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ПЕТИ РАЗРЕД  

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 и 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 које познајемо 
и данас би живот без ње био практично незамислив. Удаљеност више не представља 
проблем у приступу информацијама - нпр. рад и учење на даљину, електронско 
банкарство, електронска 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) представља, 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) јесте уређај који се састоји од хардвера и преко инсталираног 
софтвера прихвата, памти и обрађује податке.    

ВРСТЕ РАЧУНАРА:  

 Лични рачунар (Personal Computer – PC), како само име каже, намењен је 
личној употреби, за разлику од сервера, које истовремено користи већи број 
људи 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 користе се 
тастатура и миш, док се код таблета подаци уносе 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 штету 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.  

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 његових могућности, а не нпр. радна станица 
– чије име сугерише супериорност у могућностима и рачунарској снази наспрам 
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 се прикључити на 
засебан 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), Палм 
Пајлот (Palm Pilot), Виндоуз Фон (Windows Phone). 
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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.  

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, оптичке и ласерске (с обзиром на начин преноса 
покрета) и жичне и бежичне (с обзиром на начин повезивања). 

Трекбол (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 зове се OCR (Optical Character Recognition) софтвер. 

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 
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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 реалном времену. 

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

ИЗЛАЗНИ УРЕЂАЈИ:  

Монитор информације с рачунара у виду слике на екрану. Другим речима, да немамо 
монитор, рад на рачунару би практично био незамислив. Најчешће врсте, с обзиром на 
технологију израде, јесу 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 електричне енергије, не емитују штетна 
зрачења, 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 
изражава се 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 дивиди-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 захтевају ниске почетне инвестиције. Цена мастила (кертриџ), нарочито 
у боји, може бити у висини цене самог штампача. Технологија израде отиска базира се 
на распршивању капљица боје из резервоара.  
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Плотер (енгл. plotter) се користи за штампање нацрта и цртежа већих димензија (до 
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. 

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. 

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 онда 
приказују путем излазних уређаја.  

СИСТЕМСКА ЈЕДИНИЦА  

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

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

 Торањ (Tower) постоји у  три величине: мала, средња и пуна величина (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 
магистрале. Магистрала (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.  

Магистрале, зависно од намене унутар рачунара, можемо поделити на: 
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 серијске - USB, Firewire, итд.  

 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. Један од 
фактора који утиче на брзину процесора је учесталост  интерног такта процесора која се 
мери у херцима (односно мегахерцима или гигахерцима). Најпознатији произвођачи су 
Интел и АМД. Кеш-меморија (Cache) је предмеморија малог капацитета која има брзи 
приступ подацима. Чувањем дела садржаја радне меморије у кеш-меморију убрзава се 
комуникација између процесора и радне меморије. Микропроцесори користе три 
нивоа брзе кеш-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, омогућује препознавање, тестирање и 
подешавање појединих хардверских компоненти (па и примарног уређаја или BOOT 
уређаја са којег ће се учитавати оперативни систем) и функционисање часовника. 

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 брише се 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 CD-медија.  

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

Звучна картица је уређај који претвара дигитални звучни запис у аналогни запис на 
излазу (на пример, на звучницима), односно аналогни у дигитални на улазу (на пример, 
са микрофона).  

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 рачунара путем телефонске везе, најчешће при 
повезивању рачунара на интернет. Овај уређај се данас веома ретко користи. 
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Мрежна картица користи се за повезивање рачунара у локалну мрежу и на мрежне 
уређаје (ADSL или кабловски модем) помоћу којих се рачунар повезује на интернет. 

Прикључци или портови су улази видљиви на задњој или предњој страни компјутера. 

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.  

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). Данас су најпознатији оперативни системи:  

 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 различите 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 табеларних 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 слајд-шоу на пројектору приликом неког излагања. Примери 
таквог програма су Пауер-поинт и Импрес (MS PowerPoint i OpenOffice.org 
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Impress.) 

 Програмом за израду базе података управљамо збирком структурираних 
података. Примери таквог програма су MS Access i OpenOffice.org Base. 

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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ПРВИ КОРАЦИ У РАДУ СА  РАЧУНАРОМ 

Укључивање рачунара 

 Рачунар се укључује притиском на дугме  које се налази на кућишту рачунара. 

 Потребно је уписати Корисничко име (Username) и Лозинку (Password). 

Приликом првог покретања оперативног система Linux Lite 1.0.2 потребно је 

унети корисничко име root и притиснути тастер Enter за лозинку. Корисник root 

има све администраторске привилегије те може мењати подешавања 

оперативног система, надограђивати и слично.  

Након обављених радњи, отвара се Радна површина (Desktop) (Сл. 1) рачунара. На 

радној површини налазе се: 

 попис расположивих чврстих дискова и прикључених USB стикова,  

 функција за Помоћ и подршку (Help & Support) и 

 алатна трака Панел (Panel). 

 

Сл. 1 – Десктоп рачунара 
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Главни мени Мени 

Главни мени Мени (Menu) (Сл. 2) је полазна тачка система. Преко њега се приступа 

програмима, конфигуришу се поставке рачунара, приступа се функцији Помоћ и 

подршка (Help & Support), одјављује се корисник, поново покреће или гаси рачунар... 

 

Сл. 2 – Главни мени Menu 

За додавање команди главном менију Мени (Menu) потребно је из главног менија 

Мени (Menu) одабрати команду Поставке (Settings), те из новоотвореног менија 

команду Главни мени (Mani Menu). Отвара се дијалошки оквир Главни мени (Main 

Menu) (Сл. 3) унутар којег се бирају и додају жељене команде. На левој страни 

дијалошког оквира се налази списак свих менија (Menus), у средини дијалошког 

прозора је попис расположивих Ставки (Items) за одабрани мени, а на десној страни 

дијалошког оквира налази се дугмад помоћу које се може:  

 Додати Нови мени (New Menu), или 

 Додати Нова ставка (New Item) постојећем менију, или 

 Уметнути Нови растављач, сепаратор (New Separator) ставки, или 

 Одредити редослед приказивања ставки помоћу дугмета Премести горе (Move 

Up) и Премести доле (Move Down), или 

 Уредити Својства (Properties), и 

 Обрисати (Delete) ставке Затвори (Close). 

 

За приказивање неактивне команде потребно је: 

 међу Ставкама (Items) пронаћи неактивну команду, и 

 левим тастером миша притиснути на празан квадратић поред иконе у колони 
Прикажи (Show), и 

 активацију команде потврдити притиском на дугме. 
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За скривање команде потребно је у колони Прикажи (Show) отштриклирати квадратић 

поред имена одабране команде.  

 

Сл. 3 – Дијалошки оквир Main Menu 

Дијалошки оквир затвара се притиском на дугме Затвори (Close) , а радње се 

поништавају помоћу дугмета Врати (Revert)  које поставља оригиналне 

поставке. 

Панел 

Панел (Panel) (Сл. 4) је трака са алатима. Алати се могу брисати са панела и додавати на 

њега. 

 

Сл. 4 – Панел 

На панелу (Panel) се налази: 

 дугме Мени (Menu)  - за приступ главном менију са командама, 

 дугме Фајерфокс интернет претраживач (Firefox Web Browser)  - за 

приступ интернет прегледачу, 
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 дугме Почетна датотека (Home Folder)  - прозор за управљање датотекама и 

приказивање почетних датотека Корисника (User), 

 дугме Терминал (Terminal)  - за уношење команди преко тастатуре, 

 минијатуре тренутно отворених прозора унутар одабраног Радног простора 

(Workspace), 

 приказ свих Радних простора (Workspaces) , 

 дугме Главни (Master)  звучник - за отварање вертикалног клизача за 

подешавање гласноће звучника, 

 дугме Спојен са (Connected to)  - за отварање дијалошког оквира Управљање 

каблираном мрежом (Wired Network Manager) са својствима и поставкама 

мреже, 

 дугме  - за приказ падајућег менија с календаром и подешавање 

тренутног времена и/или датума. Падајући мени се затвара поновним 

притиском на дугме . 

 

Нова икона се додаје на Панел (Panel) тако што се: 

 притисне и задржи притиснут леви тастер миша на икони која се жели копирати,  

 позиционира на жељено место на панелу (у левом или десном делу), и  

 отпусти леви тастер миша. 

 

Икона се уклања са Панела (Panel) тако што се: 

 притисне десни тастер миша на икону која се жели уклонити, 

 из брзог менија одабере команда Уклони (Remove),  и 

 у дијалошком оквиру Да ли сте сигурни да желите да уклоните (Are you sure 

that you want to remove ''Launcher'') команда потврди притиском на дугме 

Уклони (Remove). 

 

Димензије панела се могу подешавати уколико се из главног менија Мени (Menu) 

одабере команда Поставке (Settings) и из новоотвореног менија команда Панел 

(Panel). Отвара се дијалошки оквир Панел (Panel) (Сл. 5) у чијој се картици:  

 Приказ (Display)– Користи се за одређивање следећег: 

o  оријентација панела - Вертикална (Vertical) или Хоризонтална 

(Horizontal),  и 

o димензије панела - Величина (Size) приказима икона и  Дужина (Length) 

панела. 

 Изглед (Appearance) служи за уређивање боја позадине панела. 

 Ставке (Items) служе за додавање и уклањање ставке панела (нпр. Датум и 
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време, Интернет претраживач, и сл.) или мења редослед ставки на панелу 

коришћењем дугмета са десне стране дијалошког оквира. 

 

Сл. 5 – Дијалошки оквир Panel 

ИКОНЕ  

Иконе су мале слике (пиктограми) на екрану рачунара које представљају програме, 

фасцикле, датотеке. 

 или  Икона пречице апликације LibreOffice Calc – програм

     за обраду табеларних података 

или  Икона пречице апликације LibreOffice Writer – 

     програм за обраду текста 

  Икона пречице апликације LibreOffice Impress – програм за израду 

   презентација 
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   Икона Нова фасцикла (New folder) 

 Икона Почетна фасцикла (Home Folder) – отвара се менаџер      

датотекама 

 /   Икона Смеће (Trash) – икона празног/пуног коша за смеће 

 

Означавање, померање и отварање икона 

Икона се означава тако што се притисне леви тастер миша (клик) на њу.  

