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Предговор 

Данашње друштво обележено је наглим растом и развојем 

информационе технологије (ИТ), што је довело до велике зависности 

друштва, у ширем смислу, од знања и компетентности особе у ИТ 

подручју. Иако та зависност расте из дана у дан, људско право на 

образовање и информације није проширено и на ИТ подручје. 

Појавили су се проблеми који утичу на друштво у целини, који стварају 

препреке и удаљавају људе од главног разлога и мотивације за 

напредак, од прилике. Бити рачунарски неписмена особа, данас значи 

бити особа која није у могућности да учествује у модерном друштву, 

бити особа без прилике. Упркос признању Европске комисије, УНЕСКО-

а, Организације за економски развој и сарадњу (OECD) и осталих 

релевантних институција о неопходности и корисности информатичке 

писмености, још увек постоје групе људи с отежаним приступом 

основном рачунарском образовању (нпр. особе с инвалидитетом, 

особе с потешкоћама у учењу, радници емигранти, незапослене особе, 

особе које живе на удаљеним местима где немају приступ рачунарској 

едукацији). 

 

Овај приручник, заједно с осталим материјалом објављеним на 

страници ITdesk.info, представља наш допринос реализацији и 

промоцији људског права на едукацију и информације у ИТ подручју. 

Надамо се да ће Вам ова едукација помоћи у савладавању основних 

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

и тако постанете активни члан модерног ИТ друштва. 

 

                  Искрено Ваши, 

                  ITdesk.info тим 
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MICROSOFT ACCESS 2010 –  ЕЛЕМЕНТИ РАДНОГ ОКРУЖЕЊА  

 
Сл. 1 Елементи интерфејса 

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

прозора 

2. Насловна трака – име базе података и име програма 

3. Картице / tabs 

o Датотека / File 

o Почетак / Home 

o Креирај / Create 

o Спољни подаци / External Data 

o Алатке базе података / Database Tools 

4. Додатна картица која се појављује када је одређени објекат отворен, на слици горе 

додатна картица је: Алатке табеле / Table Tools са подкартицама Поља / Fields и Табела 

/ Table 

5. Трака с алаткама / Toolbar 

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

o засивљене наредбе се не могу тренутно извршити, наредбе с три тачке имају след 

даљих наредби 

 картице и алатне траке заједно се називају Главна трака (ribbon) 

6. Означено поље „Last Name“ унутар табеле „Customers“ 

7. Оквир са објектима базе података:  

o Табеле / Tables,  
o Упити / Queries,  

o Обрасци / Forms,  
o Извештаји / Reports 

8. Траке за хоризонталну и вертикалну навигацију (клизачи) 

9. Трака за навигацију и претраживање слогова / records 

10. Статусна трака – приказује врсту погледа на објекат Microsoft Access-а  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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МЕНИ: ДАТОТЕКА  / FILE 

 
Сл. 2 Мени Датотека 

Алатка Сачувај (Save)  (пречица на тастатури Ctrl + S) 

 Сачувај у / Save in – у коју фасциклу ће се датотека (база података) сачувати 

 Име базе података / Database name – упишемо назив 

 Сачувај као тип / Save as type – програм у којем чувамо документ базу података 

 

Стварање нове базе података: Ново > Празна база података > Креирај (New > Blank database > 

Create)  

Олакшано је креирање нове базе података коришћењем шаблона  

 стварање базе података према шаблону: Датотека > Ново >  Примери шаблонa (File > 

New > Sample Templates) 

Отварање постојеће базе података  - алатка Open (отварање више база података: тастер 

Ctrl или Shift) 

 

ТАБЕЛЕ  

Свака табела треба да садржи податке који се односе на једну врсту субјекта. 

Слог, запис / Record – ред базе података, у њега уносимо садржај (текст, број, датум итд.). 

Означавање слога – притиснемо леви тастер миша на ивицу слога. 

Унос садржаја – означимо слог и упишемо текст, број, датум итд. 

Додавање садржаја у слог – притиснемо леви тастер миша унутар слога и унесемо додатни 

садржај. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Измена постојећег садржаја – означимо слог који желимо да изменимо и унесемо нови 

садржај. 

Промена положаја тачке уметања: тастер TAB, стрелице на тастатури, притиском левог тастера 

миша у жељени слог. 

