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ПРЕДГОВОР 

Данашње друштво обележено је наглим растом и развојем 

информационе технологије (ИТ), што је резултирало великом 

зависношћу друштва, у ширем смислу, о знању и компетенцијама 

особе у ИТ области. И премда та зависност расте из дана у дан, људско 

право на образовање и информације није проширено и на ИТ област. 

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

препреке и удаљавају људе од главног разлога и мотивације за 

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

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

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

а, ОЕЦД-а и осталих релевантних институција о неопходности и 

корисности информатичке писмености, још увек постоје групе људи са 

отежаним приступом основном рачунарском образовању (нпр. особе 

са инвалидитетом, особе са потешкоћама у учењу, раднице/и 

мигранти, незапослене особе, особе које живе на удаљеним местима 

где немају приступ рачунарској едукацији). 

Овај приручник, заједно с осталим материјалом објављеним на сајту 

ИТдеск.инфо, представља наш допринос реализацији и промоцији 

људског права на едукацију и информације у ИТ области. 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/а члан/ица модерног ИТ друштва. 

Искрено Ваши, 

ITdesk.info team ЕдукаЦентар, установа 

за образовање, Загреб 
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1 ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ  - ОС  

1.1 ОСНОВНЕ РАДЊЕ  

Укључивање рачунара  

 Рачунар се укључује притиском на тастер  који 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 овласти те може мењати оперативни систем, вршити 

надоградње и слично.  

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

површини се налазе: 

 попис расположивих чврстих дискова и прикључених УСБ стикова,  

 функција за Помоћ и подршку (Help & Support) и 

 алатна трака Панел (Panel). 

 

Сл. 1 – Радна површина (Desktop) рачунара 
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Панел  

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

 

Сл. 2 – Панел (Panel) 

На панелу (Panel) се налази: 

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

 дугме Firefox Интернет претраживач (Firefox Web Browser)  - за приступ 

интернет прегледачу, 

 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 с (Connected to)  - за отварање дијалошког оквира Управљање са 

спојеном 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 да 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 да се: 

 притисне десни тастер миша на икону која се жели уклонити, 

 из брзог менија одабере коамнда Уклони (Remove) и 

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

you want to remove ''Launcher'') коамнда потврди притиском на дугме Уклони 

(Remove). 
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Димензије панела се могу подешавати уколико се из Главног менија (Main Menu) 

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

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

 Приказ (Display) може одабрати: 

o  оријентација панела - Вертикална (Vertical) или Хоризонтална (Horizontal) 

и 

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

(Length) панела 

 Изглед (Appearance) уређује боја позадине панела 

 Ставке (Items) додају и уклањају ставке панела (нпр. Датум и време, Интернет 

претраживач, и сл.) или мења редослед ставки на панелу коришћењем дугмета са 

десне стране дијалошког оквира. 

 

Сл. 3 – Дијалошки оквир Панел (Panel) 

 

Главни мени Мени  

Главни мени Мени (Menu) је полазишна тачка система. Преко њега се приступа 

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

(Help & Support), одјављује корисник, поново покреће или гаси рачунар... 
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Сл. 4 – Главни мени (Main Menu) 

За додавање команди Главном менију (Main Menu) потребно је из Главног менија 

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

Главни мени (Main Menu). Отвара се дијалошки оквир Главни мени (Main Menu) унутар 

којег се одабиру и додају жељене команде. На левој страни дијалошког оквира se nalazi 

spisak svih Менија (Menus), у средини дијалошког прозора је попис расположивих 

Ставки (Items) за одабрани мени, а на десној страни дијалошког оквира је дугмад 

помоћу које се може:  

 Додати Нови мени (New Menu), или 

 Додати Нова ставка (New Item) постојећем менију, или 

 Уметнути Нови одјељивач (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. 

 

За скривање команде потребно је у колони Прикажи (Show) уклонити квачицу из 

квадратића поред имена команда.  
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Сл. 5 – Дијалошки оквир Главни мени (Main Menu) 

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

поништавају помоћу дугмета Врати (Revert)  које поставља оригиналне 

поставке. 