Група икона може се означити на један од следећих начина: 

 Притиснути и задржати леви тастер миша на празно место на Радној површини 

(Desktop) и вући курсор миша према групи икона док се не означе жељене 

иконе (Сл. 6), те затим отпустити тастер миша.  

 

Сл. 6 – Означавање групе икона 

 Означавање узастопних икона: Потребно је прво означити једну икону, а затим 

притиснути и задржати тастер Shift и означити крајњу икону у низу, те отпустити 

тастер Shift.  

 Означавање икона које нису у низу: Потребно је прво означити једну икону, а 

затим притиснути и задржати тастер Ctrl и означити иконе које нису у низу, те 

отпустити тастер Ctrl.  

Иконе се померају методом Повуци и пусти (Drag and drop) – потребно је означити 

икону и држати притиснут леви тастер миша док се не одвуче показивач миша до места 

где се икона жели преместити, након чега се тастер миша отпусти. 



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   15/70 

Могућа места за смештај иконе се приказују док се икона помера (Сл. 7). Уколико се 

жели, икона се може сместити у понуђено поље (квадрат). 

 

Сл. 7 – Приказ иконе која се помера и поље за смештање иконе 

Иконе се отварају тако што се: 

 два пута брзо притисне леви тастер миша на икону, или 

 означи се икона и притисне тастер Enter. 

 

РАД СА ПРОЗОРИМА  НА РАДНОЈ ПОВРШИНИ  

Могуће је имати више отворених прозора, а само један активан: 

 активни прозор има истакнути оквир, док је неактивни сиве боје, 

 отворени прозор постаје активан уколико се притисне левим тастером миша на 

њега, 

 отворени прозор постаје активан и ако се притисне левим тастером миша на 

његову минијатуру на Панелу (Panel). 

 

Препознавање различитих делова прозора 

Основни делови прозора су (Сл. 8): насловна трака, трака с менијима, траке алата, 

статусна трака и клизачи. 
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Сл. 9 – Пример дијалошког оквира 

 

Сл. 8 – Елементи прозора 

Дијалошки оквир 

Дијалошки оквир (на пример, cл. 9)  специфична је врста прозора која се отвара након 

употребе појединих алата, те нуди избор могућности за извршавање неког задатка. 

Избор се потврђује притиском на дугме Затвори (Close) . За разлику од 

стандардних прозора, величина им је непроменљива. 

 

насловна трака 

клизач 

статусна трака 

траке алата 

трака с менијима 
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Манипулацијска дугмад налазе се у десном углу насловне траке прозора: 

 Дугме за скривање прозора иза насловне траке – насловна трака остаје на 

почетној позицији 

 Дугме за спуштање прозора на Панел (Panel) 

 Дугме за ширење прозора преко целе Радне површине (Desktop) 

 Дугме за затварање програма и уклањање прозора са Радне површине 

(Desktop) 

Померање прозора 

Прозор се помера методом Повуци и пусти (Drag and Drop) тако што се притисне и 

задржи притиснут леви тастер миша на насловној траци и вуче показивач миша  до 

места на које се жели померити прозор, те отпусти тастер миша. 

Промена величине прозора 

Потребно је позиционирати се на ивицу прозора и када показивач поприми облик , 

притиснути и задржати леви тастер миша те га, коришћењем методе Повуци и пусти 

(Drag and Drop), смањити или повећати до жељене величине. 

Пребацивање између више отворених прозора  

Пребацивање између више отворених прозора обавља се: 

 притиском левог тастера миша унутар жељеног неактивног прозора – овај начин 

је могућ само ако су прозори барем деломично видљиви на Радној површини 

(Desktop); 

 притиском левог тастера миша на минијатуру жељеног прозора на Панелу 

(Panel) – тиме се одабрани прозор појављује изнад свих других и активан је; 

 комбинацијом тастера Alt + Tab појављује се оквир с приказом отворених 

прозора (cл. 10). Задржи се притиснут тастер Alt, а притиском на тастер Tab 

премешта се између отворених прозора. Када се позиционира на жељени 

прозор, отпусти се тастер Alt. 
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Сл. 10 – Пребацивање између отворених прозора – помоћу тастера Alt + Tab 

 

ИСПРАВАН ПОСТУПАК ИСКЉУЧИВАЊА И ПОНОВНОГ  ПОКРЕТАЊА РАЧУНАРА  

Рачунар се гаси или поново покреће преко главног менија Meni (Menu). Из главног 

менија Мени (Menu) потребно је одабрати команду Одјава (Log Out). Отвара се 

дијалошки оквир Одјава корисника (Log out user) (cл. 11). Избором команде:  

 Одјава (Log Out) - корисник се одјављује; 

 Поново покрени (Restart) - рачунар се гаси и поново покреће; 

 Угаси (Shut Down) - рачунар се гаси; 

 Обустави (Suspend) - сви процеси се заустављају и спремају се за следеће 

покретање рачунара, а рачунар се гаси. 

 

Сл. 11 – Дијалошки оквир Log out user 

ГАШЕЊЕ РАЧУНАРА И АПЛИКАЦИЈА КОЈЕ НЕ РЕАГУЈУ  

Гашење рачунара који не реагује 

Дугме за Поновно покретање (Reset) на кућишту рачунара користи се ако рачунар не 

реагује на дате инструкције („рачунар се смрзао“). Обично се налази испод дугмета за 

покретање рачунара. Након што бива притиснуто, рачунар се поново покреће.  

Уколико на кућишту рачунара нема дугмета за Поновно покретање (Reset), потребно је 
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држати притиснуто дугме  на кућишту рачунара пар секунди. Након што се дугме 

отпусти, рачунар се гаси. 

Гашење апликација које не реагују („смрзнуте“, not responding)  

Ако се апликација „смрзне“ и престане да реагује, у већини случајева та се ситуација 

решава позивањем команде Менаџер задатака (Task Manager). 

Из главног менија Мени (Menu) одабере се команда Додаци (Accesories) и из 

новоотвореног менија команда Менаџер задатака (Task Manager). Отвара се 

дијалошки оквир Менаџер задатака (Task Manager) (cл. 12) у којем је потребно 

пронаћи „смрзнуту“ апликацију. Уколико се десним тастером миша кликне на 

„смрзнуту“ апликацију, отвара се брзи мени помоћу којег се апликација може: 

 Зауставити  (Stop) – процес се тренутно зауставља, а може се касније наставити, 

 Прекинути, „убити“, (Kill) – процес се тренутно прекида, 

 Докрајчити (Terminate) – процес се постепено прекида, или 

 Промени јој Предност (Priority) – другим процесима се даје већа/мања 

предност. 

 

Сл. 12 – Дијалошки оквир Task Manager 

Дијалошки оквир Менаџер задатака (Task Manager) затвара се притиском на икону 

Одустани (Quit) . 
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КОРИШЋЕЊЕ ФУНКЦИЈЕ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ  

Функција Помоћ и подршка (Help & Support) позива се двоструким кликом на икону  

Помоћ и подршка (Help & Support)  која се налази на Радној површини 

(Desktop). Отвара се прозор Линукс Лајт помоћ и подршка (Linux Lite Help & Support) у 

чији се оквир за претрагу уписују, а затим претражују појмови. 

Притиском на тастер F1 у активном прозору неког програма (нпр. LibreOffice Writer), 

позваће се функција Помоћи везана конкретно за тај програм. 

Други начин позивања функције Помоћ и подршка (Help & Support) јесте путем главног 

менија Мени (Menu) (cл. 13). 

За рачунар који је повезан на мрежу, функција Помоћ и подршка (Help & Support) 

претражује појмове помоћу претраживача Google. Уколико рачунар није спојен на 

мрежу, могу се претраживати само појмови који су приказани у картицама прозора 

Линукс Лајт помоћ и подршка (Linux Lite Help & Support). 

 

Сл. 13 – Дијалошки оквир Help & Support 
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ЈЕДНОСТАВНЕ АПЛИКАЦИЈЕ 

КОРИШЋЕЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ  „TEXT EDITOR”  ЗА КРЕИРАЊЕ НОВОГ ДОКУМЕНТА  

Text Editor је једноставни текстуални едитор лимитираних могућности обликовања 

текста. Апликација Text Editor покреће се преко главног менија Мени (Menu). У 

главном менију Мени (Menu) одабере се команда Додаци (Accessories) и из 

новоотвореног менија Text Editor. 

Празни документ Text Editor (cл. 14) може се отворити уколико се притисне десни 

тастер миша и из брзог менија одабере команда Створи из шаблона (Create From 

Template), те из новоотвореног менија команда Празна датотека (Empty File). 

 

Сл. 14 – Text Editor – главни делови прозора 

Када желимо датотеку први пут сачувати, из менија Датотека (File) потребно је 

одабрати команду Сачувај као (Save As). Отвара се дијалошки оквир Сачувај као (Save 

As) у којем се уписује име датотеке у пољу Назив (Name) и локација на којој ће се 

датотека сачувати помоћу поља Сачувај у фасциклу (Save in folder). Дијалошки оквир 

Сачувај као (Save As) отвара се и притиском на комбинацију тастера Shift + Ctrl + S. 

У случају да је датотека већ сачувана на одређеном месту и под одређеним именом, за 

чување промена довољно је да се кликне на команду Сачувај (Save) или користи 

комбинација тастера Ctrl + S. 

