) и Налепи (Paste) можемо покренути и 
комбинацијама тастера: 

 Ctrl + X  - Cut 

 Ctrl + C  - Copy 

 Ctrl + V  - Paste 

 
Сл. 26 Пример електронске поруке 

Слање поруке 

Поруку шаљемо притиском на тастер Пошаљи (Send)  који се налази лево од поља 
за унос адресе. 

Скица (Draft) електронске поруке 

Скица поруке се, по дефиницији, аутоматски чува у датотеци Скице (Drafts) свака три 
минута. Уколико сами желимо сачувати скицу електронске поруке: 

 у прозору Порука (Message) користимо наредбу Сачувај (Save), која се налази на 
картици Датотека (File); 

 у прозору Порука (Message) притиснемо тастер  Сачувај (Save)  који се 
налази на Алатној траци за брзи приступ (Quick Access Toolbar); 
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Прилог (Attachment) електронској поруци 

У електронску поруку коју шаљемо можемо уметнути једну или више датотека 
(текстуалних, сликовних) које се онда називају прилозима. Прилоге (Attachments) 

додајемо путем картица Порука (Message) или Уметни (Insert), кликом на алат . 
Отвара се дијалошки оквир Уметни датотеку (Insert File) у који означимо датотеку коју 
желимо уметнути и тастером Уметни (Insert) потврђујемо избор. Прилог уклањамо 
тако што га означимо и кликнемо на тастер Delete, или након означавања кликнемо 
десним кликом миша и са брзог менија одаберемо наредбу Уклони (Remove).   

Одговори, Одговори свима 

Пошиљаоцу примљене поруке одговарамо употребом алата Одговори (Reply)  
који се налази на картици Полазно (Home), у групи Одговори (Respond).  

Притиском на тастер  Одговори свима (Reply To All) на картици Почетна (Home), у 
групи Одговори (Respond) одговарамо пошиљаоцу и свим примаоцима поруке.   

Порука коју шаљемо као одговор на примљену поруку испред наслова примљене 
поруке има префикс „Re:“, па ако је примљена порука имала прилог (attachment), 
одговор који шаљемо, не садржи га. 

Прослеђивање електронске поруке 

Примљену поруку можемо проследити на неку другу имејл адресу употребом алата 

Проследи (Forward)  који се налази на картици Почетна (Home) у групи Одговори 
(Respond). Прослеђена порука испред наслова примљене поруке има префикс „Fw:“, па 
се прослеђује сав садржај примљене поруке, укључујући и прилоге (attachments) који 
се могу уклонити или додати нови. 

Отварање прилога 

Прилоге које смо добили заједно с поруком можемо сачувати у рачунару. Можемо 
кликнути левим кликом миша на прилог да бисмо прегледали датотеку у прилогу. 
Десним кликом миша на прилог и бирањем наредбе Сачувај као… (Save As…) отвара се 
дијалошки оквир помоћу ког одређујемо име и локацију на диску где желимо сачувати 
прилог. 

Штампање поруке  

Бирањем наредбе Штампај (Print) на картици Датотека (File) поруку пре штампања 

можемо прегледати (Print Preview) и направити евентуалне измене пре штампања, или 

директно одштампати (Print) поруку. 

  



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

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   36/72 

3 СЕДМИ РАЗРЕД  

3.1 ТАБЕЛЕ У ПРОГРАМИМА ЗА ОБРАДУ ТЕКСТА  

3.1.1 УМЕТАЊЕ  ТАБЕЛА  

Табеле додајемо избором иконе  на картици Уметање (Insert).  

У отвореном оквиру Уметање табеле (Insert Table) повлачењем 
показивача миша бирамо жељени број редова и колона.  

 

Сл. 27 Мени Уметање табеле 
 (Insert Table) 

Ако желимо да табели одредимо димензије, пре самог уметања одабераћемо наредбу 
Уметни табелу (Insert Table). Уписујемо број редова и колона и подешавамо опције 
Функције аутоматског прилагођавања (Autofit behavior). 

 

 

 

Сл. 28 Дијалошки оквир Уметање табеле  
(Insert Table) 

Ако је потребно да креирамо сложенију табелу, након избора иконе  покренућемо 
алат Нацртај табелу (Draw Table) и помоћу миша нацртамо табелу. 

3.1.2 УНОС И УРЕЂИВАЊЕ ПОДАТАКА  У ТАБЕЛИ  

Садржај уносимо у табелу тако што тачку уметања поставимо у ћелију табеле и унесемо 
текст. Премештање тачке уметања у табели можено да урадимо на три начина: 

 притиском на леви тастер миша, 

 тастером TAB на тастатури, 

 тастерима са стрелицама на тастатури. 
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3.1.3 БРИСАЊЕ ТАБЕЛЕ  

Табелу бришемо притиском на наредбу Обриши (Delete)   у одељку Алатке табеле 
(Table Tools), под картицом Распоред (Layout) у групи Редови и колоне (Rows & 
Columns). Читаву табелу бришемо наредбом Обриши табелу (Delete Table) или 
притиском на тастер Backspace. 

  Сл. 29 Мени наредбе Обриши (Delete) 

3.1.4 ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ВИСИНЕ  РЕДА И ШИРИНЕ  КОЛОНЕ  

Помоћу миша (drag-and-drop)  

Потребно је да поставимо показивач миша на граничну линију између две колоне и 

када се показивач промени у знак , притиснемо леви тастер миша и држећи га 
вучемо док колона не поприми жељену величину. Ако желимо да променимо 
величину реда, поставимо показивач миша на граничну линију између два реда и када 

се показивач промени у знак  поновимо горе описан поступак. 

Помоћу алатки табеле 

Други начин је означавањем реда или колоне којој мењамо димензије и у одељку 
Алатке табеле (Table Tools), у картици Распоред (Layout) под групом Величина ћелије 
(Cell Size) пронађемо оквире Висина (Height) и Ширина (Width) 
у које уписујемо димензије. Унос потврђујемо тастером Enter. 

Сл. 30 Висина (Height) и Ширина (Width) 

3.1.5 ИВИЦЕ И СЕНЧЕЊЕ ТАБЕЛЕ  

Притиском на икону Ивице и сенчење (Borders and Shading)  означеној табели 
постављамо доњу ивицу, а кликом на стрелицу поред иконе програм нуди више опција 
обликовања. Одабиром наредбе Borders and Shading отвара се дијалошки оквир у чијој 
картици Ивице (Borders) можемо да мењамо врсту и стил линије ивица, дебљину и боју 
линије. Избор потврђујемо дугметом У реду (OK). 
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Сл. 32 Дијалошки оквир 
Borders and Shading 

Сл. 31 Падајући мени  
– наредба Borders and Shading 

 

Мењање позадине ћелије обављамо кликом на икону Сенчење (Shading)  у одељку 
Алатке табеле (Table Tools) под картицом Дизајн (Design) у групи Стилови табеле 
(Table Styles). Притиском на стрелицу поред иконе отварамо палету боја, а преласком 
преко понуђених боја приказује се претпреглед обликовања табеле (ако је укључена 
опција Enable Live Preview). 

 

3.1.6 СПАЈАЊЕ И РАЗДВАЈАЊЕ  ЋЕЛИЈА  

Спајање ћелија  

Када желимо спојимо две или више суседних ћелије (хоризонталних или вертикалних), 

користимо наредбу Споји ћелије (Merge Cells). Потребно је да означимо ћелије које 

желимо да спојимо, да поставимо показивач миша на њих и да кликнемо десним 

тастером миша. У брзом менију одаберемо Споји ћелије (Merge Cells).  