Исправан поступак искључивања и поновног покретања рачунара  

Рачунар се гаси или поново покреће преко Главног менија (Main Menu). Из Главног 

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

дијалошки оквир Одјава корисника (Log out user). Одабиром команде:  

 Одјава (Log Out) се корисник одјављује 

 Поново покрени (Restart) се рачунар гаси и поново покреће 

 Угаси (Shut Down) се рачунар гаси 

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

рачунара, а рачунар се гаси. 
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Сл. 6 – Дијалошки оквир Одјава корисника (Log out user) 

Гашење рачунара и апликација које не реагују  

Гашење рачунара који не реагује 

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

реагује на дане инструкције („смрзло се“). Обично се налази испод тастера за покретање 

рачунара. Након што бива притиснут, рачунар се поново покреће.  

Уколико на кућишту рачунара нема тастера за Поновно покретање (Reset), потребно је 

држати притиснут тастер  на кућишту рачунара пар секунди. Након што се тастер 

отпусти, рачунар се гаси. 

Гашење апликације која не реагују („смрзнуте“, not responding)  

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

решава позивањем команде Управитељ задатака (Task Manager). 

Из Главног менија (Main Menu) се одабере команда Додаци (Accesories) и из 

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

дијалошки оквир Управитељ задатака (Task Manager) 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 (Kill) – процес се тренутно прекида, 

 Докрајчити (Terminate) – процес се постепено прекида или 

 Промени јој Предност (Priority) – другим процесима се даје већа/мања предност. 
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Сл. 7 – Дијалошки оквир Управитељ задатака (Task Manager) 

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

Одустани (Quit) . 

Коришћење функције помоћи и подршке  

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

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

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

оквир за претрагу се 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) је путем главног 

менија Мени (Menu). 

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 Linux 

Lite помоћ и подршка (Linux Lite Help & Support). 
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Сл. 8 – Дијалошки оквир Помоћ и подршка (Help & Support) 

Функција Помоћ и подршка (Help & Support) може пружити одговоре на основна питања 

везана уз оперативни систем. Корисницима оперативних система који су изграђени на 

Linux платформи се ипак препоручује коришћење форума намењених Linux 

корисницима. За почетак се препоручује посећивање форума на хрватском језику:  

http://www.forum.hr/forumdisplay.php?f=92. 

 

Сл. 9 – Форум на хрватском језику 

или форума на енглеском језику: http://www.linuxforums.org/forum/forum.php. 

http://www.forum.hr/forumdisplay.php?f=92
http://www.linuxforums.org/forum/forum.php
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1.2 ОСНОВЕ СИСТЕМСКИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОСТАВКЕ ОПЕРАТИВНОГ  

СИСТЕМА  

Системске информације  

Дијалошки оквир са системским информацијама се отвара тако да се из Главног менија 

(Main Menu) одабере Систем (System) и из новоотвореног менија команда Системске 

информације (System Information). Отвара се дијалошки оквир Системске информације 

(System Information) у којем се налазе информације о оперативном систему 

инсталираном на рачунар, те основне информације о рачунару (тип процесора, 

инсталирана меморија и др.). 

Одабиром неке од ставки из левог окна: Рачунар (Computer), уграђени Уређаји (Devices), 

Мрежа (Network) или Показатељи (Benchmarks), у десном окну се приказују детаљне 

информације о одабраној ставци.  

 

Сл. 10 – Дијалошки оквир Системске информације (System Information) 
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Системске информације (System Information) се могу Копирати у оставу (Copy to 

Clipboard), те касније Налепи (Paste) на пример у алат за обраду текста LibreOffice Writer 

или се може Направити извештај (Generate Report) са свим системским информацијама. 

Радни простори  

Радни простори су заправо виртуелне Радне површине (Desktops). Минијатуре Радних 

простора (Workspaces) се налазе на десној страни Панела (Panel). Унутар сваког радног 

простора је приказана минијатура и позиција тренутно отворених прозора. Активни 

Радни простор (Workspace) има плаву позадину, а неактивну сиву позадину. Радни 

простор се активира тако да се притисне левим тастером миша на сличицу радног 

простора. 

Уколико се притисне десним тастером миша на минијатуру радног простора, отвара се 

дијалошки оквир са основним техничким подацима о радној површини  – тип радне 

површине који се користи (нпр. xfce, gnome, kde, итд.), заслуге, дозвола и сл..  