 

насловна 

трака 

клиза

ч 

оквир 
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манипулацијска 
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број редака 
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УНОС ТЕКСТА У ДОКУМЕНТ  

Ради боље прегледности постоји неколико правила којих би се требало придржавати 

при уносу текста у документ: 

 након интерпункцијских знакова . , : ; ! ? стављати размак; 

 размак користити пре и после заграда (), наводника „“ и повлаке – ; 

 не користити више размака узастопно; 

 тастером Enter прелазити у нови пасус; 

 ако реченица почиње у новом реду истог пасуса , користи се комбинација 

тастера Shift + Enter; 

 за прелазак на нову страницу (ако тренутна није попуњена) користи се 

комбинација тастера Ctrl + Enter. 

 
 

ЧУВАЊЕ И ЗАТВРАЊЕ ДОКУМЕНАТА  

Ако се ради о првом чувању, одабере се наредба Сачувај као (Save As) из менија 

Датотека (File) или комбинацијом тастера Ctrl+Shift+S. У прозору који се појави 

потребно је одредити локацију на којој ће се датотека сачувати помоћу поља Сачувај у 

(Save in) и име датотеке уношењем у поље Назив датотеке (File name). Чување се 

завршава употребом тастера Сачувај (Save). 

Поновно чување документа 

У случају да је датотека већ чувана, бира се наредба Сачувај (Save) у менију Датотека 

(File). Чување се може обавити и комбинацијом тастера Ctrl + S или кликом на икону 

Сачувај (Save)  која се налази на Траци са алаткама (Standard Toolbar). 

Чување документа под другим именом 

За чување документа под другим именом такође се бира Сачувај као (Save As) из 

менија Датотека (File). У прозор који се појави унесе се ново име датотеке у поље 

Назив датотеке (File name). Након промене имена датотеке на овај начин, за свако 

накнадно снимање промена довољно је употребљавати тастер Сачувај (Save) на Траци 

са алаткама (Standard Toolbar) или комбинацијом тастера Ctrl+ S. 
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Затварање апликације 

 Одабрати манипулацијски тастер Затвори (Close). 

 У мeнију Датотека (File) одабрати наредбу Изађи (Exit). 

 Комбинацијом тастера Alt + F4 или Ctrl+Q. 

Затварање документа 

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

 Комбинацијом тастера Ctrl + W враћа се на почетни прозор LibreOffice 3.6. 
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ШЕСТИ РАЗРЕД  

ОСНОВНО УРЕЂИВАЊЕ ТЕКСТА  – LIBREOFFICE WRITER 

Приликом обликовања текста или одломка увек је потребно прво означити део текста 

на који се жели применити обликовање, а затим одабрати жељени алат за 

обликовање. 

Врста и величина слова мењају се на Траци обликовања (Formatting Toolbar). 

Притиском на стрелицу у оквиру Font name  отвара се падајући 

мени у којем се бира један од понуђених фонтова, а у оквиру Font Size  мења 

му се величина. 

Текст се може приказати: Подебљано (Bold), Курзивом (Italic) или Подвучено 

(Underline). Наведене промене обликовања врше се на Траци обликовања (Formatting 

Toolbar) бирањем следећих икона: 

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

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

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

 

Боја текста мења се: 

 бирањем иконе Боја Фонта (Font Color)  на Траци обликовања (Formatting 

Toolbar), или  

 десним кликом миша. Из брзог менија потребно је одабрати наредбу Character. 

У дијалошком оквиру Character треба отворити картицу Font Effects (cл. 15)  и 

одлучити се за одговарајућу Боју Фонта (Font Color). Избор се потврђује левим 

кликом миша на тастер У реду (OK). 
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Сл. 15 Дијалошки оквир Character - промена Боје Фонта (Font Color) 

За поравнавање текста користе се алати на Траци обликовања (Formatting Toolbar) или 

се кликне десним кликом миша, па се из брзог менија бира наредба Alignment и начин 

поравнавања. 

   Align Left – поравнава текст лево (пречица на тастатури: Ctrl + L) 

  Center – поравнава текст централно (пречица на тастатури: Ctrl + E) 

  Align Right – поравнава текст десно (пречица на тастатури: Ctrl + R) 

  Justify – поравнава текст обострано (пречица на тастатури: Ctrl + J) 

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

а кликом на Повећај увлачење (Increase Indent)  увећава. 

У менију Обликовање (Format) или десним кликом унутар текста у документу и 

бирањем Одломка (Paragraph)  из падајућег менија отвара се дијалошки прозор 

Одломак (Paragraph). У дијалошком прозору Одломак (Paragraph) врше се сва 

обликовања одломка.  

 На картици Увлачење и размаци (Indents & Spacing) (cл. 16) може се одабрати 

жељено увлачење одломка или увлачење првог реда (Indents First Line), размак 
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између одломака (Spacing) или размак између редoва (Line Spacing).  

 На картици Поравнавање (Alignment) (cл. 17) може се одабрати начин 

поравнавања. 

Избор се потврђује тастером У реду (OK). 

Дијалошки прозор Одломак (Paragraph) може се отворити бирањем иконе Одломак 

(Paragraph)  на Траци обликовања (Formatting Toolbar).  

Уколико иконе Одломак (Paragraph) нема на Траци обликовања (Formatting Toolbar), 
потребно је кликнути десним тастером миша на Траци обликовања (Formatting 
Toolbar), из брзог менија одабрати Видљиве тастере (Visible Buttons) и пронаћи икону 
која недостаје. Избор се потврђује левим кликом миша. 

 
Сл. 16 Дијалошки оквир Paragraph – картица Indents & Spacing 

 
Сл. 17 Дијалошки оквир Paragraph – картица Alignment 
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БРИСАЊЕ, КОПИРАЊЕ И ЗАМЕНА ДЕЛОВА ТЕКСТА  

Брисање текста 

Тастером Delete брише се знак десно од курсора, а тастером BackSpace знак лево од 

курсора. Текст се може избрисати и тако што се прво означи и затим притисне тастер 

Delete или се изреже помоћу наредбе Исеци (Cut). 

Коришћење функција Копирај, Исеци и Налепи  

Да би се неки текст или објекат у документу преместио или копирао на друго место (у 

истом или неком другом документу), потребно га је прво означити. Након што га се 

означи, притисне се десни тастер миша и у брзом менију потражи наредба: 

 Исеци (Cut)  (ако га желимо изрезати), или  

 Копирај (Copy)  (ако га желимо копирати) те означимо место у документу на 

које желимо преместити или копирати текст, и 

 Кликом на десни тастер миша, поново се отвара брзи мени у којем се бира 

наредба Налепи (Paste) (ако га желимо налепити).  

Наредбе Исеци (Cut), Копирај (Copy) и Налепи (Paste) налазе се и на Алатној траци 

(Standard Toolbar), а покрећу се и комбинацијом тастера: 

 Ctrl + H - Исеци (Cut)  

 Ctrl + C  - Копирај (Copy)  

 Ctrl + V  - Налепи (Paste)  

Метода „ухвати, повуци, пусти“ 

Копирање методом „ухвати, повуци, пусти“ 

Копирање методом „ухвати, повуци, пусти“ (Drag and Drop) врши се тако што се: 

1. означи текст или објекат који се жели копирати; 

2. на означеном садржају притисне се и задржи леви тастер миша те притисне и 

задржи тастер Ctrl; 

3. вуче показивач миша; 

4. отпусти тастер миша и потом тастер Ctrl.  

На овај начин копија је налепљена на нову позицију. 
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Премештање методом „ухвати, повуци, пусти“  

Премештање методом „ухвати, повуци, пусти“ (Drag and Drop) врши се на исти начин 
као и копирање, али се не користи тастер Ctrl. 

ПРЕТРАЖИВАЊЕ САДРЖАЈА ДОКУМЕНТА - ТЕКСТА  

Функције Пронађи (Find) и Пронађи и замени (Find and Replace) користе се када се 

желе пронаћи и заменити мале количине података (одређена реч или фраза). Функције 

се налазе у менију Уреди (Edit). 

Пронађи 

У менију Уреди (Edit) налази се наредба Пронађи (Find). Кликом на наредбу Пронађи 

(Find) у доњем левом углу изнад Статусне траке (Status Toolbar) отвара се текстуални 

оквир (cл. 18) у који се уноси реч или фраза која се жели пронаћи. Кликом на тастере с 

десне стране  прелази се на Следећи пронађени резултат (Find Next) или 

Претходни (Find Previous). Функција Пронађи (Find) може се покренути и помоћу 

комбинације тастера Ctrl + F. 

 

 

 

Пронађи и замени 

Отварање дијалошки прозора Пронађи и замени (Find & Replace) (cл. 19): 

 У менију Уреди (Edit) бирањем наредбе Пронађи и замени (Find & Replace), или 

 Притиском на комбинацију тастера Ctrl + H, или  

 Притиском на икону Пронађи и замени (Find & Replace)  на Алатној траци 

(Standard Toolbar).  

 

Ако се нпр. жели пронаћи реч, а да се притом води рачуна о великим и малим словима, 

штриклира се опција Пази на ВЕЛИКА/мала слова (Match Case). 

Сл. 18 Текстуални оквир Find 
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Сл. 19 Дијалошки оквир Find and Replace 

Бирањем тастера Додатне могућности (More Options) нуди се проширени приказ с 

више опција за претрагу. Уколико се, рецимо, жели пронаћи податак писан фонтом 

Arial, кликом на тастер Обликовање (Format) отвара се дијалошки оквир Обликовање 

текста (Претражи) (Text Format (Search)) на чијој се картици Font (Font) бира фонт Arial. 

У оквир Потрага за (Search For) уписује се израз који се жели заменити, а у оквир 

Замени овим (Replace with) (cл. 20) израз којим се жели заменити. Потребно је 

кликнути на тастер Тражи (Find), а затим на тастер Замени (Replace) ако се жели 

заменити само тај израз. За замену свих пронађених израза, потребно је кликнути на 

Замени све (Replace All). 