Подела ћелија 

Обрнут процес – дељење ћелија захтева да прво означимо ћелију коју желимо да 
поделимо, да поставимо показивач миша њу и кликнемо десним тастером миша. У 
брзом менију одаберемо Подели ћелију (Split Cell) при чему се отвара дијалошки оквир 
у којем уносимо жељени број редоваа и колона на колико да се ћелија подели и 
клинемо на дугме У реду (OK). 
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3.2 ЦРТАЊЕ ПРОГРАМОМ ЗА ОБРАДУ ТЕКСТА  

Група Илустрације (Illustrations) на картици Уметање 
(Insert) садржи алатке за уметање Слика (Picture), 
Исечака цртежа (Clip Art), Облика (Shapes), паметне 
графике (SmartArt) и снимака екрана (Screenshot-a), 
ухваћених тастером Print Screen. 

Сл. 33 Група Илустрације (Illustrations) 

3.2.1 УМЕТАЊЕ ОБЛИКА (SHAPES) 

Алатка за уметање Облика (Shapes)  налази се на картици 
Уметање (Insert) под групом Илустрације (Illustrations). 

Приликом израде комплекснијих цртежа који садрже већи 
број облика, препоручује се уметање Подлоге за цртање (New 
Drawing Canvas) која их све држи на окупу. Након што 
креирамо подлогу, бирамо један од понуђених облика, 
кликнемо на место где желимо да га ставимо и вучемо док се 
не постигне жељена величина. Након уметања облика (нпр. 
правоугаоника) или подлоге за цртање, на Траци (Ribbon) се 
приказује нови одељак, Aлатке за цртање (Drawing Tools), у 
којем се нуде различите могућности креирања и обликовања 
цртежа.  

Сл. 34 Облици понуђени за уметање 

3.2.2 ДОДАВАЊЕ БРЗОГ СТИЛА ОБЛИКУ  

У групи Стилови облика (Shape Styles), одјељка Алати за цртање (Drawing Tools), 

понуђена је галерија брзих стилова облика. Ако прелазимо показивачем миша преко 

минијатура, видимо како би облик изгледао да се на њега примени тај стил 

(претпреглед ако је укључена опција Enable Live Preview). Кликом на једну од 

минијатура, на облик, примењујемо тај стил.  

 

 

 

 

Сл. 35 Галерија брзих стилова облика 
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3.2.3 БРИСАЊЕ ОБЛИКА ИЗ ДОКУМЕНТА   

Све објекте (слике, цртежи, облици, графикони, SmartArt итд.) означавамо (select) тако 
што на њих кликнемое левим тастером миша. Тиме постају видљиве контролне тачке 
објекта.  

 Облик бришемо тако што кад га означимо, притиснемо тастер Обриши (Delete).  

3.2.4 КОПИРАЊЕ И ПРЕМЕШТАЊЕ  ОБЈЕКАТА  

Све објекте (слике, цртежи, облици, графикони, SmartArt итд.) копирамо или 
премештамо на исти начин као и текст. 

1. Означимо објекат, тј. клинемо левим тастером миша на објект. 

2. Одаберемо наредбу Копирај (Copy) ако желимо да копирамо објекат, или 

Исеци (Cut) ако желимо да преместимо објекат (пречица на тастатури за 

наредбу Копирај: Ctrl + C; пречица на тастатури за наредбу Исеци: Ctrl + X). 

3. Постављамо показивача миша на место где желимо да залепимо објекат, било у 

истом документу или у неком другом. 

4. Одаберемо наредбу Налепи (Paste) преко брзог менија (појављује се кликом на 

десни тастер миша) или алатне траке; пречица на тастатури за наредбу Налепи: 

Ctrl + V. 

3.2.5 ПРОМЕНА ВЕЛИЧИНЕ ОБЈЕКТА  

Након што означимо објекат, поставимо показивач миша на ивицу објекта, држимо 
притиснут леви тастер миша и вучемо показивач миша док не постигнемо жељену 
величину (превуци и отпусти-метод, тј. drag-and-drop).  
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3.3 ПРЕТРАЖИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА НА ИНТЕРНЕТУ  

3.3.1 РАЗУМЕВАЊЕ ПОЈМА ИНТЕРНЕТА.  

Интернет („мрежа над  мрежама“) је глобални систем међусобно повезаних рачунара и 
рачунарских мрежа који комуницирају путем IP групе протокола (TCP/IP). Иако је 
започео као последица потребе за једноставном разменом података данас практично 
да нема домена цивилизације у коју не задире. Примери: 

 Економија: Интернет банкарство (плаћање рачуна, преношење финансијских 
средстава, увид у стање на рачуну, увид у кредитну задуженост итд.), трговина  
путем Интернета (деонице, разна роба, интелектуалне услуге итд) итд.  

 Дружење: друштвене мреже, форуми итд. 

 Информације: новински портали, блог итд. 

 Здравство: дијагноза болести, здравствени прегледи (особа која живи на острву, 
одређене прегледе за које је потребан доктор специјалиста може да обави на 
даљину), заказивање специјалистичких прегледа (упути), размена медицинских 
података, операције и праћење операције на даљину итд. 

 Образовање: похађање оналјан-универзитета, веб-странице с упутствима, 
савети стручњака итд. 

Интернет заиста има многе примене и огроман друштвени утицај, а најважнија особина 
можда је размена информација, јер управо размена информација међу људима 
омогућава сарадњу. Сарадња резултира идејама и деловањем људи истомишљеника у 
стварном животу, а координирано деловање људи резултира друштвеном променом. 

3.3.2 РАЗЛИКОВАЊЕ ОСНОВНИХ  ПОЈМОВА  

Интернет („мрежа над мрежама“) скуп је милиона међусобно повезаних рачунара и 
рачунарских мрежа који комуницирају путем групе протокола ИП (ТЦП/ИП).  

WWW (World Wide Web, W3, Web) представља мрежну услугу која омогућава 
претраживање извора на интернету. Састоји се од мноштва докумената међусобно 
повезаних хипервезама. WWW је један од сервиса интернета који се најчешће користи, 
а приступамо му путем веб прегледача. 

Веб-прегледач (Web Browser) представља програм који користимо за преглед страница 
на интернету. Најпопуларнији прегледачи су Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google 
Chrome, Safari, Opera. 

Претраживачи (Search Engine) користимо за претраживање информација на интернету. 
А претраживачи чувају податке о веб страницама (кључне речи, посећеност странице, 
итд.). Резултати претраживања приказују се у облику листе предложених адреса којима 
можемо приступити у потрази за жељеним информацијама.  
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УРЛ (Uniform Resource Locator) представља веб адресу ресурса (докумената) који се 
налазе на интернету. Саставни делови УРЛ-а су: протокол, име сервера, број порта и 
локација документа на серверу. 

Веб-адреса састоји се од: протокола http, знака двоточке и две косе црте (://) који 
раздвајају протокол од осталих елемената адресе, назива рачунара, назива фасцикли у 
којима је смештен документ и назива тог документа.  

Нпр.  http://www.itdesk.info/sr/  

Хипервезе (Hyperlink) служе за повезивање садржаја на страницама на интернету. 
Помоћу хипервезе можемо:  

 доћи на други део странице на којој се налазимо,  

 доћи на другу страницу унутар исте локације на интернету, 

 доћи на страницу на некој другој локацији на интернету, 

 преузимати датотеке (download), 

 покретати апликације, звучне или видео-записе, остварити везу на имејл-адресу 
(mailto) 

3.3.3  УНОШЕЊЕ  УРЛ У  ВЕБ-ПРЕГЛЕДАЧ (ПРЕТРАЖИВАЧ) ЗА ПРИСТУП ВЕБ-

СТРАНИЦИ  

Отварање веб-прегледача вршимо на један од предложених начина: 

 два пута брзо кликнемо на пречицу (shortcut) веб прегледача, која се обично 
налази на радној површини рачунара (dekstop);  

 путем менија Start  сви програми (All Programs)  Internet Explorer (или 
Mozilla Firefox); 

 путем иконе прегледача прикачене на траку са задацима  

 у менију Start у оквиру за претрагу упишемо назив прегледача и у понуђеним 
резултатима кликнемо на њега 

        

Сл. 36 Пречица (shortcut) прегледача Mozilla Firefox Сл.37 Пречица (shortcut) прегледача IE9 

 

Сл.38 Трака са задацима (taskbar) 

http://www.itdesk.info/sr/
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Затварање прегледача вршимо на један од предложених начина: 

 притиском на манипулативни тастер  ; 

 десним кликом миша на насловну траку програма и избором наредбе Затвори 
(Close) у брзом менију;  

 комбинацијом тастера Alt + F4; 

 * у менију Датотека (File) одаберемо наредбу Изађи (Exit). 