Означавање реда или колоне: притиснемо леви тастер миша испред реда (слога) или на име 

колоне (поља). 

Означавање низа суседних редова: притиснемо и задржимо леви тастер миша испред реда, 

пређемо мишем до задњег реда и пустимо леви тастер (или тастером Shift). 

Означавање низа несуседних слогова: притиснемо леви тастер миша на ивицу слога, 

притиснемо и задржимо тастер Ctrl док не притиснемо левим тастером миша на остале 

слогове. 

 

КОПИРАЊЕ И ПРЕМЕШТАЊЕ САДРЖАЈА  УНУТАР ТАБЕЛЕ  И ИЗМЕЂУ 

ОТВОРЕНИХ ТАБЕЛА  

 

 Копирај / налепи (Copy / Paste): 

1. означимо цео слог или само садржај који желимо да копирамо 

2. на ивици означеног слога, тј. изнад означеног садржаја притиснемо десни 

тастер миша > алатка Копирај (Copy)  (Ctrl + C) 

3. поставимо тачку уметања на место где желимо да сместимо копију 

4. лепимо на то место помоћу једне од алатки Опције лепљења / Paste Options 

(Ctrl + V) 

 Копирање помоћу ”ухвати, повуци и пусти” (drag and drop) 

1. означимо цео слог или само садржај који желимо да копирамо 

2. изнад означеног садржаја притиснемо и задржимо леви тастер миша и вучемо 

показивач миша до места где желимо да сместимо копију 

3. пустимо тастер миша, текст је налепљен на нову позицију 

(на овај начин у осталим Microsoft програмима се врши премештање, а не копирање!) 

 

 Исеци / налепи (Cut / Paste): 

1. означимо цео слог или само садржај који желимо да преместимо 

2. исечемо означено помоћу алатке Исеци (Cut)   (Ctrl + X) 

3. означимо слог на који желимо да преместимо исечено 

4. лепимо на то место помоћу једне од алатки Опције лепљења / Paste Options 

 (Ctrl + V) 

 

Свако поље у табели треба да садржи само један елемент податка. 

Садржај поља је повезан са одређеном врстом податка као: текст, број, датум/време, да/не. 

Поља имају одговарајуће карактеристике као: величина поља, облик записа, уобичајене 

вредности.  

Индексирано / Indexed (са и без допуштања дупликата) – омогућује бржи приступ подацима. 

Обавезно / Required – означимо поља у која је обавезан унос података. 
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Отварање постојеће табеле – двоструки притисак левог тастера миша на име табеле унутар 

оквира са објектима.  

 

Брисање табеле – притисак десног тастера миша на име табеле унутар оквира са објектима и 

избор алатке Обриши / Delete на брзом менију 

(И остали објекти базе података се отварају и бришу на овај начин). 

 - сортирање слогова у табели, упиту, обрасцу у растућем, падајућем, нумеричком или 

абецедном реду. 

 - промена врсте приказа у табели, упиту, обрасцу, извештају. 

 

 Табеларни приказ / Datasheet view  

o намењен за унос података у табелу 

o мењање ширине колоне у табели: 

• a) поставимо миш на граничник између две колоне, притиснемо и задржимо 

леви тастер миша, „одвучемо“ граничник до жељеног места и пустимо тастер 

миша (метода ”ухвати, повуци и пусти”) 

• b) означимо колону (поље), на картици Почетак / Home одаберемо опцију 

Више / More, затим Ширина колоне / Column Width и унесемо жељену 

ширину 

o додавање поља у постојећу табелу – у претходним верзијама MS Access-а поље се 

могло додати само преко Design View-a, али сада у задњем празном пољу овог 

приказа само притиснемо леви тастер миша на „Додај ново поље / Add new field“ и 

унесемо име новог поља, а помоћу додатних менија одредимо тип податка који ће се 

уносити у то поље 

 

 Приказ дизајна / Design view 

o у претходним верзијама MS Access-a једини приказ у којем су се могла уређивати 

поља, али сада је већина тих могућности доступна кроз Табеларни преглед / 

Datasheet view  

o замена редоследа поља – означимо поље које желимо да преместимо, притиснемо и 

задржимо леви тастер миша изнад жељеног поља, одвучемо миш на жељено место и 

пустимо тастер миша (метода ”ухвати, по вуци и пусти”) 

o креирање правила провере ваљаности / Validation Rules – одређивање правила за 

унос података, нпр. поље у којем је допуштен унос датума унутар следећих 10 дана 

од „данас” („данас” је датум који је „данашњи” у рачунарском систему) – синтакса: 