 

Сл. 20 Дијалошки оквир Find & Replace – Функција Replace with 
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ФУНКЦИЈЕ ПОНИШТИ И ПОНОВИ  

Функција Поништи (Undo)  користи се када се жели вратити корак, односно 

поништити последња радња. Ако се нпр. случајно обрише неки текст или направи нека 

измена која није одговарајућа, помоћу функције Поништи (Undo) документ се враћа у 

претходно стање. Реч је о практичној и често коришћеној функцији. Налази се на 

Алатној траци (Standard Toolbar), а може се покренути и комбинацијом тастера Ctrl + Z. 

Функцијом Понови (Redo)  поништава се резултат функције Поништи (Undo). Може 

се користити онолико пута колико је коришћена функција Поништи (Undo). Покреће се 

с Алатне траке (Standard Toolbar) или комбинацијом тастера Ctrl + Y. 

 

ШТАМПАЊЕ  

Промена оријентације документа: портрет, пејзаж 

У менију Обликовање (Format) потребно је одабрати наредбу Страница (Page). Отвара 

се дијалошки прозор Стил странице: Задати (Page Style: Default). Бира се картица 

Страница (Page) (cл. 21) на којој се може променити Величина папира (Page Format) и 

Оријентација документа (Orientation) - Вертикална (Portrait) или Хоризонтална 

(Landscape).  

 

Сл. 21 Дијалошки прозор Стил странице: Задати (Page Style: Default) - картица Страница (Page) 
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Документ се штампа позивањем наредбе Штампај (Print): 

 преко менија Датотека (File) одабере се наредба Штампај (Print);  

 комбинацијом тастера на тастатури Ctrl + P; 

 левим кликом на икону Директно штампање датотеке (Print File Directly) . 

 

Бирањем иконе Директно штампање датотеке (Print File Directly) , одабрани 

штампач ће одштампати документ.   

 

Сл. 22 Подешавање штампања (Print) 

Број примерака 

Ако се документ жели одштампати у неколико примерака, број примерака се одређује 
у дијалогу Штампај (Print) (cл. 22), у пољу Број примерака (Number of Copies). 

 
Опсег штампања 

 Све странице (All Pages) – ова опција се употребљава за штампање читавог 
документа. 

 Странице (Pages) – штампа задати распон страница. 
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ФАСЦИКЛЕ И ДАТОТЕКЕ  

Датотека (File) је скуп дигиталних података записаних на меморијском медијуму као 

логичка целина. Сваку датотеку карактерише њен почетак, крај, величина и име. 

Датотеке се ради прегледности и лакшег сналажења смештају у Фасцикле (Folders).  

Покретање управљања датотекама 

У оперативном систему Linux Lite управљање датотекама може се вршити помоћу: 

 Почетне фасцикле (Home Folder) – једноставна верзија апликације за 

управљање датотекама, или 

 Менаџера датотеком (File Manager) – апликација Thunar за управљање 

датотекама.  

Приказ прозора Менаџера датотека може се подешавати преко менија. Прозору се 

може мењати: 

 приказ Стазе (Path), 

 приказ бочног окна (Side pane). 

 

 

ПОЧЕТНА ФАСЦИКЛА 

Покретање управљања датотекама помоћу Почетне фасцикле (Home Folder) (cл. 23) 

врши се на неколико начина: 

 притиском на икону Почетна фасцикла (Home Folder)  на Панелу (Panel), 

 покретањем пречице која се обично налази на Радној површини (Desktop) 

рачунара, или 

 преко главног менија Мени (Menu) бирањем команде Додаци (Accessories) и из 

новоотвореног менија Почетна фасцикла (Home Folder). 
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Сл. 23 – Прозор Home Folder – root 

У менаџеру датотека Почетна фасцикла (Home Folder) има икону , а назив у складу 

са корисничким именом. У овом случају корисник је root, па се тако зове и ова 

фасцикла. Корисничке датотеке су: 

 Фасцикла радне површине (Desktop) – за приказ фасцикли и датотека на радној 

површини. Ова фасцикла се може позвати уколико се на Радној површини 

(Desktop) притисне десни тастер и из брзог менија одабере команда Отвори у 

новом прозору (Open in New Window), 

 Фасцикла докумената (Documents) – користи се за организацију и складиштење 

докумената (текстуалне датотеке, радне књиге, презентације…), 

 Преузимања (Downloads) – користи се за складиштење датотека преузетих са 

интернета, 

 Музичка фасцикла (Music) – користи се за организацију и складиштење музике, 

 Фасцикла слика (Pictures) – користи се за организацију и складиштење слика,  

 Фасцикла јавно (Public) – користи се за складиштење докумената и програма 

који су видљиви другим корисницима са којима смо у мрежи (нпр. у 

компанијама су често рачунари спојени на локалну мрежу рачунара), 

 Фасцикла шаблона (Templates) – користи се за организацију и складиштење 

шаблона, 

 Фасцикла видео записа (Videos) – користи се за организацију и складиштење 

видео материјала. 
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Креирање нове фасцикле у фасцикли Музика (Music): 

1. Потребно је отворити Почетну фасциклу (Home Folder) притиском на икону 

Почетна фасцикла (Home Folder)  на Панелу (Panel). 

2. У дијалошком оквиру управљања датотекама потребно је отворити фасциклу 

Музика (Music). 

3. Унутар фасцикле Музика (Music) потребно је или притиснути комбинацију 

тастера Shift + Crtl + N или из менија Датотека (File) одабрати команду Створи 

нову (Create New) и одабрати Фасциклу (Folder).  

4. У дијалошком оквиру Створи нову... (Create New...) (cл. 24) потребно је 

именовати фасциклу и у њу сачувати датотеке, подфасцикле, програме. 

Дијалошки оквир се затвара притиском на дугме У реду (OK). 

  

Сл. 24 – Дијалошки оквир Create New за унос имена датотеке 

 

Управљање датотекама врши се помоћу опције Менаџер датотека (File Manager) (cл. 

25) која се покреће на неколико начина: 

 притиском на икону Отвори фасциклу с Тунаром (Open Folder with Thunar) на 

Панелу (Panel), или 

 покретањем пречице  која се обично налази на Радној површини 

(Desktop) рачунара. 
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Сл. 25 – Дијалошки оквир File Manager 

Уколико се икона Отвори фасциклу с Тунаром (Open Folder with Thunar) не налази на 

панелу (Panel), на Радној површини (Desktop) или у главном менију Мени (Menu) 

потребно ју је додати. 

Команда се додаје у главни мени тако што се из главног менија Мени (Menu) одабере 

команда Поставке (Settings) и из новоотвореног менија команда Главни мени (Main 

Menu). У дијалошком оквиру Главни мени (Main Menu) проналази се команда Отвори 

фасциклу с Тунаром (Open Folder with Thunar) и левим тастером миша се притисне на 

празан квадрат поред иконе како би икона била додата у главни мени. Дијалошки 

оквир се затвара притиском на дугме Затвори (Close). 

 

НАВИГАЦИЈА ПО УРЕЂАЈИМА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ  

Рад са датотекама и фасциклама помоћу Менаџера датотека  

Менаџери датотека (File Managers) (cл. 26) користе се због хијерархијског приказа 

фасцикли и датотека унутар уређаја за чување података.  
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Сл. 26 – Прозор Менаџери датотека – File Manager и Home Folder 

Главни делови прозора Менаџера датотека су: 

 Трака са менијима (Menu bar) – приказ расположивих менија, 

 Трака стазе (Path bar) – адреса локације у којој се тренутно налази корисник. 

Свака датотека/фасцикла има своју Стазу (Path) – адресу локације на којој је 

смештена.  

 

У Менаџеру датотека (File Manager) из менија Поглед (View) бира се команда 

Избор локације (Location Selector) и жељени приказ алатне траке: Стил стазе 

(Pathbar Style) (cл. 27) или Стил адресне траке (Toolbar Style). 

 

 

Сл. 27 – Адресна трака  – Pathbar и Toolbar 

Поред адресне траке се, у зависности од Менаџера датотека, налази дугмад за: 

o приказ нивоа овлашћења корисника  (нпр. You are in super user 

mode),  

o отварање Нове картице (New Tab) , 

o кретање међу фасциклама  , 
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o повратак на Почетну фасциклу (Home Folder) . 

 

 Бочно окно (Side Pane) – за приказ главних фасцикли, расположивих дискова и 

УСБ прикључака и корисничких пречица. Ако се притисне левим тастером миша 

на неку фасциклу, у десном делу прозора показује се садржај те фасцикле. 

 Главно подручје (Main area) – приказује садржај фасцикли, дискова или USB 

прикључака одабраних из Бочног окна (Side Pane). Фасцикле у десном делу 

прозора отварају се двоструким кликом левог тастера миша. 

 

Сл. 28 – File Manager – приказ детаља прозора 

 

КОПИРАЊЕ, ПРЕМЕШТАЊЕ  ДАТОТЕКА И  ФАСЦИКЛИ 

Копирање садржаја датотека и фасцикли 

Копирање садржаја врши се тако што се у Менаџеру датотека: 

1. у Бочном окну (Side Pane) пронађе фасцикла која се жели копирати, а у десном 

Адресна 
трака 

Навигациона 
дугмад 

Манипулацијска 

дугмад 

Бочно 

окно 

Алатна 

трака 

Статусна 

трака 
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делу прозора означи датотека која се жели копирати, 

2. притисне десни тастер миша и у брзом менију одабере команда Копирај (Copy), 

или се притисне комбинација тастера Ctrl + C, 

3. помоћу Бочног окна (Side Pane) позиционира се на место где се жели сместити 

копија, 

4. притисне десни тастер миша и из брзог менија одабере команда Залепи (Paste) 

или се притисне комбинација тастера Ctrl + V. 

Копирање методом Повуци и пусти (Drag and drop): 

5. означи се датотека или фасцикла која се жели копирати; 

6. на означеној датотеци или фасцикли је потребно притиснути и задржати леви 

тастер миша, те притиснути и задржати тастер Ctrl; 

7. вући курсор миша до жељене позиције; 

8. отпустити тастер миша и потом тастер Ctrl. Копија је залепљена на нову 

позицију. 