* (IE9) Да би нам ова опција била доступна, потребно је да укључимо Траку менија 
(Menu bar) – десни клик на насловну траку и у менију одаберемо Трака менија (Menu 
bar) 

Адресу веб странице упишемо у Адресну траку (Address Bar) и кликнемо на  (Go to) 
или притиснемо тастер Enter.  

  Сл.4. Адресна трака (Address bar) 

Активирање хипервезе (hyperlink) 

Показивач миша поставимо на хипервезу (енг. hyperlink; скраћено: link). Када је 

показивач изнад хипервезе, облик му се мења у . Ако тада кликнемо левим кликом 
миша, активираћемо хипервезу. 

Кретање напред и назад међу већ посећеним страницама обављамо на један од 
следећих начина: 

 навигационим стрелицама Назад (Back) и Напред (Forward)  у горњем 
левом углу странице; 

 комбинацијама тастера: Alt + тастер са стрелицом улево и Alt + тастер са 
стрелицом удесно; 

 десним кликом на радну површину прегледача и избором наредби Назад (Back) 
и Напред (Forward). 

Приказивање посећених адреса  

Кликом на стрелицу  у адресној траци 
отварамо попис посећених адреса. 

 

 Сл. 39. Приказ посећених адреса преко  
Адресне траке (Address bar) 

 
 
 



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

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   44/72 

Или  

Кликнемо на тастер Омиљено (Favorite)  и одаберемо 
картицу Историја (History). 

 

 

Сл. 40 Картица Историја (History) 

 

 

3.3.4 РАЗУМЕВАЊЕ ПОЈМА  „SEARCH ENGINE“ (ПРЕТРАЖИВАЧ  ВEБA). 

Претраживачи (Search Engine) користимо за претраживање информација на интернету. 
Претраживачи чувају податке о веб страницама (кључне речи, посећеност странице, 
итд.). Резултати претраживања приказују се у облику листе предложених адреса којима 
можемо приступити у потрази за жељеним информацијама. 

Три различита типа претраживача: 

1. они који користе посебне програме (роботи, пауци (Spiders), пузала (Crawlers)) 
за индексирање и проналажење web страница 

 Веб-индекси или претраживачи; најпознатији: Google, Bing 

 Метапретраживачи паралелно претражују више веб-индекса: Ask, 
Vivisimo 

2. Веб-именици или адресари (Web directories) базирају се на ручном уношењу 
података, тј. уносима које шаљу аутори веб-страница;  најпознатији: Yahoo 

3. невидљиви веб - неиндескиране базе података које генеришу странице у складу 
са корисничким захтевима; најпознатији: Internets, Invisible web 

Претраживачу приступамо тако што у адресну траку интернет-прегледача упишемо име 

одређеног претраживача (нпр. www.google.sr) и притиснемо тастер Enter. Затим, у 

поље за унос текста помоћу тастатуре уносимо појам о којем желимо да сазнамо више 

и притиснемо тастер Enter, а резултати претраживања се приказују у облику листе 

предложених wеб адреса којима можемо приступити у потрази за жељеним 

информацијама. Нпр. у поље за унос упишемо „цвет“ и притиснемо тастер Enter. 

Резултати претраживања су приказани на следећој слици. 

http://www.google.sr/
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Сл. 41 Резултати 
претраживања за 
појам „цвет“ 

 

Постоји мноштво алата за претраживање, а неки од најпопуларнијих су Google, Yahoo!, 
Bing, Ask, AOL Search, Baidu, Wolfram Alpha.  

Приликом претраживања препоручује се следеће: 

 уместо општих категорија користити изразе који поближе одређују појам (нпр. 
уместо појма мачка, прецизираћемо врсту - сијамска мачка); 

 користити синониме или алтернативне изразе; 

 тражени изрази би морали бити кратки, јасни и прецизни, са што мање речи 
изразити што више; 

 омеђивање израза наводницима „“ – резултат претраге су странице које садрже 
тај низ речи, тј. ту синтагму. 

Опције напредног претраживања претраживача Гугл: 

 са свим речима – приказује резултате везане уз све речи које смо укуцали 

 с тачним изразом – приказује резултате с тачно тим изразом (нпр. „лековито 
биље“) 

 с барем једном речју – приказује резултате с барем једном речју из претраге 
(нпр. лековито биље ОР) 

 без речи – приказује резултате без неких израза (нпр. биљке – отровне 
изоставља отровне биљке из претраге)  
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 језик – овом опцијом бирамо језик странице коју тражимо 

 регија – овде бирамо страницу из одређене земље 

 формат датотеке – нпр. одређујемо да нам се приказују само датотеке с 
екстензијом .xlsx 

 датум – утврђујемо старост тражених података (нпр. претражујемо вести  
објављене у протекла 24 сата) 

 појављивање – одређујемо да се тражени појмови налазе у наслову (нпр. 
allintitle: сијамска мачка), телу документа, урл-у… 

 домен – реч или фразу тражимо на одређеном домену или веб-страници (нпр. 
сијамска мачка site:hr.wikipedia.org) 

 слично – проналази странице сличне страници коју тражимо (нпр. 
related:wikipedia.com) 

 везе – као резултат приказује странице које су повезане са страницом коју смо 
претраживали 

 

Сл. 42 Претраживач Гугл – опције напредног претраживања веба 

Уколико тражимо одређени појам у отвореној веб-страници, 
можемо користити икону Тражи (Search), која се налази на 
алатној траци инсталираног интернет-прегледача. 

Такође, прегледач Mozilla Firefox садржи претраживач на 
алатној траци и могућност промене претраживача. 

Сл. 43 Падајући меник са понуђеним претраживачим - прегледач Mozilla Firefox  
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3.3.5  КОПИРАЊЕ И ЛЕПЉЕЊЕ ТЕКСТА , УРЛ¬AДРЕСЕ, СЛИКА СА ВEБ-СТРАНИЦА  

Копирање садржаја веб-странице у документ 

Слику, текст или УРЛ копирамо тако да их означимо, кликнемо десним тастером миша 
и у брзом менију одаберемо наредбу Копирај (Copy), а затим наредбом Налепи (Paste) 
залепимо у документ. 

С веб-страница можемо преузимати и слике, а можемо их преузети кликом десним 
тастером миша на слику и избором наредбе Сачувај слику као… (Save Picture As…). 
Тиме су извршена прва два корака наведена у претходном делу. 

Отвара се дијалошки оквир Сачувај слику (Save Picture), помоћу којег одређујемо:  
- локацију на којој желимо спремити слику (поље: Сачувај у - Save in);  
- име датотеке (поље: Назив датотеке - File name);  
- тип датотеке (поље: Сачувај у облику - Save as type).   

Преузимање завршавамо притиском на дугме Сачувај (Save). 

Важна напомена: При преузимању података с интернета битно је да водимо рачуна о 
ауторским правима објављеног материјала и да не копирамо материјале чија 
ауторска права то не допуштају. 