 

Сл. 11 – Дијалошки оквир с подацима о радном простору 

Уколико се задржи притиснут десни тастер миша изнад радног простора, појављује се 

падајући мени са командама: 

 Својства (Properties) – за подешавање својстава радног простора и прелазак у 

други радни простор 

 Премести (Move) – за премештање радног простора 

 Поставке радног простора (Workspace Settings) – отвара се дијалошки оквир 

Радни простори (Workspaces) у којем се може задати број радних простора и 

маргине радног простора 

 Уклони (Remove) – за уклањање Радног простора (Workspace)  

 Панел (Panel) – за Додавање нових ставки (Add New Items), Одјављивање (Log 

Out) корисника и подешавање поставки панела.  
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Отпуштањем десног тастера миша изнад жељене опције, отвара се дијалошки оквир са 

карактеристикама одабране опције. 

Дијалошки оквир Радни простори (Workspaces) се може позвати и уколико се из Главног 

менија (Main Menu) одабере команда Поставке (Settings) и из новоотвореног менија 

команда Радни простори (Workspaces). 

 

Сл. 12 – Дијалошки оквир Радни простори (Workspaces) 

Гласноћа звучника  

За подешавање гласноће звучника потребно је левим тастером миша одабрати икону 

Главни (Master)  у десном углу Панела (Panel). Појављује се вертикални и 

хоризонтални клизач. Померањем вертикалног клизача на Панелу (Panel) или 

померањем хоризонталног клизача у горњем десном углу Радне површине (Desktop) 

мења се гласноћа звучника.  
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Сл. 13 – Подешавање гласноће звучника – вертикални и хоризонтални клизач 

Датум и време  

За промену датума и времена потребно је притиснути десним тастером миша на икону 

време  приказану у десном углу Панела (Panel) и из брзог менија одабрати 

команду Својства (Properties). Отвара се дијалошки оквир Својства датума и времена 

(Datetime properties) помоћу којег се може променити: 

 Изглед (Layout) - да ли ће се приказати прво датум па време, прво време па 

датум, само време или само датум,  

 Обликовање (Format) – начин записивања Датума (Date) и Времена (Time) и  

 Фонт (Font) – величина знакова Датума (Date) и Времена (Time). 

 

 

Сл. 14 – Дијалошки оквир Својства датума и времена (Datetime properties) 

Позадина радне површине  

Изглед Позадине радне површине (Desktop Background) се мења тако да се 

позиционира на њу и притисне десни тастер миша, те из брзог менија одабере команда 

Поставке радне површине (Desktop Settings). 
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У дијалошком оквиру Радна површина (Desktop) под картицом Позадина (Background) 

је потребно одабрати неку од понуђених слика или кликом на дугме Додај слику попису 

(Add an image to the list) . Отвара се дијалошки оквир Додај слику(е) (Add Image 

File(s)) помоћу којег је потребно пронаћи слику на рачунару и притиском на дугме Додај 

(Add)  додати слику. 

 

Сл. 15 – Дијалошки оквир Радна површина (Desktop) – картица Позадина (Background) 

На располагању је могућност одабира приказа: 

 Једне слике (Single image) – једна слика ће бити позадина радне површине 

 Више слика (Image list) – слике са пописа на који се могу додати различите слике 

 Ниједне слике (None) – позадина ће бити празна 

Позадини се може подесити: 

 Осветљење (Brightness) или  

 Засићеност (Saturation) боје – наглашавају се топли или хладни тонови. 

Из дијалошког оквира Радна површина (Desktop) се излази притиском на дугме Затвори 

(Close)  . 
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Чувар екрана  

За подешавање Чувара екрана (Screensaver) потребно је из Главног менија (Main  Menu) 

одабрати команду Поставке (Settings) и из новоотвореног менија команду Чувар екрана 

(Screensaver).  

 

Сл. 16 – Дијалошки оквир Преференције чувара екрана (Screensaver Preferences) 

Отвара се дијалошки оквир Преференције чувара екрана (Screensaver Preferences) у 

чијој картици: 

 Начини приказа (Display Modes) ваља одабрати неки од понуђених начина 

притиском на стрелицу према доле поред поља Начин (Mode) 

 

o Онемогући чувар екрана (Disable Screensaver) 

o Само црни екран (Black Screen Only) 

o Само један чувар екрана (Only One Screen Saver) 

o Насумични чувар екрана (Random Screen Saver) 

Повлачењем клизача, испод пописа чувара екрана, према доле и одабиром једног од 

понуђених чувара екрана може се са десне стране дијалошког оквира видети одабрани 

чувар екрана. На овај начин се може погледати више чувара екрана за редом. Притиском 

на тастер Enter на тастатури се улази у Претпреглед (Preview), а притиском на било који 

тастер на тастатури или на мишу се излази из Претпрегледа (Preview). 
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У Претпрегледy (Preview) одабраног Чувара екрана (Screensaver) се улази и притиском 

на дугме Претпреглед (Preview) на десној страни дијалошког оквира испод одабраног 

чувара екрана.  