(ime_polja)<=Date()+10 

o креирање поруке за ваљаност поља / Field Validation Message – постављање поруке 

која се појављује ако покушамо да унесемо податак који крши правило за валидацију  

o дефинисање поља као примарног кључа / Primary key – јединствено поље, тј. поље у 

којем нису допуштени дупликати јер служи као јединствена идентификација записа
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 при промени врсте података, подешавања поља у табели и сл. може доћи до губитка 

дела података (нпр. ако дужину записа смањимо за једну цифру!)   

 

Пронађи / Find – функција за тражење одређеног садржаја (речи, броја, датума у пољу) 

Филтери 

 примена филтера на табелу: означимо колону (поље), на картици Почетак / Home 

одаберемо опцију Део / Selection која нуди подопције: 

Једнако / Equals 
Није једнако / Does not equal 

Садржи / Contain, 

Не садржи / Does not contain 

 уклањање филтера с табеле / Remove (toggle) filter 

 

Картица Алатке табеле / Table Tools са подкартицама:  

 

 
Сл. 3 Картица Алатке табеле / Table Tools са подкартицoм Поља / Fields 

 

 
Сл. 4 Картица Алатке табеле / Table Tools са подкартицoм Табела / Table 

 

Релација / Relationships – одабиром ове алатке добијамо могућност повезивања табела на 

начин да им директно повежемо поља која су у обе табеле идентична (повезаност се заснива 

на једнакости поља из једне са пољем у другој табели) 

 сврха повезивања табела је омогућавање упита из две или више табела 

 наметање интегритета повезаности / Enforce Referential Integrity  

 

КАРТИЦА : КРЕИРАЈ / CREATE 

 
Сл. 5 Картица Креирај 

 

 мени за креирање објекта базе података који се могу креирати на три начина: 

o директно отварање новог објекта и унос података  
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o отварање новог објекта у приказу Design / Design view и дефинисање основних 

подешавања објекта 

o покретање Чаробњака / Wizard за дефинисање основних подешавања објекта путем 

неколико једноставних корака 

 

Упит / Query се користи за извлачење и анализу објеката 

 упит из једне табеле- коришћењем одређеног услова претраживања 

 упит из две табеле – табеле пре тога морају бити повезане,  коришћењем одређеног 

услова претраживања 

 додајемо услове у упит користећи један или више следећих оператора: = (једнако), <> 

(различито од), < (мање од), <=(мање или једнако од), > (веће од), >= (веће или једнако 

од). 

 џокер знакови који се користе у упитима:      *    %    ? 

 уређивање упита: додавањем, мењањем, брисањем услова 

 уређивање упита: додавањем, брисањем, премештањем, скривањем, откривањем 

поља 

Образац / Form се користи за приказ и руковање слоговима 

 коришћењем обрасца за унос нових (додавање, мењање) или брисање слогова 

 методом ”ухвати, по вуци и пусти” организује се редослед слогова унутар обрасца 

 у заглављу и подножју (header and footer) обрасца омогућено је додавање, тј. мењање 

текста 

 

Извештај / Report се користи за испис информација из табеле или упита 

 једноставно креирање покретањем Чаробњака за извештаје / Report Wizard 

o  одређивање табеле, упита на који ће се извештај базирати 

o  одређивање распореда поља с подацима и наслова у извештају 

o  приказивање одређених поља у извештају груписаних према критеријуму збира, 

минимума,    максимума, просека, бројања, на одређеним тачкама прекида 

o  додавање, мењање текста у заглављу и подножју извештаја 

 

Штампање, излазни резултати 

 мењање оријентације (портрет / Portrait, пејзаж / Landscape) табеле, обрасца, резултата 

упита, извештаја 

 мењање величине папира / Size 

 штампање странице, свих слогова, одабраног слога/слогова, целе табеле / Page Setup 

 штампање одређених страница извештаја, штампање целог извештаја / Print 

 

 
Сл. 6 Картица Претпреглед штампања / Print Preview 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/


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

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License. 11/13 

  

 