 

3.3.6 ШТАМПАЊЕ  ВЕБ-СТРАНИЦА НА ШТАМПАЧУ  

Припремање веб-странице за штампање: промена оријентације странице, величине 
папира, маргина 

 Тастер  Алати (Tools) → Штампање (Print) → Подешавање странице... 
(Page Setup...) 

 *Трака менија (Menu Bar) → Датотека (File) → Подешавање странице... (Page 
Setup...) 

* По дефиницији Трака менија (Menu Bar) не 
приказује се, потребно ју је укључити. 

 

Отвара се дијалошки оквир Подешавање 
странице (Page Setup) у којем подешавамо: 

 

Сл.44 Дијалошки оквир Подешавање странице (Page Setup) 
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 маргине (Margins) – лева (Left), десна (Right), горња (Top), доња (Bottom) 

 величину папира (Paper Size) – А3, А4, писмо (Letter)   

 оријентацију (Orientation) – портрет (Portrait) или пејзаж (Landscape) 

 изглед Заглавља (Header) и Подножја (Footer) странице  

Преглед пре штампања (Print Preview) 

Наредбу Преглед пре штампања (Print Preview) користимо за прегледање странице 
пре штампања. За приказ веб-странице у приказу Преглед пре штампања (Print 
Preview) користимо: 

 тастер  Tools (Алати) → Испис (Print) → Преглед пре штампања (Print 
Preview) 

 *Трака менија (Menu Bar) → Датотека (File) → Преглед пре штампања (Print 
Preview) 

* По задатом, Трака менија (Menu bar) не приказује се, потребно ју је укључити. 

За приступ подешавањима штампања користимо:  

 тастер  Tools (Алати) → Штампање (Print) → Штампај (Print) 

 *Трака менија (Menu Bar) → Датотека (File) → Штампање (Print) 

 Комбинација тастера Ctrl + P 

* По задатом, Трака менија (Menu Bar) не приказује се, потребно ју је укључити. 

Отвара се дијалошки оквир Штампање (Print), у којем можемо одредити: 

 Опсег штампања (Page Range) – Све (All) – штампа све странице датотеке; 
Одабир (Selection) – штампа само означени 
део садржаја датотеке; Тренутна страница 
(Current) – штампа се страница на којој се 
тренутно налазимо; Странице (Pages) – 
штампа се задати распон страница (нпр. 5-
7) или појединачна страница 

 Број примерака (Number of copies) - 
уносимо број примерака који ће се 
штампати 

Сл. 45 Дијалошки оквир Штампање (Print) 
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4 ОСМИ РАЗРЕД  

4.1 ПРОГРАМ ЗА ИЗРАДУ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  

4.1.1 САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПРОЗОРА АПЛИКАЦИЈЕ  

Насловна трака документа садржи информације о називу презентације и апликације у 
којој је израђен, као и његову екстензију (.pptx). 

Дугмад за манипулацију прозором налазе се у десном углу насловне траке, а 
користимо их да бисмо:  

 повећали (приказали преко целог екрана), или вратили на претходну величину 
(Restore Down); 

 умањили (привремено сакрили прозор) или  

 затворили прозор.   

 Сл. 46 Дугмад за манипулацију прозором 

Трака са алатима за брзи приступ (Quick Access Toolbar), тј. Приручна трака, служи за 
приступ најчешће коришћеним алаткама. Можемо је приказати изнад Траке (Ribbon) 
или испод ње.  

 Сл. 47 Приручна трака 

Трака (Ribbon) садржи картице са логично груписаним командама.  

 

Сл. 48 Трака 

Картице (Тabs): 

 Датотека (File) – користимо је како бисмо обавили основне операције на 
презентацији (сачували је, отворили постојећу, креирали нову...) 

 Почетак (Home) – садржи функције за обраду текста 

 Уметање (Insert) – користимо за уметање различитих објеката у презентацију 

 Дизајн (Design) – користимо за уређивање изгледа презентације (величине, 
оријентације, боје позадине и сл.) 
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 Прелаз (Transitions) – садржи алатке за подешавање прелаза међу слајдовима 

 Анимације (Animations) – анимације појединих елемената унутар слајда 

 Пројекција слајдова (Slide Show) – алатке за приказ презентације 

 Редиговање (Review) – користимо за крајњи преглед презентације: контролу 
правописа у презентацији, превод појмова на друге језике итд. 

 Приказ (View) – помоћу њега одређујемо изглед прозоpа (бирамо различите 
приказе, увећање...) 

Окно слајда (горњи десни део прозора) јесте простор у ком креирамо слајдове – 
уносимо текст, умећемо слике и друге објекте. 

Картица Слајдови (Slides)  приказује слајдове презентације у облику минијатура. 

Картица Приказ структуре (Outline)  приказује структуру текста слајдова. 

Окно са напоменама (Notes Pane) је простор у ком се уписују напомене које служе као 
помоћ приликом излагања презентације. 

Тачка уметања је место на ком смо тренутно налазимо и уносимо текст, односно, 
садржај (место на ком трепери курсор). 

Траке за хоризонталну и вертикалну навигацију (клизаче) користимо за кретање кроз 
документ. 

Статусна трака (Status Bar) приказује информације о активној презентацији, дугмад за 
промену приказа и клизач за увећање. Могуће ју је прилагодити потребама корисника. 

4.1.2 ОТВАРАЊЕ И ЗАТВАРАЊЕ  АПЛИКАЦИЈЕ  

Покретање апликације можемо обавити на неки од следећа три начина: 

 у менију Start – кликнемо на Сви програми (All Programs) па у фасцикли 
Microsoft Office одаберемо Microsoft PowerPoint 2010 

 употребом функције Претражи (Search) – укуцамо реч „powerpoint“ и 
одаберемо  Microsoft PowerPoint 2010 

 Двоструким кликом на пречицу (shortcut) програма         која се обично налази 
на радној површини (Desktop)  

Затварање апликације вршимо на један од следећих начина: 

 бирамо манипулативно дугме Затвори (Close): 

 преко менија Датотека (File) бирамо функцију Изађи (Exit): 

 комбинацијом тастера Alt + F4. 
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Затварање презентације вршимо: 

 у менију Датотека (File) бирамо команду Затвори (Close), или 

 комбинацијом тастера Ctrl + W 

4.1.3 ЧУВАЊЕ  ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  

Ако је реч о првом чувању, одаберемо команду Сачувај као (Save As) или Сачувај (Save) 
из менија Датотека (File). У дијалошком прозору који се појави одређујемо локацију на 
којој желимо да сачувамо датотеку помоћу поља Сачувај у (Save in) и име датотеке 
унесемо у поље Назив датотеке (File name). На крају користимо дугме Сачувај (Save). 

У случају да смо датотеку већ сачували, одаберемо команду Сачувај (Save) у менију 
Датотека (File). Презентацију можемо сачувати и комбинацијом тастера Ctrl + S или 
кликом на дугме Сачувај (Save)   на Приручној траци (Quick Access Toolbar). 

Чување презентације под другим именом 

За чување презентације под другим именом одаберемо команду Сачувај као (Save As) 
из менија Датотека (File). У дијалошком прозору који се појави унесемо ново име 
датотеке у поље Назив датотеке (File name). Приметићемо промену назива 
презентације на насловној траци. Након промене имена датотеке на овај начин, за 
свако накнадно снимање довољно је употребити дугме Сачувај (Save) на приручној 
траци или комбинацију тастера Ctrl + С. 

Алатке за увећање/зумирање 

Дијалошки прозор Зумирање (Zoom) отварамо кликом на алатку  на картици 
Приказ (View). Можемо да бирамо између предложених вредности увећања или да 
унесемо произвољну вредност која мора бити цели број у распону од 10 до 500.  

Дијалошки прозор Зумирање (Zoom) можемо отворити и 
помоћу дугмета Зумирај (Zoom) у десном углу Статусне траке.  