Може се задати након колико времена неактивности ће се појавити Чувар екрана 

(Screensaver), те након колико времена ће се поновити циклус анимације. 

 Напредно  (Advanced) се може:  

 

o Манипулисати сликом (Image Manipulation), или  

o Манипулисати текстом (Text Manipulation) – уноси се текст који ће се 

приказати на Чувару екрана (Screensaver), или 

o одабрати Приказ управљања напајањем (Display Power Management) 

како би се услед неактивности: 

 процеси поставили у Стање приправности након (Standby After) 

задатог броја минута – процеси се заустављају и спремају, активни 

документи се не затварају, а рачунар улази у стање минималне 

потрошње енергије,  

 процесe Обустави након (Suspend After) задатог броја минута – 

процеси се заустављају и спремају, активни документи се не 

затварају, а рачунар се искључује, или 

 рачунар Искључио након (Off After) задатог броја минута – процеси 

се прекидају, активни документи се затварају, а рачунар се 

искључује. 

o подесити да се приликом укључења или искључења чувара екрана боје 

постепено Изблеђују (Fading and Colormaps). 

Резолуција  

Пиксел (Pixel = picture element) је основни елемент од којег се састоји слика на екрану 

монитора. За монитор који може да прикаже више тачака, каже се да је његова слика 

боља тј. квалитетнија. Квалитетa слике монитора описује се појмом резолуција или  

разлучивост. Како је екран правоугаоног облика, резолуција се изражава са две бројке: 

водоравним и усправним бројем тачака (нпр. 800 x 600). Монитор чији екран може 

приказати највише 800 x 600 тачака уствари може приказати највише 480 000 тачака, тј. 

пиксела. Данашњи монитори се производе у високој резолуцији, нпр. чак до 2 560 x 2 

048 пиксела.  

За подешавање резолуције потребно је из Главног менија (Main Menu) одабрати 

команду Поставке (Settings) и из новоотвореног менија команду Поставке монитора 

(Monitor Settings). 
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Отвара се дијалошки оквир Приказ (Display) у 

којем ваља кликнути на стрелицу надоле поред 

поља Резолуција (Resolution) и из падајућег 

менија левим тастером миша одабрати жељену 

вредност. Одабрати се може и Закретање 

(Rotation) или Пресликавање (Reflection) 

екрана. Дијалошки оквир се затвара притиском 

на дугме Затвори (Close) . Осим појма 

резолуције, постоји и појам величине екрана 

монитора. Величина екрана монитора мери се 

дужином дијагонале екрана обично израженом 

у инчима (1 inch = 25,4 мм). 

 

Одабир  и додавање језика тастатуре  

Језик тастатуре је потребно подесити како би се сва слова и знакови који су приказани на 

тастатури могли приказати и на екрану рачунара.  

Како би се променио језик тастатуре, потребно је из Главног менија (Main Menu) 

одабрати команду Поставке (Settings) и из новоотвореног менија команду Тастатура 

(Keyboard). Отвара се дијалошки оквир Тастатура (Keyboard) у чијој је картици Изглед 

(Layout) потребно притиснути дугме Додај (Add) . Отвара се дијалошки оквир 

Одабир изгледа тастатуре (Keyboard layout selection) у којем се проналази жељени 

језик. 

Обично је довољно да је један језик активиран како би се сви знакови са тастатуре 

(посебно ч, ћ, ж, y, з) могли приказати. 

Сл. 17 – Дијалошки оквир Приказ (Display) 
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Сл. 18 – Дијалошки оквир Тастатура (Keyboard) 

 

Сл. 19 – Дијалошки оквир Одабир изгледа тастатуре (Keyboard layout selection) 

Уколико неки од одабраних језика није инсталиран, потребно је из Главног менија (Main 

Menu) одабрати команду Поставке (Settings) и из новоотвореног менија команду 

Подршка језика (Language Support). Отвориће се дијалошки оквир Подршка језика 

(Language Support) помоћу којег ће се инсталирати жељени језик. Притиском на дугме 

Инсталирај/уклони језике (Install/Remove Languages) отвориће се дијалошки оквир 

Инсталирани језици (Installed Languages) с пописом свих језика. Инсталирани језици 