Премештање датотека и фасцикли 

У Менаџеру датотека се премештање датотека или фасцикли врши тако да што се: 

1. у Бочном окну (Side Pane) пронађе и означи датотека/фасцикла која се жели 

преместити, 

2. задржати притиснут десни тастер миша и одабрати из брзог менија команду 

Исеци (Cut),  

3. путем навигацијског окна позиционирати се на место где се жели преместити 

датотека/фасцикла, 

4. притиснути десни тастер миша и одабрати из брзог менија команду Залепи 

(Paste). 

Премештање методом „ухвати-повуци-пусти“ врши се на исти начин као и копирање, 

али се притом не користи тастер Ctrl. 

Из Менаџера датотека методом „ухвати-повуци-пусти“ датотеке и фасцикле се трајно 

премештају. Међутим, методом „ухвати-повуци-пусти“ датотеке и фасцикле се 

копирају у Менаџер датотека. 

Брисање датотека и фасцикли премештањем у Смеће (Trash) врши се на неки од 

следећих начина: 

 помоћу Менаџера датотека: у бочном окну је потребно наћи локацију на којој 

се налази датотека или фасцикла, а у десном прозору означити датотеку или 
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фасциклу која се жели обрисати. Из менија Уреди (Edit) одабрати команду 

Обриши (Delete), или 

 путем миша:  

o притиснути десни тастер миша на фасциклу или датотеку и из брзог 

менија одабрати команду Обриши (Delete) , или 

o методом Повуци и пусти (Drag and drop): задржати притиснут леви 

тастер миша на датотеци или фасцикли која се жели обрисати, те је 

одвући до Смећа (Trash), или 

 путем тастатуре: означити фасциклу или датотеку и притиснути тастер Delete на 

тастатури. 

Враћање обрисаних датотека и фасцикли из смећа 

Обрисане датотеке/фасцикле које се налазе у Смећу (Trash) могу се вратити на њихову 

првобитну локацију на рачунару. У Менаџеру датотека је потребно у Бочном окну (Side 

Pane) одабрати Смеће (Trash). У десном делу прозора се појави садржај смећа. 

Потребно је пронаћи датотеку/фасциклу која се жели вратити на првобитну локацију и 

притиснути десни тастер миша, те из брзог менија одабрати команду Врати (Restore). 

Пражњење Смећа 

За трајно брисање Смећа (Trash) потребно је у Менаџеру датотека: 

 из бочног окна одабрати Смеће (Trash) из менија Датотека (File) команду 

Испразни смеће (Empty Trash), 

 десним кликом на икону Смеће (Trash) из брзог менија одабрати команду 

Испразни смеће (Empty Trash). 
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СЕДМИ РАЗРЕД  

ТАБЕЛЕ У ПРОГРАМИМА ЗА ОБРАДУ ТЕКСТА  - LIBRE OFFICE 3.6 WRITER 

УБАЦИВАЊЕ ТАБЕЛА  

Табела се убацује бирањем стрелице поред иконе Табела (Table) 

 на Алатној траци (Standard Toolbar).  

У падајућем менију Табела (Table) (cл. 29) повлачењем показивача 

бира се жељени број редова и колона.  

 

 

 

 

 

За одређивање димензија, пре самог убацивања, кликне се на икону Табела (Table) 

. У дијалошки прозор Убаци табелу (Insert Table) уписује се број редова и колона. 

Избор се потврђује левим кликом миша на тастер У реду (OK). Дијалошки оквир Убаци 

табелу (Insert Table) (cл. 30) може се отворити и пречицом Ctrl + F12 на тастатури. 

 

Сл. 30 Дијалошки оквир Убаци табелу (Insert Table) 

 

Сл. 29 Падајући 
мени Табела (Table) 
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УНОС И УРЕЂИВАЊЕ ПОДАТАКА У ТАБЕЛИ  

Садржај се у табелу уноси тако што се тачка убацивања постави у ћелију табеле и унесе 

се текст. Тачка убацивања у табели може се померити на три начина: 

 левим кликом миша, 

 тастером TAB на тастатури, 

 тастерима са стрелицама на тастатури. 

 

БРИСАЊЕ ТАБЕЛЕ  

Читава табела брише се наредбом Обриши табелу (Delete Table) која се налази у 

менију Табела (Table) (cл. 31) на Траци менија (Menu Bar).  

 

 

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ВИСИНЕ  РЕДА И ШИРИНЕ КОЛОНЕ  

Помоћу миша  

Потребно је поставити показивач миша на граничну линију између две колоне и када се 

показивач промени у знак , кликне се левим тастером миша, држи и вуче док колона 

не добије жељену величину. Ако се жели променити величина реда, потребно је 

поставити показивач миша на граничну линију између два реда и када се показивач 

промени у знак  , поновити описани поступак. 

Сл. 31 Мени Табела (Table) 
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Сл. 32 Ширина колоне (Column Width) и Висина реда (Row Height) 

Помоћу задатих вредности 

   

Други начин односи се на означавање реда или колоне којима се мењају димензије. 

Десним кликом на означени део табеле отвара се брзи мени из којег се бира Ред (Row) 

(или Колона (Column)), а затим наредба Висина (Height) (или Ширина (Width)). У оквир 

Висина реда (Row Height) (или Ширина колоне (Column Width)) (cл. 32) уписују се 

жељене димензије. Унос се потврђује левим кликом на тастер У реду (OK). 

ОКВИРИ И СЕНЧЕЊЕ ТАБЕЛЕ  

Десним кликом на табелу и бирањем наредбе Табела (Table) или кликом на икону 

Особине табеле (Table Properties)  на Статусној траци (Status Bar), отвара се 

дијалошки прозор Обликовање табеле (Table Format). На картици:  

 Оквири (Borders) (cл. 33) могу се поставити и уклонити оквири, мењати врста и 

стил линије оквира, дебљина и боја линије. Избор се потврђује левим кликом на  

тастер У реду (OK). 

 
Сл. 33 Дијалошки оквир Обликовање табеле (Table Format) - картица Оквири (Borders) 
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 Позадина (Background) (cл. 34) мења позадину ћелије у дијалошком оквиру 

Обликовање табеле (Table Format) где се налази палета боја. 

 

Сл. 34 Дијалошки прозор Обликовање табеле (Table Format) - картица Позадина (Background) 

 

СПАЈАЊЕ И РАЗДВАЈАЊЕ  ЋЕЛИЈА  

Спајање ћелија  

Када желимо да спојимо две или више суседних ћелија (хоризонталних или 

вертикалних), потребно је да означимо ћелије које желимо да спојимо и одаберемо 

наредбу Споји ћелије (Merge Cells), која се налази у менију Табела (Table) на Траци 

менија (Menu bar). 

Подела ћелија 

Обрнут процес (дељење ћелија) захтева да прво означимо ћелију коју желимо да 

поделимо, затим у менију Табела (Table) одаберемо наредбу Подели ћелију (Split Cell). 

Oтвара се дијалошки оквир у који уносимо жељени број редова и колона (на колико да 

се ћелија подели) и кликнемо на дугме У реду (OK). 
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ЦРТАЊЕ ПРОГРАМОМ ЗА ОБРАДУ ТЕКСТА  

УМЕТАЊЕ ОБЛИКА  (SHAPES) 

У менију Приказ (View) отворити Трака (Toolbar) и одабрати Цртање (Drawing). 

Појављује се Трака алата за цртање (Drawing) (cл. 35) изнад Статусне траке (Status 

Bar). Бира се жељени облик. Уколико се кликне на стрелицу поред иконе облика, 

отвара се брзи мени облика из те групе облика (cл. 36). 

 

Сл. 35 Трака алата за цртање (Drawing) 

Трака алата за цртање (Drawing) може се отворити и левим кликом миша на икону 

Прикажи функције за цртање (Show Drawing Functions)  на Алатној траци (Standard 

Toolbar). 

 

Сл. 36 Мени Основних облика (Basic Shapes) 

 

ДОДАВАЊЕ ТЕКСТА ОБЛИКУ  

Потребно је два пута брзо кликнути левим кликом миша на облик ком се жели додати 

текст. Отвара се могућност за унос текста (cл. 37). Други начин је да се одабере икона 

Текст (Text)  са Траке алата за цртање (Drawing) и мишем направи оквир за унос 

текста. 

 

Сл. 37 Оквир за унос текста 

 

БРИСАЊЕ ОБЛИКА ИЗ ДОКУМЕНТА  

Облик се брише тако што се означи и притисне тастер Delete.  
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ОЗНАЧАВАЊЕ ОБЈЕКТА  

Сви објекти (слике, графиконе, исечке цртежа, облике, итд.) означавају се тако што се 

на њих кликне левим кликом миша. Тиме постају видљиве контролне тачке објекта.  

 

РАД С ОБЈЕКТИМА УНУТАР ДОКУМЕНТА И ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНИХ ДОКУМЕНАТА  

Сви објекти (слике, графикони, исечци цртежа, облици, итд.) копирају се или 

премештају на исти начин као и текст: 

1. означити објект (тј. левим кликом миша на објекат), 

2. одабрати наредбу Копирај (Copy) (пречица на тастатури: Ctrl + C), ако се жели 

копирати објекат или наредбу Исеци (Cut) (пречица на тастатури: Ctrl + X), ако се 

жели преместити објекат, 

3. поставити показивач миша на место на које се жели залепити објекат, било у 

истом документу било у неком другом, 

4. одабрати наредбу Налепи (Paste) (пречица на тастатури: Ctrl + B) преко брзог 

менија (појављује се десним кликом миша) или алатне траке. 

 

ПРОМЕНА ВЕЛИЧИНЕ ОБЈЕКТА  

Након што се објекат означи, показивач се постави на ивицу објекта, држи се притиснут 

леви тастер миша и вуче се показивач док се не постигне жељена величина (метода 

„ухвати, повуци, пусти“; drag-and-drop) (cл. 38). 