 

 

 
Сл. 49 Дијалошки прозор  

Зумирање (Zoom) 

За тренутно зумирање можемо користити и Клизач за зумирање (Zoom Slider) 

,као и комбинацију тастера Ctrl и точкића миша. 
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4.1.4 ВРСТЕ ПРИКАЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  

У групи Прикази презентације (Presentation Views) на картици Приказ (View) 
одаберемо одговарајући поглед на презентацију. 

  Сл.50 Прикази презентације 

У Нормалном приказу (Normal View) слајд се приказује у средини прозора, a испод 
њега је оквир у који аутор уписује коментаре. С леве стране прозора, приказују се 
минијатуре слајдова - ако је одабран начин Slides, или само текст слајда ако је одабран 
начин Outline. 

 

 

 

 

 

Сл. 51 Нормални приказ  
(Normal View) 

Приказ Сортирање слајдова (Slide Sorter View) погодан је за мењање редоследа 
слајдова, додавање ефеката прелаза... 

  

 

 

 

 

Сл. 52 Приказ Сортирање 
слајдова (Slide Sorter View) 
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У приказу Странице са напоменама (Notes Page View) испод слајда постоји простор у 
који говорник уписује белешке које ће користити током излагања презентације. 

 

 

 

 

 

Сл.53 Приказ Страница са 
напоменама (Notes Page View) 

Приказ за читање (Reading View) приказује презентацију преко читавог екрана. Од 
Пројекције слајдова (Slide Show) разликује се у томе што овде видимо насловну, 
статусну и програмску траку прозора.  

  

 

 

 

 

Сл. 54 Приказ за читање  
(Reading View) 

Препоручује се употреба различитих наслова за сваки слајд због веће прегледности и 
лакше манипулације слајдовима у картици Структура (Outline), као и једноставније 
навигације кроз пројекцију (команда Go to...). 
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4.1.5 УМЕТАЊЕ НОВОГ СЛАЈДА  

За уметање новог слајда потребно је кликнути на алатку   
у групи Слајдови (Slides), на картици Почетак (Home). 
Понуђено нам је неколико изгледа слајдова: празан слајд 
(Blank), насловни слајд (Title Slide), наслов и садржај (Title 
and Content)...  

Сл. 55 Уметање новог слајда 

 

 

Други начин уметања новог слајда је на картици Слајдови (Slides Tab), тј. у 
минијатурама слајдова са леве стране прозора Нормалног приказа (Normal View):  

 Десним кликом на слајд иза ког желимо да уметнемо нови слајд одаберемо 
команду Нови слајд (New Slide) из брзог менија. 

 Означимо слајд иза ког желимо да додамо нови и притиснемо Enter. 

 

4.1.6 КОПИРАЊЕ И ПРЕМЕШТАЊЕ СЛАЈДОВА  

Да бисмо слајд у презентацији преместили или копирали на друго место (у исту или 
неку другу презентацију), потребно га је прво означити у приказу Сортирање слајдова 
(Slide Sorter View) или у прозору с минијатурама с леве стране екрана Нормалног 
приказа (Normal View).  

Наког што смо означили слајд, притиснемо десни тастер миша и у брзом менију 
потражимо команду Исеци (Cut) (ако желимо да га преместимо) или Копирај (Copy) 
(ако желимо да га копирамо) па означимо место у презентацији на које желимо да 
преместимо или копирамо слајд. Десним кликом миша поново се отвара брзи мени у 
ком бирамо команду Налепи (Paste).  

Команде Исеци (Cut), Копирај (Copy) и Налепи (Paste) покрећемо и комбинацијама 
тастера: 

 Ctrl + X  - Исеци (Cut)  

 Ctrl + C  - Копирај (Copy)  

 Ctrl + V  - Налепи (Paste)  
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Копирање методом „превуци и отпусти“ (drag and drop): 

1. означимо слајд који желимо да копирамо; 

2. на означеном слајду притиснемо и задржимо леви тастер миша па притиснемо 

и задржимо тастер Ctrl; 

3. вучемо показивач миша; 

4. отпустимо тастер миша, а затим и тастер Ctrl и тада је копија налепљена на нову 

позицију.  

Премештање методом превлачења вршимо на исти начин као и копирање, само што 
не користимо дугме Ctrl. 

Брисање слајдова 

Брисање једног или више слајдова постижемо тако што их означимо па: 

 десним кликом миша одаберемо команду Избриши слајд (Delete slide);  

 на картици Почетак (Home) одаберемо алатку Избриши (Delete) , или 

 притиснемо тастер Delete. 

4.1.7 ОСНОВНО  ОБЛИКОВАЊЕ  ПОЗАДИНЕ  ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  

Теме и позадине слајда 

У групи Теме (Themes) картице Дизајн (Design) бирамо неку од понуђених варијанти 
изгледа слајда. 

Сл.56 Група 
Теме (Themes) 

Бирањем команде Потражи теме (Browse for Themes) тражимо теме сачуване на некој 
другој локацији на рачунару. 

 

 

 

 

Сл.57 
Избор 
теме 
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У групи Позадина (Bacкground) картице Дизајн (Design) бирамо команду Стилови за 
позадину (Bacкground Styles). Позадину обликујемо кликом на команду Обликуј 
позадину (Format Bacкground). Пре уређивања позадине потребно је означити 
поједине или све слајдове. Други начин је 
коришћење десног клика на означени слајд и 
бирање команде Обликуј позадину (Format 
Bacкground) из брзог менија.  

  

Сл.58 Обликовање позадине  
(Format Bacкground) 

 

4.1.8 УНОС САДРЖАЈА  

Приликом израде презентација требало би се придржавати одређених правила. 
Препоручује се употреба Sans Serif фонтова (Verdana, Arial...) који су погодни за читање 
на екрану. Најпогоднија величина слова је у распону од 24 до 32. Такође би требало 
нагласити визуелна средства (слике, графиконе...) због сумирања и лакшег разумевања 
теме. Уместо великих блокова текста, користе се кратке фразе обликоване помоћу 
графичких или нумеричких листи. Требало би упамтити правило 6-6-6: 

 до шест речи у реду 

 до шест редова текста (тачака) по слајду  

 не више од шест узастопних слајдова са текстом 

Да бисмо унели текст, потребно је да прво означимо слајд на који желимо да унесемо 
текст. Чим означимо слајд с леве стране екрана (било да се налазимо на картици Slides 
или Outline), на десној страни екрана кликнемо у поље за унос текста  (Clicк to add title) 
и унесемо текст. 

4.1.9 КОПИРАЊЕ, ПРЕМЕШТАЊЕ  И БРИСАЊЕ САДРЖАЈА  

Да бисмо неки текст или објекат у презентацији преместили или копирали на друго 
место (у истој или некој другој презентацији) потребно је да:  

1. прво га означимо, а затим притиснемо десни тастер миша;  
2. у брзом менију потражимо команду Исеци (Cut, тастатурна пречица: Ctrl + X) - 

ако желимо да га преместимо или Копирај (Copy, тастатурна пречица: Ctrl + C) - 
ако желимо да га копирамо;  

3. означимо место на слајду на које желимо да преместимо или копирамо садржај  
па кликнемо на десни тастер миша; 

4. у брзом менију одаберемо команду Налепи (Paste, тастатурна пречица: Ctrl + V). 
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Копирање методом „превуци и отпусти“ (drag and drop): 

1. означимо текст или објект који желимо да копирамо; 
2. на означеном садржају притиснемо и задржимо леви тастер миша па 

притиснемо и задржимо тастер Ctrl; 
3. вучемо показивач миша; 
4. отпустимо тастер миша, а затим и дугме Ctrl и копија је залепљена на нову 

позицију. 

Премештање методом превлачења вршимо на исти начин као и копирање, али 
притом не користимо Ctrl. 