имају квачицу са десне стране дијалошког оквира. Уколико тражени језик није 

инсталиран потребно је поставити квачицу испод колоне Инсталиран (Installed) и 

притиснути дугме Примени промене (Apply Changes). На овај начин ће се аутоматски 

преузети језик с интернета. 
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Сл. 20 – Дијалошки оквир Подршка језика (Language Support) 

Управљање програмима  

Инсталирање програма 

Не инсталирају се сви програми на исти начин. Неки програми имају датотеку са 

екстензијом .exe која покреће инсталцију, а неке је програме потребно инсталирати 

преко Терминала (Terminal). За инсталцију преко терминала је потрено познавати 

команде које треба унети како би се програм након преузимања са интернета 

инсталирао. 

Уклањање програма 

Из Главног менија (Main Menu) се одабере команда Систем (System) и из новоотвореног 

менија команда Инсталирај/уклони софтвер (Install/Remove Software). Отвара се 

дијалошки оквир Управљање синаптичким пакетом (Synaptic Package Manager) с 

пописом свих програма, било инсталираних било препоручених.  

У левом окну се одабере приказ Инсталираних (Installed) програма. У десном окну се 

пронађе жељени програм који се жели уклонити. Уколико се притисне десним тастером 

миша на жељени програм, појављује се брзи мени из којег се одабере команда Означи 

за уклањање  (Mark for Removal).  
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Након што су се одабрали сви програми који се желе уклонити, потребно је притиснути 

дугме Примени (Apply) у основном дијалошком оквиру Управљање синаптичким 

пакетом (Synaptic Package Manager). 

 

Сл. 21 – Дијалошки оквир Управљање синаптичким пакетом (Synaptic Package Manager) 

Коришћење тастера на тастатури - штампање екрана 

Тастером Штампање екрана (Print Screen или PrntScr) се позива дијалошки оквир 

Снимка екрана (Screenshot) у којем се може ухватити слика: 

 Целог екрана (Entire screen),  

 Активног прозора (Active window), или  

 Одабраног дела (Select a region).  

Може се и одабрати Одгода хватања (Delay before capturing) или опција да се на слици 

Прикаже курсор миша (Capture the mouse pointer) приликом хватања слике. Одгода 

хватања се најчешће користи када се жели наместити екран за хватање. 



ITdesk.info – пројекат рачунарске е-едукацијеса слободним приступом 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   20/58 

    

 

Сл. 22 – Дијалошки оквир Снимка екрана (Screenshot) – пре и после хватања слике 

Након што је слика ухваћена отвара се дијалошки оквир Снимка екрана (Screenshot) 

помоћу којег се слика може:  

 Сачуваj (Save) у одређену датотеку – отвара се дијалошки оквир Сачувај снимку 

екрана као... (Save screenshot as...) помоћу којег се одређује локација на којој ће 

бити слика сачувана, назив и тип слике (за сликовне датотеке то је .png или .jpg), 

или 

 Копирати у оставу (Copy to clipboard) и касније Налепи (Paste) нпр. нутар 

програма за обраду текста LibreOffice Writer, или 

 Отворити с (Open with) нпр. програмом за обраду слика GIMP, или  

 Послати на Zimagez – бесплатни Сервис за размену фотографија (Online image 

hosting service). 

Дијалошки оквир Снимка екрана (Screenshot) се може позвати и уколико се у Главном 

менију (Main Menu) одабере команда Додаци (Accessories) и из новоотвореног менија 

команда Снимка екрана (Screenshot).  
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Уколико се команда Снимка екрана (Screenshot) може позвати, али се слика не може 

спремити потребно је обрисати датотеку xfce4-screenshooter која се налази у Почетној 

фасцикли (Home Folder) међу скривеним датотекама Корисника (User). Скривене 

датотеке се приказују уколико се из менија Поглед (View) одабере команда Скривене 

фасцикле (Hidden Folders). Тада ће се међу корисничким фасциклама приказати и 

скривене фасцикле. Потребно је отворити фасциклу .config и пронаћи фасциклу .xfce4 из 

које је потребно обрисати датотеку xfce4-screenshooter. 