 

Сл. 38  Повећавање објекта 

 

. 
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ОСМИ  РАЗРЕД  

ПРОГРАМ ЗА ИЗРАДУ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  –  LIBREOFFICE 3.6 IMPRESS 

ПОКРЕТАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ  

 У менију Start  кликнути на Сви програми (All Programs) и у фасцикли Libre Office 

3.6 одабрати LibreOffice Impress. 

 Употребом функције Претражи (Search) укуцати реч „impress“ и из понуђених 

резултата одабрати LibreOffice Impress. 

 Двоструким кликом на пречицу (shortcut) програма  која се обично 

налази на радној површини (desktop) рачунара. и з понуђених програма 

одабрати Presentation. 

ЗАТВАРАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ  

 Одабрати манипулацијско дугме Затвори (Close). 

 У менију Датотека (File) одабрати команду Изађи (Exit). 

 Комбинацијом тастера Alt + F4 или Ctrl + Q. 

ОТВАРАЊЕ ВИШЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈА  

 У менију Датотека (File) одабрати команду Отвори (Open). 

 Комбинацијом тастера Ctrl + O. 

 

Применом било којег од ова два начина отвара се дијалошки оквир Отвори (Open) у 

којем се: 

 одреди локација датотеке која се жели отворити у пољу Погледај у (Look in),  

 означи, и 

 отвори командом Отвори (Open).  

За означавање и отварање више докумената потребно је у дијалошком оквиру Отвори 

(Open):  

 за документе у низу одабрати први документ, држати притиснут тастер Shift и 

одабрати последњи документ,  

 за документе који нису у низу жељени документи се бирају комбинацијом 
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тастера Ctrl + леви тастер миша. 

ЗАТВАРАЊЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  

 У менију Датотека (File) одабрати команду Затвори (Close). 

 Комбинацијом тастера Ctrl + W. 

САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПРОЗОРА АПЛИКАЦИЈЕ  

 Сл. 39. Основни прозор апликације LibreOffice Impress 

Насловна трака (Title bar) презентације садржи информације о називу апликације и 

презентације у којој је презентација израђена, те њену екстензију (.odp).  

Прозор Дугмад  за манипулацију (cл. 40) налази се у десном углу насловне траке, а 

дугмад се користе за:  

 Минимизацију (Minimize), 

 Максимизацију (Maximize) или враћање на претходну величину, и 

 Затварање (Close) прозора.   

Сл. 40 Манипулацијска дугмад 

Трака менија (Menu bar) (cл. 40) садржи меније с логично груписаним командама.  

 

Сл. 41 Трака менија (Menu bar) 
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 Датотека (File) – користи се за обављање основних операција над 

презентацијом (чување, отварање постојеће, израда нове ...), 

 Уреди (Edit) – садржи функције за копирање, исецање и лепљење делова текста, 

 Поглед (View) – користи се за одређивање изгледа прозора (бирају се различити 

погледи, зумирање ...) и додавање трака са алатима, 

 Убаци (Insert) – користи се за убацивање различитих објеката и слајдова у 

презентацију, 

 Обликовање (Format) – садржи функције за обраду текста, 

 Алати (Tools) – користе се за контролу правописа у презентацији, 

 Презентације (Slide Show) – алати за приказ презентације, 

 Прозор (Window) – користи се за преглед већ отворених презентација 

 Помоћ (Help). 

Радни простор (Workspace) – налази се у централном делу прозора и то је простор у 

којем се креирају слајдови: уноси текст, умећу слике и други објекти. 

Прикази радног простора (Workspace view) налазе се под картицом Поглед (View)  

и изнад Радног простора (Workspace) у облику картица. 

 Картица Нормалан поглед (Normal) – приказује по један слајд презентације који 

се може уређивати. 

 Картица Структура (Outline) – текст слајдова приказује у облику структуре. 

 Картица Белешке (Notes) – приказује простор у који се уписују белешке које 

служе као помоћ приликом излагања презентације. 

 Картица Леци (Handouts) – подешавање прегледа приликом штампе летака. 

 Картица Разврставач слајдова (Slide Sorter) – разврставање слајдова методом 

„ухвати-повуци-пусти“ (drag and drop). 

Слајдови (Slides) – налази се у левом делу прозора и приказује слајдове презентације у 

облику минијатура. Окно се може затворити или отворити уколико се у менију Поглед 

(View) кликне на команду Окно слајда (Slide Pane).  

Задаци (Tasks) – налази се у левом делу прозора и садржи команде за уређивање 

Насловног слајда (Master Pages), Изгледа (Layouts), Изгледа табела (Table Design), 

Прилагођена анимација (Custom Animation) и Прелаза између слајдова (Slide Transition). 

Тачка убацивања је место тренутне позиције за унос текста (место где трепери курсор). 

Траке за хоризонталну и вертикалну навигацију или клизачи (Ruler) користе се за 

позиционирање на жељену локацију у документу. Клизач (Ruler) може се укључити у 
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менију Поглед (View) бирањем команде Клизач (Ruler). 

Статусна трака (Status Bar) приказује информације о активној презентацији, тренутну 

позицију курсора и клизач за увећање. Може се подесити у складу са потребама 

корисника. Статусна трака (Status Bar) може се искључити у менију Поглед (View) 

бирањем команде Статусна трака (Status Bar). 

 

ЧУВАЊЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  

Ако је реч о првом чувању, бира се команда Сачувај као (Save As) из менија Датотека 

(File). У дијалошком оквиру Сачувај као (Save As) одређује се локација на којој ће се 

датотека сачувати помоћу поља Сачувај у (Save in), а и име датотеке се уписује у поље 

Назив датотеке (File name). Чување се завршава употребом дугмета Сачувај (Save). 

У случају да је датотека већ била сачувана, чување без промене имена датотеке се 

може учинити:  

 бирањем команде Сачувај (Save) у менију Датотека (File); 

 кликом на дугме Сачувај (Save)  на Стандардној траци са алатима (Standard 

Toolbar); 

 комбинацијом тастера Ctrl + S. 

Чување презентације под другим именом  

За чување презентације под другим именом бира се команда Сачувај као (Save As) из 

менија Датотека (File). У дијалошком оквиру Сачувај као (Save As) уноси се ново име 

датотеке у поље Назив датотеке (File name). Чување се завршава употребом дугмета 

Сачувај (Save). Након промене имена датотеке на овај начин, за сва накнадна чувања 

довољно је употребљавати команду Сачувај (Save). 

Чување презентације под другом екстензијом  

За чување презентације под другим типом датотеке из менија Датотека (File), бира се 

команда Сачувај као (Save As). У дијалошком оквиру Сачувај као (Save As) кликне се на 

падајући  мени Сачувај у облику (Save As Type) и одабере жељени тип. 

За израду шаблона Шаблонa (Template) бира се неки од Шаблона презентације 

(Presentation Template), нпр. ODF Presentation Template (*.otp). 

За чување презентације у облику компатибилном за рад са другим апликацијама за 

преглед презентација, бира се неки од понуђених програма, нпр. MicrosoftPowerPoint 
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97/2000/XP/2003 (*.ppt). 

АЛАТ ЗА КОНТРОЛУ ВЕЛИЧИНЕ ПОГЛЕДА  

Дијалошки оквир Зумирање и изглед (Zoom & View Layout) (cл. 42) отвара се у картици 

Поглед (View). Могућ је бирање између предложених вредности увећања или 

уношење сопствене вредности која мора бити цео број. 

Остали начини зумирања су: 

 употреба Клизач за зумирање (Zoom slider) на Статусној траци (Status bar),  

 употреба дугмета Зумирај (Zoom)  на Стандардној траци са алатима 

(Standard Toolbar),  

 комбинација тастера Ctrl + точкић миша.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Сл. 42  Дијалошки оквир Зумирање и изглед (Zoom & View Layout) 

 

Клизач за зумирање (Zoom slider) (cл. 43) на Статусној траци (Status bar) има два 

означена дела. Уколико се позиционира на први означени део, приказаће се цео слајд 

унутар Радног простора (Workspace). Уколико се позиционира на други, приказаће се 

повећање слајда 100%. 

 

Сл. 43 Клизач за зумирање (Zoom slider) 
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ВРСТЕ ПОГЛЕДА НА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ  

У менију Поглед (View) (cл. 44) бира се одговарајући поглед на 

презентацију. 

 

 

 

 

 

Сл. 44  Мени Поглед (View) 

 

У погледу  Нормалан (Normal) (cл. 45) слајд се приказује у центру прозора. С леве 

стране прозора је приказано окно с минијатурама слајдова Слајдови (Slides) (ако је 

одабрано Окно слајда (Slide Pane) из менија Поглед (View)). С десне стране је 

приказано окно Задаци (Tasks) (ако је одбрано Окно задатка (Task Pane) из менија 

Поглед (View). 

 
 Сл. 45 Нормалан поглед (Normal) 
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У погледу Структура (Outline) (cл. 46) унутар Радног простора (Workspace) приказује се 

само текст на појединачном слајду.  

 

Сл. 46 Поглед Структура (Outline) 

У погледу Белешке (Notes) (cл. 47) појављује се простор у који се уписују белешке. 

 

Сл. 47. Поглед Белешке (Notes) 
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Поглед Разврставач слајдова (Slide Sorter) (cл. 48) погодан је за мењање редоследа 

слајдова. 

 

Сл. 48 Поглед Разврставач слајдова (Slide Sorter) 

 

Рад са слајдовима  

Уколико се миш позиционира на минијатуру слајда у Окну слајда (Slide pane) (cл. 49), 

појавиће се мени помоћу којег се може:  

 Започети презентација (Start Slide Show); 

 Сакрити слајд (Hide slide); 

 Удвостручити слајд (Duplicate slide). 