Дугметом Обриши (Delete) бришемо знак десно од курсора, а дугметом Простор назад 
(Backspace) знак лево од показивача. Текст можемо избрисати и тако што га означимо 
па притиснемо Обриши (Delete) или га исечемо помоћу наредбе Исеци (Cut). 

Опозив (Undo) и Враћање измена (Redo) 

Функцију Опозови радњу (Undo)  користимо када желимо да се вратимо корак 
уназад, односно, нисмо задовољни резултатом и желимо да поништимо нашу 
последњу радњу. Ако смо нпр. случајно обрисали неки текст или направили неку 
измену која нам не одговара, помоћу функције Опозови радњу (Undo) документ 
враћамо у претходно стање. Корисна је и када желимо да истражимо могућности 
PowerPointа, па можемо слободно да испробамо било коју функцију, а онда вратимо 
документ у претходно стање, као да се ништа није догодило. Ради се о практичној и 
често коришћеној функцији. Налази се у приручној траци (Quick Access Toolbar), a 
можемо је покренути и комбинацијом тастера Ctrl + Z. 

Функцијом Понови радњу (Redo)  поништавамо резултат функције Опозови радњу 
(Undo). Можемо је користити онолико пута колико смо користили функцију Опозови 
радњу (Undo). Покрећемо је са приручне траке (Quick Access Toolbar) или 
комбинацијом тастера Ctrl + Y. 

4.1.10 ОБЛИКОВАЊЕ  САДРЖАЈА  

Текст можемо обликовати коришћењем команди у групи Фонт (Font), на картици 
Почетак (Home). Важно је запамтити да морамо да означимо текст који желимо да 
изменимо пре него што применимо команду. Врсту слова бирамо тако што кликнемо 

на стрелицу у пољу Font , чиме се отвара падајући мени у коме бирамо један 

од понуђених фонтова, док у пољу Величина фонта (Font Size)   мењамо његову 
величину. 
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Текст можемо да прикажемо подебљано (Bold), у курзиву (Italic) или подвучено 
(Underline). Наведене промене обликовања вршимо у групи Фонт (Font), на картици 
Почетак (Home) бирањем следећих икона: 

  - означени текст приказује се подебљано 

  - означени текст приказује се у курзиву 

  - означени текст приказује се подвучено 

  - на означени текст примењује се ефекат сенчења 

Притиском на дугме  у доњем десном углу групе Фонт (Font) отварамо дијалошки 
прозор Font у коме се налази више могућности обликовања (ефеката). 

  Сл. 59 Дијалошки прозор Фонт (Font) 

Боју текста мењамо притиском на дугме  у групи Фонт (Font) на картици Почетак 
(Home). Кликом на стрелицу поред иконе, отварамо мени са палетом боја.   

 
(Приметићемо да кликом на „стрелице“ трака са алаткама у 
PowerPoint-у увек добијамо додатне опције!) 

 Сл. 60 Палета понуђених боја 

 

Величину слова мењамо бирањем иконе  у групи Фонт (Font), на картици Почетак 
(Home). Ако текст желимо да прикажемо великим словима, одабраћемо команду 
UPPERCASE, а ако желимо да га прикажемо малим словима, команду lowercase. 

За поравнање текста користимо алатке у групи Пасус (Paragraph), на картици Почетак 
(Home): 

  – поравнава текст улево (Align Text Left) 

  – центрира текст (Center) 
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 – поравнава текст удесно (Align Text Right) 

  – поравнава текст обострано (Justify) 

4.2 УРЕЂИВАЊЕ  ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  

4.2.1 УМЕТАЊЕ ГРАФИЧКИХ ОБЈЕКАТА У СЛАЈД  

Ако је означен слајд који у распореду (layout) има одређен некакав садржај (нпр. Title 
and Content), на слајду ће бити видљива дугмад за уметање објеката. Кликом на дугме, 
у слајд можемо уметнути табелу (Table), графикон (Chart), паметну графику (SmartArt 
Graphic), слику (Picture), готов графички елемент (Clip Art), видео и звучни запис (Media 
Clip). 

 

 
 

Сл. 61 Дугме за уметање слике (Picture) 

 

Објекте можемо уметнути и преко картице Уметање (Insert), тако што изаберемо 
жељену алатку.  

 Сл. 62 Картица Уметање (Insert) 

Објекат означавамо тако што кликнемо на њега. Бришемо га тастером Delete. 

Копирање, премештање унутар презентације и између отворених презентација 

Уколико објекат желимо да преместимо на друго место на слајду, означимо га, 
притиснемо и задржимо леви тастер миша, вучемо показивач до жељене позиције па 
отпустимо тастер миша (метода превуци – спусти, drag and drop). 

Уколико објекат желимо да преместимо на слајд у истој или другој презентацији, 
означимо га и притиснемо десни тастер миша како бисмо отворили брзи мени. У брзом 
менију изаберемо команду Исеци (Cut), поставимо показивач миша у слајд у који 
желимо да га преместимо, па из брзог менија (десни тастер миша) одаберемо команду 
Налепи (Paste).  

Уколико објекат желимо да копирамо на слајд у истој или другој презентацији, 
означимо га и притиснемо десни тастер миша како бисмо отворили брзи мени. У брзом 
менију изаберемо команду Копирај (Copy), поставимо показивач миша у слајд у који 
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желимо да га копирамо, па из брзог менија (десни тастер миша) одаберемо команду 
Налепи (Paste).  

Промена величине и брисање објекта  

Како бисмо променили величину објекта, треба да се позиционирамо у угао објекта и 
кад нам се показивач промени у двосмерну стрелицу, притиснемо и држимо леви 
тастер миша па вучемо показивач миша док не постигнемо жељену величину. 

 

Сл. 63 Промена величине облика  

Други начин је десни клик на објекат при чему у брзом менију бирамо команду Уреди 
облик (Format Shape). У отвореном дијалошком прозору Уреди облик (Format Shape) 
одаберемо картицу Величина (Size) и уписујемо жељене вредности за Висину (Height) 
и Ширину (Width). 

Објекте бришемо тако што их означимо и притиснемо тастер Delete. 

Ротирање (преокретање) објеката 

Након што смо означили објекат, кликнемо на регулатор ротације (препознатљив по 
зеленој куглици), притиснемо и задржимо леви тастер миша па вучемо у жељеном 
смеру. 

 Сл. 64 Ротирање објеката 

Други начин је преко картице Почетак (Home). У групи Цртање (Drawing) одаберемо 

алатку Распоређивање  . У падајућем менију одаберемо команду Ротирај (Rotate) 
и одлучујемо се за неку од понуђених опција. 
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  Сл. 65 Ротирање објеката 

Поравнање 

На картици Почетак (Home), у групи Цртање (Drawing) 

бирамо алатку Распоређивање . У падајућем 
менију бирамо команду Поравнај (Align) и одлучујемо 
се за неку од понуђених опција. 

 

 

 

 

 

Сл. 66 Поравнање објеката 

 

4.2.2 ШТАМПАЊЕ СЛАЈДОВА  

Штампање слајдова је доступно: 

 преко менија Датотека (File), тако што изаберемо команду Одштампај (Print)  

 комбинацијом тастера Ctrl + P 

Број копија: 

Уколико слајдове желимо да одштампамо у неколико примерака, у поље Копије 

(Copies)   унесемо број копија који желимо да одштампамо. 
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Подешавање штампања 

 Одштампај све слајдове (Print All Slides) – ову опцију употребљавамо за 
штампање целе презентације. 

 Одштампај изабрано (Print Selection) – штампа само означене слајдове. 

 Одштампај тренутни слајд (Print Current Slide) – штампа само слајд на коме смо 
тренутно позиционирани (на ком трепери курсор). 