Почетна фасцикла (Home Folder) → Корисник (User) → Поглед (View) и Скривене 

фасцикле (Hidden Folders) → .config → .xfce4 → xfce4-screenshooter 

~/.config/xfce4/xfce4-screenshooter 

 

1.3 ИКОНЕ 

Иконе су сличице (пиктограми) на екрану рачунара које представљају програме 

(апликације), фасцикле (фолдере), датотеке (фајлoве). 

  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 

   Икона Нова фасцикла (New folder) 

    Икона Почетна фасцикла (Home Folder) – отвара се управитељ      

датотекама 

  /  Икона Смеће (Trash) – икона празног/пуног корпeза смеће 
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Означавање, померање и отварање икона  

Икона се означава тако да 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, 

те затим отпустити тастер миша.  

 

Сл. 23 – 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 помера методом „ухвати, 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 жели икона преместите, након чега се типка миша отпусти. 

Могућа места за смештај иконе се приказују док се икона помера. Уколико се жели, 

икона се може сместити у понуђено поље (квадрат). 

 

Сл. 24 – Приказ иконе која се помера и поље за смештање иконе 

Иконе се отварају тако да се: 

 два пута брзо притисне леви тастер миша на икону, или 

 означи икону и притисне тастер Enter 
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Рад са пречицама  

Пречица (Shortcut) је икона препознатљива по знаку закошене стрелице  која је 

повезана са одређеном датотеком, фасциклом или програмом. Пречица се обично 

користи за покретање неког програма или датотеке која се често користи.  

Било који програм инсталиран на рачунару може се покренути преко Главног менија 

(Main Menu) где је потребно пронаћи и одабрати жељени програм. Но, уколико ће се 

често покретати одређени програм, практично је направити пречицу до тог програма са 

радне површине. Тиме ће се омогућити брзо покретање програма двоструким кликом на 

пречицу, без потребе за главним менијем Мени (Menu). 

Пречицу се покреће тако да се левим тастером миша два пута брзо притисне на њу. 

Креирање пречица је описано у поглављу 2.2. 

Пречице преко тастатуре  

Како би се поставиле пречице преко тастатуре потребно је из Главног менија (Main 

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

Тастатура (Keyboard). Отвара се дијалошки оквир Тастатура (Keyboard) у чијој је картици 

Пречице апликација (Application Shortcuts) потребно притиснути на дугме Додај (Add). 

 

Сл. 25 – Дијалошки оквир Тастатура (Keyboard) – картица Пречице апликација (Application 

Shortcuts) 

Отвара се дијалошки оквир Пречица на команду (Shortcut Command) – за одабир 

команде којој се жели доделити пречицу. Притиском на дугме Отвори (Open) отвара се 
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дијалошки оквир Одабери команду (Select command) у којем се пронађе жељена 

команда и притисне дугме Отвори (Open). У дијалошком оквиру Пречица на команду 

(Shortcut Command) се одабрана команда потврђује притиском на дугме У реду (OK).  

 

Сл. 26 – Дијалошки оквир Пречица на команду (Shortcut Command) 

Затим се отвара дијалошки оквир Пречица од команде (Command Shortcut) – за одабир 

пречице помоћу које ће се команда позвати. Потребно је притиснути жељену 

комбинацију тастера. Када се отпусте тастери на тастатури, дијалошки оквир Пречица од 

команде (Command Shortcut) ће се затворити.  

Команда са додијељеном пречицом ће се појавити на попису команди у дијалошком 

оквиру Тастатура (Keyboard) под картицом Пречице апликација (Application Shortcuts).  

 

Сл. 27 – Дијалошки оквир Пречица од команде (Command Shortcut)  
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1.4 ОСНОВНЕ РАДЊЕ СА ПРОЗОРИМА 

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

 активни прозор има истакнути оквир, док неактивни има засивљен 

 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: насловна трака, трака с менијима, траке алата, статусна 

трака и клизачи. 

 

 

Сл. 28 – Елементи прозора 
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Дијалошки оквир  

Дијалошки оквир је специфична врста прозора која се отвара након употребе појединих 

алата, те нуди одабир могућности за извршавање неког задатка. Одабир који се направи 

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

прозора, величина им је непромењива. 

 

 

Манипулацијска дугмад се налази 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  

Прозоре се помера методом „ухвати, повуци и пусти“ (drag and drop) тако да 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. 

  

Сл. 29 – Пример дијалошког оквира 
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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 „ухвати, 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. 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. 

 

Сл. 30 – Пребацивање између отворених прозора – помоћу тастера Alt + Tab 
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2 РАД СА ДАТОТЕКАМА  

2.1 ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 

Датотека (File) је скуп дигиталних података записаних у меморији као логичка целина. 