 

Сл. 49 Мени у Окну слајда (Slide pane) 

 

Убацивање новог слајда 

Ради боље прегледности и лакше манипулације слајдовима и једноставније навигације 

кроз презентацију препоручује се употреба различитих наслова за сваки слајд. 
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За убацивање новог слајда потребно је кликнути на икону Слајд (Slide)  поред 

Стандардне траке са алатима (Standard Toolbar). Уколико се кликне на стрелицу поред 

иконе Слајд (Slide), отвориће се брзи мени (cл. 50) са неколико изгледа слајдова: 

Празан слајд (Blank), Насловни слајд (Title Slide), Наслов и садржај (Title and Content) 

итд. 

 

Сл. 50  Убацивање новог слајда 

Други начин убацивања новог слајда налази се у Окну слајда (Slide Pane) у погледу 

Нормалан (Normal):  

 треба притиснути десни тастер миша на слајд иза којег се жели убацити нови 

слајд, а потом одабрати команду Нови слајд (New Slide) из брзог менија, 

 означити слајд иза којег се жели додати нови и притиснути тастер Enter. 

Копирање и премештање слајдова 

Да би се слајд у презентацији преместио или копирао на друго место (у исту или неку 

другу презентацију), потребно га је прво означити у Разврставачу слајдова (Slide Sorter) 

или у прозору са минијатурама са леве стране екрана у погледу  Нормалан (Normal).  

Након што се означи слајд, притисне се десни тастер миша и из брзог менија се 
одабере команда Исеци (Cut) (ако се жели преместити) или Копирај (Copy) (ако се 
жели копирати). Затим се означи место у презентацији на које се жели преместити или 
копирати слајд. Притиском на десни тастер миша, поново се отвара брзи мени у којем 
се бира команда Залепи (Paste).  

Команде Исеци (Cut), Копирај (Copy) и Залепи (Paste) покрећу се и комбинацијом 

тастера: 

 Ctrl + X  - Исеци (Cut)  

 Ctrl + C  - Копирај (Copy)  

 Ctrl + V  - Залепи (Paste)  
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Копирање и премештање методом „ухвати-повуци-пусти“ 

Копирање методом „ухвати-повуци-пусти“ (drag and drop) спроводи се тако што се: 

1. означи слајд који се жели копирати,  

2. на означеном слајду притисне и задржи леви тастер миша, те притисне и задржи 

тастер  Ctrl, 

3. вуче курсор миша до жељене позиције, 

4. отпусти тастер миша и потом притисне тастер Ctrl. Копија је залепљена на нову 

позицију. 

Премештање методом „ухвати-повуци-пусти“ врши се на исти начин као и копирање, 
али се притом не користи тастер Ctrl. 

Брисање слајдова 

Брисање једног или више слајдова врши се тако што се прво означе те се: 

 у Окну слајда (Slide pane) притисне десни тастер миша на одабрани слајд и у 

брзом менију одабере команда Обриши слајд (Delete Slide), 

 притисне тастер Delete. 

 

 

ОСНОВНO ОБЛИКОВАЊЕ  ПОЗАДИНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  

Да би се додала Позадина (Background), потребно је у менију Обликовање (Format) 

одабрати команду Страница (Page). Отвара се дијалошки оквир Подешавање странице 

(Page Setup). Из картице Позадина (Background) (cл. 51) бира се врста Испуна (Fill) и 

жељена боја испуна. Избор се потврђује кликом на У реду (OK).  
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Сл. 51  Дијалошки оквир Подешавање странице (Page setup)- картица Ивице (Borders) 

Отвара се дијалошки оквир Поставке странице (Page Settings) (cл. 52) у којем се 

одабере Да (Yes) уколико се жели да сви слајдови имају исту позадину или Не (No) 

уколико се жели да само одабрани слајд има одабрану позадину.  

 

Сл. 52 Дијалошки оквир Поставке странице (Page Settings) 

 
 

УНОС САДРЖАЈА  

Приликом израде презентација требало би се придржавати одређених правила. 

Препоручује се употреба Sans Serif фонтова (Verdana, Arial...) који су читки на екрану. 

Величина слова би требало да буде у распону од 24 до 32. Нагласак би требало ставити 

на визуелна средства (слике, графиконе ...) због сумирања и лакшег разумевања теме. 

Уместо великих блокова текста, користе се кратке фразе (кључне речи) обликоване 
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помоћу графичких или нумерисаних листи. 

Ваљало 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. 

Потребно је означити слајд са леве стране Радног простора (Workspace) (било у 

погледу Normal или Outline), а затим у Радном простору (Workspace) унети текст у 

поља за текст (cл. 53). 

 

 

Сл. 53 Пример слајда са пољима за унос текста 

 

КОПИРАЊЕ, ПРЕМЕШТАЊЕ  И БРИСАЊЕ САДРЖАЈА  

Да би се неки текст или објекат у презентацији копирао или преместио на друго место 

(у истој или некој другој презентацији), потребно је:  

 

1. означити текст и притиснути десни тастер миша; 
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2. у брзом менију потражити команду Копирај (Copy) (тастерска пречица: Ctrl + C) - 

за копирање или Исеци (Cut) (тастерска пречица: Ctrl + X) - за исецање; 

3. означити место на слајду на које се жели преместити или копирати садржај и 

притиснути десни тастер миша; 

4. у брзом менију одабрати команду Залепи (Paste) (тастерска пречица: Ctrl + V).  

Копирање и премештање методом „ухвати-повуци-пусти“ 

За копирање методом „ухвати-повуци-пусти“ потребно је: 

1. означити текст или објекат који се жели копирати;  

2. на означеном садржају притиснути и задржати леви тастер миша те притиснути 

и задржати тастер Ctrl; 

3. вући курсор миша; 

4. отпустити тастер миша, а потом тастер Ctrl. Копија је залепљена на нову 

позицију. 

Премештање методом „ухвати-повуци-пусти“ врши се на исти начин као и копирање, 
али се притом не користи тастер Ctrl. 

Тастером Delete брише се знак десно од курсора, а тастером Backspace знак лево од 

курсора. Текст се може избрисати и тако што се означи, а потом притисне тастер Delete 

или се изреже помоћу команде Исеци (Cut). 

Поништавање и враћање измена 

Функција Поништи (Undo)  користи се када се жели вратити корак, односно 

поништити задњу радњу. На пример, ако се случајно обрише текст или се жели нешто 

изменити, функција Поништи (Undo) враћа докуменат у претходно стање. Реч је о 

практичној и често коришћеној функцији. Налази се у Стандардној траци са алатима 

(Standard Toolbar), а може се покренути и комбинацијом тастера Ctrl + Z. 

Функцијом Понови (Redo)  поништава се резултат функције Поништи (Undo). Може 

се користити онолико пута колико се користила функција Поништи (Undo). Покреће се 

са Стандардне траке са алатима (Standard Toolbar) или комбинацијом тастера Ctrl + Y. 

 

ОБЛИКОВАЊЕ САДРЖАЈА  

Врста и величина слова мења се на Траци за обликовање (Formatting Toolbar) која се 

појављује када се кликне на поље са текстом. Притиском на стрелицу поред оквира 
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Име фонта (Font name)  отвара се падајући мени у којем се 

одабере један од понуђених фонтова, а у оквиру Величина фонта (Font Size)  

мења се његова величина. 

Текст се може приказати: Подебљано (Bold), у Курзиву (Italic) или Подвучено 

(Underline). Наведене промене обликовања врше се на Траци за обликовање 

(Formatting Toolbar) бирањем следећих икона: 

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

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

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

 - на означени текст се примењује ефекат сенке 

Притиском нa дугме Знак (Character)  на Траци за обликовање (Formatting Toolbar), 

отвара се дијалошки оквир Знак (Character) (Сл. 5454) у којем је понуђено више опција 

обликовања (ефеката). 

 
Сл. 55 Дијалошки оквир Знак (Character) 

Боја текста се мења или у дијалошком оквиру Знак (Character) или притиском нa дугме 

Боја фонта (Font Color)  на Траци за обликовање (Formatting Toolbar). Притиском 

нa стрелицу поред иконе, отвара се мени с палетом боја (Сл. 56).  
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Сл. 56 Палета понуђених боја 

Врста слова се мења уколико се кликне десним кликом на текст и из брзог менија 

изабере команда Change Case. Ако се текст жели приказати великим словима, бира се 

команда Велика слова (Uppercase), а ако се жели приказати малим словима, бира се 

команда Мала слова (Lowercase). 

За поравнање текста користе се алати на Траци за обликовање (Formatting Toolbar) 

или треба притиснути десни тастер миша и одабрати команду Поравнање (Alignment) 

и начин поравнавања. 

   Align Left – поравнава текст лево (тастерска пречица: Ctrl + L) 

  Center – поравнава текст централно (тастерска пречица: Ctrl + E) 

  Align Right – поравнава текст десно (тастерска пречица: Ctrl + R) 

  Justify – поравнава текст обострано (тастерска пречица: Ctrl + J) 

Преносилац обликовања 

За пренос обликовања неког текста, користи се алат Преносилац обликовања (Format 

Paintbrush) . Његова икона налази се на Стандардној траци са алатима (Standard 

Toolbar). Потребно је означити текст чије се обликовање жели пренети, одабрати алат 

Преносилац обликовања (Format Paintbrush) и означити текст на који се преноси 

обликовање.  
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УРЕЂИВАЊЕ  ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  

За слајдове којима је у Изгледу (Layout) задато да имају одређену врсту садржаја (нпр. 

Title and Content), на слајду ће бити видљива дугмад за убацивање објеката (Сл. 57). 

Кликом на дугме, у слајд се може убацити Табела (Table), Графикон (Chart), Слика 

(Picture) и Видео запис (Movie). Објекти се могу убацити и преко менија Убаци (Insert), 

тако да се одабере жељени алат.  

 

Сл. 57 Иконе за убацивање објеката – Убацивање слике (Insert Picture) 

Објекат се означава тако што се кликне на њега. 

 БРИСАЊЕ ОБЈЕКАТА  

Објекти се бришу тако што се означе и притисне тастер Delete. 