 Прилагођени опсег штампања (Print Custom Range) – штампа задати опсег 
слајдова. 

 Преглед презентације пре штампања – с десне стране прозора видимо 
презентацију у облику какав ће имати након штампања. 

  Сл. 67 Подешавање штампања 

4.2.3 ПРИКАЗ ПРОЈЕКЦИЈЕ СЛАЈДОВА  

Покретање пројекције од почетка 

 На картици Пројекција слајдова (Slide Show), у групи Покретање пројекције 

слајдова (Start Slide Show) изаберемо алатку , или  

 притиснемо тастер F5 на тастатури 

Покретање пројекције од тренутног слајда 

 На картици Пројекција слајдова (Slide Show), у групи Покретање пројекције 

слајдова (Start Slide Show) изаберемо алатку , или  
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 притиснемо тастере Shift и F5 на тастатури. 

Емитовање пројекције слајдова (Broadcast Slide Show) – једна од нових могућности MS 
PowerPoint-a 2010: апликација шаље везу удаљеним корисницима, па они могу да 
погледају нашу презентацију преко Интернет прегледача. 

Прилагођена пројекција слајдова (Custom Slide Show) – појављује се прозор помоћу 
ког уређујемо нови редослед слајдова. 
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4.3 ПОВЕЗИВАЊЕ  НА ИНТЕРНЕТ  

4.3.1 МРЕЖЕ 

Рачунарску мрежу чине најмање два међусобно повезана компјутера, жично или 
бежично, која могу да размењују податке, тј. комуницирају. Постоје многи разлози за 
спајање рачунара у мрежу, а неки од њих су: 

 размена података међу корисницима који имају приступ мрежи; 

 приступ заједничким уређајима, нпр. мрежни штампач, мрежни диск итд; 

 омогућавање комуникације корисницима. 

Најраширенија и најпознатија мрежа данас је интернет. Има приближно две милијарде 
корисника и сваким даном број корисника расте. 

Врсте рачунарских мрежа према величини: 

 LAN (Local Area Network) – мрежа која покрива релативно малу површину – 
повезује рачунаре унутар предузећа или домаћинства путем жице 

 WLAN (Wireless Local Area Network) – мрежа која покрива релативно малу 
површину – повезује рачунаре унутар предузећа или домаћинства бежичним 
путем. 

 WAN (Wide Area Network) – мрежа која покрива релативно велику површину,  
повезује већи број компјутера и локалних мрежа. 

Појмови клијент/ сервер 

Однос клијент – сервер дефинисан је на следећи начин: клијент шаље захтеве 
(requests), а послужитељ (server) одговара (responds) на послане захтеве. Најпознатији 
пример је интернет. Компјутер корисника које користи интернет шаље захтеве за 
приступом одређеној страници (уношењем адресе веб странице у траку за адресе 
(Address bar) интернет-прегледача, а послужитељ одговара, затим се веб-страница 
учитава и приказује у интернет-прегледачу на корисниковом рачунару као резултат 
одговора послужитеља. Управо из овог примера видљиво је да комуникација између 
клијента и послужитеља увелико зависи од брзине везе између њих. Зато ћемо, кад 
купујемо приступ интернету, одабрати брзину приступа. Како је брзина приступа, тј. 
брзина комуникације ограничена, тако је ограничена и количина података које мрежа 
може пропустити. Данас, на пример, приликом куповине приступа интернету путем 
мобилне мреже, примећујемо да имамо ограничену количину података у пакету, тј. 
наплаћује се промет података.  

Разлог је управо ограничена пропусност података мобилне мреже те, будући да 
компаније које нуде приступ интернету путем мобилне мреже не желе да мрежа буде 
загушена прометом, дестимулишу кориснике тако што наплаћују промет података. То 
је био случај и са приступом интернету путем ADSL-а у самим почецима технологије. 
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Данас, кад су компаније развиле комуникациону инфраструктуру, пакет приступа 
интернету не укључује количину промета података (већина пакета имају такозвани „flat 
rate”) већ само брзину приступа. Управо зато ћемо, кад слушамо или читамо вести о 
комуникационим технологијама, имати прилике да чујемо како је битно развијати 
комуникациону инфраструктуру. 

Врсте рачунарских мрежа према архитектури 

 Клијент-послужитељ (client-server) – на рачунар послужитељ прикључени су 
радни рачунари - клијенти 

 P2P (Peer to peer) – сви рачунари су равноправни; сви чланови мреже 
истовремено су и клијенти и послужитељи. 

Брзина преноса података (Bit rate) представља брзину којом подаци путују кроз 
модем, мерену у bit/s (бит по секунди). bps је мерна јединица за проток дигиталних 
података кроз мрежу. Број битова у секунди (енг. bit per second) нам говори колико 
битова се може пренети у секунди кроз мрежу. 

Начини спајања на интернет 

 Спајање по потреби (Dial-up) је начин приступа интернету који користи модем 
(56к) и телефонску линију.  

 Широкопојасни приступ (Broadband) карактеришу велике брзине преноса 
података, стални приступ интернету, а тиме и ризик од неовлашћеног упада у 
мрежу. 

Начини повезивања 

 Мобилно – повезивање путем мобилне мреже (GPRS, EDGE, UMTS, HSPA); 

 Сателитско – обично се користи у деловима света где нема одговарајуће 
инфраструктуре, односно, где није могуће другачије приступити интернету; 

 Бежично (Wi-Fi) – подаци између рачунара преносе се путем радио фреквенција 
и одговарајућих антена; 

 Кабловско – путем кабловског модема прикључујемо се на кабловску 
телевизијску мрежу како бисмо могли да је користимо за приступ интернету; 

 Широкопојасни приступ (Broadband) карактеришу велике брзине преноса 
података, стални приступ Интернету, а тиме и ризик од неовлашћеног упада у 
мрежу. У почецима широкопојасног интернета, због недовољно развијене 
инфраструктуре, наплаћивао се промет података, али не и време проведено на 
интернету. Пре, кад се користио приступ интернету путем телефонске линије, 
наплаћивало се време проведено на интернету. Данас, у великим градовима, 
телекомуникациона инфраструктура је развијена и више се не плаћа ни време 
проведено на интернету ни количина података. Цена пакета широкопојасног 
приступа интернету зависи од омогућене брзине приступа. 
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4.3.2 АНТИВИРУСНИ  ПРОГРАМИ  

Злоћудни софтвер (Malware) представља софтвер који се на неприметан начин 
инфилтрира у оперативни систем, где прави неку врсту штете.  

Антивирусне програме користимо како бисмо пронашли и уклонили злоћудни 
софтвер. Потребно га је редовно ажурирати, односно, преузимати нове дефиниције 
вируса (најбоље му је задати да то приликом повезивања ради аутоматски), јер 
уколико редовно не освежавамо антивирусни програм, он постаје бескористан и не 
може детектовати нове врсте злоћудног софтвера. 

Ватрозид (Firewall) представља програм (или мрежни уређај) који користимо за 
контролу овлашћеног и заштиту од неовлашћеног приступа рачунару.  

Аутентификација корисника подразумева поступак идентификације корисника како би 
му се омогућио приступ неком садржају (подацима). Нпр. ако путем прегледача 
желимо проверити електронску пошту, за приступ налогу морамо унети корисничко 
име и лозинку. Уколико су унесени тачни подаци, приступ нам се одобрава.  