КАРТИЦА : СПОЉНИ ПОДАЦИ / EXTERNAL DATA 

 

 
Сл. 7 Картица Спољни Подаци 

 

Извоз табеле, резултата упита у прорачунску табелу, текст (.txt, .csv), XML облик на диску – 

извезени подаци се могу обликовати, додавати, брисати и у апликацији у коју су извезени.  
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Ова скрипта је намењена за учење уз материјале 

објављене на следећим линковима: 

 

 

* Приручник:  

www.itdesk.info/srp/e-edukacija/prirucnik_baze_podataka_microsoft_access_2010.pdf  

 

* Пробни испит за 5. modul  је објављен на линку:  

www.itdesk.info/srp/e-edukacija/primer ispita/primer ispita modul 5.pdf  

 

* Видео презентација која приказује решавање примера испита модула 5 се налази 

на линку: www.itdesk.info/srp/resenje-primera-ispita-baze-podataka/ 

 

* Квизови који корисници сами решавају: 

 www.itdesk.info/srp/baze-podataka-kviz-1/ 

 www.itdesk.info/srp/baze-podataka-kviz-2/  

 

На линковима испод се налазе видео презентације овог модула на хрватском које још 

нису локализоване. 

* Видео презентације које приказују рад у Microsoft Access 2010 су на следећим 

линковима:  

 www.itdesk.info/hrvatski/microsoft-access-2010-1/ 

 www.itdesk.info/hrvatski/microsoft-access-2010-2/  

 

(за отварање линка који се налази унутар .pdf документа само притисните леви тастер 

миша на један од наведених линкова. Веб страница на коју линк показује ће се 

отворити у интернет претраживачу којег имате инсталираног на рачунару.) 
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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 као и људског права на едукацију. 

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

ништа у њему! 

 

Над свим програмима и услугама наведеним на веб страницама ITdesk Home на веб адреси 
ITdesk.info искључиво право поседују њихови аутори. Microsoft, Windows, и Windowsxx су 
регистровани заштитни знакови компаније Microsoft Corporation. Остали заштитни знаци 
коришћени на ITdesk Home Web страницама су искључиво власништво њихових власника. 
Уколико имате питања везана за употребу или редистрибуцију било којег програма, молимо 
контактирајте ауторе дотичног програма. Сва додатна питања пошаљите на info@itdesk.info. 

Ове веб странице садрже линкове на остале веб странице или изворе. ITdesk.info тим НИЈЕ 
одговоран за текстуални и/или рекламни садржај, односно за производе који су на тим веб 
страницама/изворима понуђени, као што НИЈЕ одговоран ни за садржај који је путем њих 
доступан; могућност коришћења или тачност садржаја. Линкове користите на сопствену 
одговорност. Такође, ITdesk.info тим не гарантује: 
 

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

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

 да ће бити одговарајући за ваше потребе, 

 да имплементација таквог садржаја неће нарушавати патенте, ауторска права, заштитни 
знак или остала права неке треће стране. 
 

Уколико се не слажете с овим општим условима коришћења или ако нисте задовољни веб 
страницама које пружамо, прекините с коришћењем ових веб страница и веб услуга. ITdesk.info 
тим није одговоран вама, нити трећим особама за било коју насталу штету, била она директна, 
индиректна, случајна или последична, повезана с вашом употребом или произлазила из ваше 
употребе, погрешне употребе ових веб страница или веб услуга. Иако ваше потраживање може 
бити базирано на гаранцији, уговору, прекршају или неком другом правном упоришту, 
независно од наше обавештености о могућности настанка такве штете, ослобађамо се сваке 
одговорности. Прихватање ограничења наше одговорности неопходан је предуслов 
коришћења ових веб страница и веб услуга. 
 
Сви софтвери наведени у овом или другим документима објављеним на страници ITdesk.info су 
наведени само за едукативне сврхе или као пример стога ми, на било који начин, не 
преферирамо наведени софтвер у односу на неки други софтвер. Било коју изјаву да неки 
наведени софтвер преферирамо више у односу на други, који се спомиње или не спомиње у 
материјалима, сматраће се као лажни исказ. Нашу директну и безрезервну подршку имају 
једино софтвери отвореног кода (open source) који омогућују корисницима да без препрека 
постану дигитално писмени, користе рачунар и учествују у модерном информатичком друштву. 
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