КОПИРАЊЕ, ПРЕМЕШТАЊЕ  УНУТАР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНИХ 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА  

Уколико се објекат жели преместити на друго место на слајду методом Ухвати-повуци-

пусти (Drag and Drop): 

 објекат се означи,  

 притисне се и задржи леви тастер миша на њему,  

 вуче се курсор миша до жељене позиције, 

 отпусти се тастер миша. 

Уколико се објекат жели преместити на слајд у истој или другој презентацији: 

 објекат се означи,  

 притисне се десни тастер миша како би се отворио брзи мени,  

 у брзом менију се одабере команда Исеци (Cut),  

 објекат се постави у слајд у који се жели преместити, и 

 из брзог менија (десни тастер миша) одабере се команда Залепи (Paste). 

Уколико се објекат жели копирати нa слајд у истој или другој презентацији:  
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 објекат се означи,  

 притисне се десни тастер миша како би се отворио брзи мени, 

 у брзом менију се одабере команда Копирај (Copy),  

 објекат се постави у слајд у који се жели копирати, и 

 у брзом менију (десни тастер миша) одабере се команда Залепи (Paste). 

Мењање величине Облика, брисање Облика 

Позиционира се у угао објекта и кад се курсор промени у двосмерну стрелицу, 

притисне се и држи леви тастер миша те се вуче курсор миша док се не постигне 

жељена величина (Сл. 58). 

 

Сл. 58 Мењање величине Облика (Shape) 

Други начин је десним кликом на објекат. Отвара се брзи мени у којем се одабере 

команда Позиција и величина (Position and Size). Отвара се дијалошки оквир Позиција 

и величина (Position and Size). У отвореном дијалошком оквиру Позиција и величина 

(Position and Size) одабере се картица Позиција и величина (Position and Size) где се 

уписују жељене вредности за Ширину (Width) и Висину (Height). 

Ако је објекат означен, дијалошки оквир Позиција и величина (Position and Size) може 

се отворити из менија Обликовање (Format) бирањем команде Позиција и величина 

(Position and Size) или притиском на функцијски тастер F4. 

Закретање (ротирање) 

Након што се објекат означи (на ивицама објекта прикажу се плави квадратићи), 

кликне се на објекат још једанпут или се кликне на икону Закрени (Rotate)  на траци 

за Цртање (Drawing) (на ивицама објекта прикажу се црвени кругови). 

Бели круг у центру оквира са текстом означава центар ротације и он се може померити 

по жељи. Затим се кликне на регулатор ротације (препознатљив по црвеним 

круговима), притисне се и задржи леви тастер миша и вуче се у жељеном смеру (Сл. 

59). 
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Сл. 59 Поступак ротирања објекта 

Други начин закретања је преко дијалошког оквира Позиција и величина (Position and 

Size) који се отвара преко менија Обликовање (Format) или притиском на функцијски 

тастер F4.  

У дијалошком оквиру Позиција и величина (Position and Size) (Сл. 60) на картици 

Закрени (Rotate) уписује се Центар ротације (Pivot point) и Oбртни угао (Rotation 

angle). 

 

Сл. 60 Дијалошки оквир Позиција и величина (Position and Size) – Закретање облика 

 

Поравнавање 

Десним кликом на облик из брзог менија (Сл. 62) одабере се команда Поравнање 

(Alignment) и нека од понуђених опција. 

Икона Поравнање (Alignment)  налази се и на алатној траци Цртање (Drawing). 

Притиском на икону Поравнање (Alignment) отвара се мени с понуђеним начинима 

поравнавања (Сл. 61). 
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  Сл. 61 Команде Поравнање (Alignment)  

  на алатној траци Цртање (Drawing) 

 

 

 

 

 

Сл. 62 Поравнање (Alignment) – брзи мени 

 

 

ПРЕЛАЗНИ ЕФЕКТИ ИЗМЕЂУ СЛАЈДОВА  

Прелазним ефектима (Slide Transition) одређује се начин преласка са једног слајда на 

други. Пре него што се слајду додели ефекат, потребно га је означити кликом на 

минијатуру слајда са леве стране прозора - уколико се користи Нормалан поглед 

(Normal). Затим се у Окну задатака (Tasks pane) (десно од радне површине) одабере 

картица Прелазни ефекти (Slide Transition) (Сл. 63). 

Команда Прелазни ефекти (Slide Transition) може се пронаћи и у менију Презентација 

(Slide Show). 
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 Сл. 63 Картица Прелазни ефекти (Slide Transition) 

Могућности Прелазних ефеката (Slide Transition): 

 Брзина (Speed) –бира се брзина померања слајда 

 Звук (Sound) –бира се звучни запис који ће пратити прелаз 

 На клик мишем (On mouse click) – кад је означена ова опција, прелазак на други 

слајд активира се кликом на леви тастер миша 

 Директно након (Automatically after) – ако је означена ова опција, одређује се 

временски период након којег ће се догодити прелаз 

 Примени на све (Apply to all) – одабране опције прелаза примењујемо на све 

слајдове у презентацији  

Команда Презентација (Slide Show) користи се за прегледање постављених ефеката на 

слајду. 

АНИМАЦИЈСКИ ЕФЕКТИ  

Анимацијски ефекти слични су прелазним ефектима, али у овом случају одређује се 

начин на који се на слајду појављују текст и објекти (табеле, графикони...). Пре него што 

се тексту или објекту дода анимација, потребно их је означити, те затим на картици 

Прилагођена анимација (Custom Animation) кликнути на дугме Додај (Add). Отвара се 

дијалошки оквир Прилагођена анимација (Custom Animation) (Сл. 64) у којем се бира 

једна од анимација.  
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Команда Прилагођена анимација (Custom animation) може се пронаћи и у менију 

Презентација (Slide Show). 

 

Сл. 64. Картица и дијалошки оквир Прилагођена анимација (Custom Animation) 

На картици Прилагођена анимација (Custom Animation) може се тексту и објекту 

Додати (Add), Променити (Change) или Уклонити (Remove) ефекат, задати Почетак 

(Start) анимације, Смер (Direction) из којег се анимација креће, Брзина (Speed) 

анимације и Променити редослед (Change order) анимације. 

 

Сл. 65 Падајући мени Почетак (Start) приказивања анимације 

Кликом на Почетак (Start) отвара се падајући мени (Сл. 65) у којем се може: 

 Кликом (On Click) – анимацију активирати притиском на леви тастер миша, 

 С претходним (With Previous) – анимацију покренути заједно са анимацијом 
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објекта који му претходи, 

 Након претходног (After Previous) – анимацију покренути након анимације 

претходног објекта. 

Притиском на дугме Покрени (Play) анимација се може прегледати. 

ШТАМПАЊЕ  

Слајд се шатмпа позивањем команде Штампа (Print): 

 преко менија Датотека (File), тако да одаберемо команду Штампа (Print)  

 комбинацијом тастера Ctrl + P 

 бирањем иконе за Директно штампање (Print File Directly)  са Стандардне 

траке са алатима (Standard Toolbar)  

У дијалошком оквиру Штампа (Print) (Сл. 66) са картицама: 

 Опште (General) -  за бирање слајдова и броја копија за штампање 

 LibreOffice Impress – за бирање:  

o Садржаја (Contents) слајдoвa,  

o Боје (Color) , и 

o Величине (Size). 

 Изглед странице (Page Layout) - за преглед страница: 

o више Слајдoвa по листу (Pages per sheet) , или  

o Брошура (Brochure) .  

 Опције (Options) – за додатне опције за штампање. 
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Сл. 66 Поставке штампања 

Опсег штампања и број примерака 

Опсег штампања омогућава штампање: 

 Свих слајдова (All Slides) – ова опција се користи за штампање читаве 

презентације 

 Слајдova (Slides) – штампа се подразумевани распон слајдова 

 Означеног (Selection) – штампају се означени слајдови 

Могућа је и Штампа обрнутим редоследом страница (Print in reverse page order). 

Уколико се слајдови желе штампати у неколико примерака у пољу Број копија (Number 

of copies)  одређује се број примерака. Уколико је број 

примерака документа већи од један, отвара се могућност Сакупи (Collate).  

  Уколико је опција Сакупи (Collate) укључена (поред функције је 

зелена стрелица), примерци документа штампају се један иза другог. 

  Уколико је опција искључена, прво се штампају примерци прве 

странице, па онда друге странице и тако све до задње странице. 

Докуменат се може штампати у облику Слајдova (Slides), Летака (Handouts), Белешки 
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(Notes) и Структура (Outline) при чему се може одредити Број слајдова по страници 

(Slides per page). 

За потврду одабраних поставки и покретање штампања притисне се дугме Штампа 

(Print).  

ПОКРЕТАЊЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ  

Покретање пројекције од почетка 

Покретање пројекције од почетка врши се тако да се позиционира на први слајд и: 

 У менију Презентација (Slide Show) одабере алат Презентација (Slide show); или 

 Одабере икона Презентација (Slide Show)  са Стандардне траке са алатима 

(Standard Toolbar); или 

 притисне функцијски тастер F5. 

Покретање пројекције од тренутног слајда 

 у менију Презентација (Slide Show) одабере се алат Презентација (Slide show) ; 

или 

 одабере икона  са Стандардне траке са алатима (Standard Toolbar) ; или 

 притисне функцијски тастер F5. 

Кретање кроз пројекцију 

Након што се покрене презентација, притиском на десни тастер миша отвара се брзи 

мени. 

 

Сл. 67 Брзи мени - Навигационе команде 

Расположиве команде за кретање кроз презентацију:  

 Следећи (Next) слајд 

 Претходни  (Previous) слајд 

 Иди на слајд (Go to Slide). 
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ОПШТИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА  

Веб страницу www.ITdesk.info покренуло је 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 Office 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 Linux Lite и 
канцеларијски пакет LibreOffice. Може бити мањих или значајнијих одступања у другим 
верзијама.   

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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са слободним приступом 

 

Издавач:  

Отворено друштво за размену идеја  

(ОДРАЗИ), Загреб 

 
 