Осим опасности од заразе рачунара вирусом, нарочито када је у питању чување 
података са интернета у рачунару (енг. download), мора се пазити да ненамерно не 
одамо личне податке, што може имати низ нежељених последица: 

 остављање личне имејл-адресе на сумњивим веб-страницама може 
резултирати великим бројем нежељених порука (енг. spam, junk mail); или 

 давање података о кредитној картици за куповину путем интернета веб-
страницама које нису поуздане, чиме се ствара опасност злоупотребе тог 
банковног рачуна. 
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4.4 ОБРАЗОВНИ  САДРЖАЈИ  НА ВЕБУ   

Електронско учење се састоји од свих форми учења и/или преношења знања који се 
базирају на електронским технологијама. Овај појам се најчешће користи за опис 
учења и/или преношења знања који не садржи директан контакт учитељ-ученик и 
притом се користе ИК технологије. Предности електронског учења увелико се поклапају 
с учењем путем књига, с тим да књиге долазе искључиво у текстуалном и сликовном 
облику на папиру, док материјали за електронско учење имају мултимедијалне 
могућности, као и могућност праћења предавања на даљину у стварном времену. 
Примера ради, доктори медицине могу пратити медицинске операције које се 
тренутно одвијају на другој локацији, студенти могу пратити наставу која се тренутно 
одвија на другом универзитету.  

Неке од предности електронског учења за ученике: 

 прилагодљиво време, место и трајање учења 

 доступност едукације 

 могућност неограниченог понављања предавања 

 смањени трошак улагања у  едукацију 

 мултимедијално окружење (видео, аудио, текст) 

Многе образовне институције данас практикују неки облик онлајн едукације, чиме 
смањују трошкове одржавања наставе и, у исто време, доступнији су већем броју 
корисника који су заинтересовани за њихове образовне програме. 

Постоје и портали који су специјализовани за образовање, формално (факултети, 
институти) и неформално (курсеви), на којима се може доћи до више информација о 
институцијама и програмима које нуде. Неки од њих су: 

 http://www.skole.hr/ 

 http://www.moja-edukacija.com/  

 http://www.stipendije.info/  

Установе које организују курсеве по правилу имају веб-страницу на којима се налазе 
информације о понуђеним образовним програмима, као и конкретне информације (по 
правилу, на линку Контакти) на које се заинтересовани корисници могу обратити са 
додатним питањима. Неке од тих установа нуде и онлајн-едукацију, а најпознатија 
таква институција је међународно популарни Massachussets Institute of Technology (MIT) 
и њихова инцијатива MIT Open Courseware – веб-страница на којој су објављени 
бесплатни образовни материјали (PDF документи, аудио и видео снимци одређених 
предавања) на дипломском и постдипломском нивоу. 

http://www.skole.hr/
http://www.moja-edukacija.com/
http://www.stipendije.info/
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Сл. 68  Веб седиште MIT Open Courseware (www.ocw.mit.edu ) Massachussets Institute of 
Technology (MIT)  

Већина приватних образовних институција у Хрватској данас нуди неку врсту 

електронске едукације, било понудом онлајн-курсева или продајом цеде-а који 

покривају потребно градиво за поједине испите. Конкретно, Рок Академија на свом 

веб-месту има линк за онлајн-едукацију, на коме можемо бесплатно видети неколико 

часова курса гитаре за почетнике. 

http://www.ocw.mit.edu/
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Сл. 69 
Бесплатна 
онлајн 
едукација 
гитаре за 
почетнике 
– страница 
Рок 
Академије  

 

 

 

 

Неке информатичке школе на својим страницама нуде на продају мултимедијалне 

дигиталне материјале који покривају градиво појединог курса. 
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Веб страница на којој су, уз овај приручник, објављене и видео презентације и квизови 

за сва три блока програма е-Грађанин (e-Citizen) такође је пример онлајн-едукације. 

Материјали су објављени на страници www.ITdesk.info – пројекта рачунарске 

електронске едукације са слободним приступом. Помоћу ове странице могу се 

савладати основне информационе вештине, и то путем: 

- приручника са детаљним упутствима, чију је техничку исправност потврдила 

Инфокатедра, Центар за образовање, Загреб; 

- скрипте које покривају потребно градиво; 

- видео-презентације за учење – намештене су да се зауставе (паузирају) кад год 

се појави оквир са текстом у ком пише шта ће следеће бити приказано или друга 

објашњења (тада у горњем левом углу пише:  Paused. Click to continue.), и даље 

се покреће када се кликне било где на видео, а када се учита страница, видео је 

већ заустављен због оквира са текстом који се први појављују; 

- примера испита и видео-презентација које показују решавање примера испита; 

- квизова које корисници сами решавају. 

Приступ материјалима је бесплатан или отворен, другим речима, није потребно 

отварање налога или остављање своје електронске адресе, те је коришћење потпуно 

бесплатно за крајње кориснике, као и штампање приручника. Сврха пројекта ITdesk.info 

јесте  омогућавање свим корисницима бесплатне рачунарске едукације, будући да се 

управо она наметнула као темељна потреба данашњег пословања, притом користећи 

модерне начине преношења знања. Желимо омогућити практично савладавање знања 

и вештина коришћења рачунара, као и коришћење предности електронског учења 

(учење у време које одговара корисницима, њиховим темпом, понављање градива 

према потреби, провера знања помоћу квизова). Други циљ овог пројекта је активно 

промовисање  људских права на едукацију и слободан приступ информацијама,  

освешћивање јавности о проширењу појма писмености који данас укључује и појам 

дигиталне писмености, те промовисање дигиталне писмености. 

Као и овај приручник, сви материјали објављени на страни www.ITdesk.info заштићени 

су следећим ауторским правом: „Слободно копирајте, штампајте и даље 

дистрибуирајте целу ову публикацију или њен део, укључујући и у сврху 

организованог школовања, било у јавним или у приватним образовним 

организацијама, али искључиво у некомерцијалне сврхе (дакле, без наплате крајњим 

корисницима за коришћење публикације) те навођење извора“. 

Други веб-пројекат Отвореног друштва за размену идеја (ОДРАЗИ) из Загреба јесте 
објављивање градива које покрива наставно градиво математике од 5. до 8. разреда на 
страници www.odrazi-se.org. Материјали су анимирани, тј. поступно се појављују и 
могу се убрзавати и поново прегледати, према потреби, без пријављивања или 
остављања личних података. У склопу пројекта „Odrazi-se.org“ циљ нам је да осигурамо 
бесплатно и инклузивно учење математике за основну школу и тиме промовишемо 
људска права на слободан приступ образовању и информацијама. 

http://www.itdesk.info/
http://www.itdesk.info/
http://www.odrazi-se.org/
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Сл. 70 Веб страница Odrazi-se.org – математика за основну школу од 5. до 8. разреда 
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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 те људског права на образовање. 

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

ништа у њему! 

Над свим програмима и услугама наведеним на веб-страници ITdesk Home на веб-адреси 
ITdesk.info искључиво право поседују њихови аутори. Microsoft, Windows и Windowsxx су 
регистровани заштитни знаци компаније Microsoft Corporation. Остали заштитни знаци 
коришћени на ITdesk Home веб страницама искључиво су власништво њихових власника. 
Уколико имате питања везана за употребу или редистрибуцију било ког програма, молимо вас 
да ступите у контакт са ауторима 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 нудимо, прекините с коришћењем ових веб-страница и веб-услуга. ITdesk.info 
тим није одговоран вама ни трећим особама за било коју насталу штету, била она директна, 
индиректна, случајна или последична, повезана са вашом употребом или проистекла из ње, 
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 нужан је предуслов коришћења ових веб-
страница и веб-услуга. 
Сви софтвери наведени у овом или другим документима објављеним на страници ITdesk.info 
наведени су само за образовне сврхе или као пример, те ми ни на који начин не дајемо 
предност наведеном софтверу у односу на неки други софтвер. Било коју изјаву да неки 
наведени софтвер истичемо 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 информационом 
друштву. 

Посебна напомена: Упутства у овом приручнику односе се на оперативни систем Microsoft 
Windows 7 и канцеларијски пакет Microsoft Office 2010. Може бити мањих или значајнијих 
одступања у другим верзијама.   

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