Сваку датотеку карактерише њен почетак, крај, величина и име. Датотеке се због боље 

прегледности (лакшег сналажења) смештају у Фасцикле (Folders).  

Покретање управљања датотекама 

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

 Почетне фасцикле (Home Folder) – једноставна верзија апликације за управљање 

датотекама, или 

 Управитеља датотеком (File Manager) – апликација Thunar за управљање 

датотекама.  

Приказ прозора Управитеља датотекама се може подешавати преко менија појединог 

менија. Прозору се може мењати: 

 приказ Стазе (Path) 

 приказ бочног окна (Side pane). 

 

ПОЧЕТНА ФАСЦИКЛА 

Покретање управљања датотекама помоћу Почетне фасцикле (Home Folder) 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 (Main Menu) одабиром команде Додаци (Accessories) и из 

новоотвореног менија Почетна фасцикла (Home Folder). 
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Сл. 31 – Прозор Почетна фасцикла (Home Folder) – root 

У управитељу датотекама 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 фасцикала и датотека на радној 

површини. Ову се фасциклу 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 чување 

докумената (текстуалне датотеке, радне књиге, презентације…) 

 Фасцикла преузетог са интернета (Downloads) – користи се за чување докумената 

и програма преузетих са интернета 

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

 Фасцикла слика (Pictures) – користи се за организацију и чување слика  

 Фасцикла јавно (Public) – користи се за чување докумената и програма који су 

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

често рачунали спојени на локалну мрежу рачунара) 

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

 Фасцикла видеозаписа (Videos) – користи се за организацију и чување 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 Управљањ датотекoм (File Manager) 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...) потребно је именовати 

фасциклу и у њу копирати или преместити датотеке, потфасцикле, програме. 

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

  

Сл. 32 – Дијалошки оквир Створи нову... (Create New…) за унос имена датотеке 

 

УПРАВИТЕЉ ДАТОТЕКОМ 

Управитељ датотеком (File Manager) покреће се на неколико начина: 

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

Панелу (Panel), или 

 покретањем пречице  која се обично налази на Радној површини 

(Desktop) рачунара. 
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Сл. 33 – Дијалошки оквир Управитељ датотеком (File Manager)  

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

панелу (Panel), на Радној површини (Desktop) или у Главном менију (Main Menu) 

потребно је додати. 

Команда се додаје у главни мени тако да се из Главног менија (Main Menu) одабере 

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

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

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

празан квадрат поред иконе како би се икона додала у Главни мени. Дијалошки оквир 

се затвара притиском на дугме Затвори (Close). 
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Навигација по уређајима за чување податакa  

Рад са датотекама и фасциклама помоћу Управитеља података  

Управитељи датотекама (File Managers) се користе због хијерархијског приказа 

фасцикли и датотека унутар уређаја за чување података.  

   

Сл. 34 – Прозор Управитеља датотекoм (File Manager) и Почетнa фасциклa (Home Folder) 

Главни делови прозора управитеља датотекама 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 Управитељy датотекoм (File Manager) се из менија Поглед (View) одабире 

команда Одабир локације (Location Selector) и жељени приказ алатне траке: Стил 

траке стазе (Pathbar Style) или Стил траке са алаткама (Toolbar Style). 

 

 

Сл. 35 – Трака  стазе (Pathbar) и Трака са алаткама (Toolbar) 
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Поред адресне траке се зависно о управитељу датотекама 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   

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 се показује садржај те фасцикле. 

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

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

делу прозора се отварају двоструким кликом левог тастера миша. 

 

Сл. 36 – Управитељ датотекoм (File Manager) – приказ детаља прозора 
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Креирање пречица  

Пречица за неку фасциклу се у Управитељу датотеком (File Manager) креира тако да се 

задржи притиснут десни тастер миша на мапи и из брзог менија десним тастером миша 

одабере Пошаљи на (Send To) и:  

 Бочно окно (Side Pane) – унутар дијалошког оквира Управитељ датотеком (File 

Manager) се са леве стране појављује веза са изворном фасциклом, 

 Радну површину (Desktop) - појављује се веза са изворном фасциклом на радној 

површини, 

 неко друго место за смештај пречица Чврсти диск (Hard drive), Приматељу 

електронске поште (Mail Recipent) и др. 

 

Сл. 37 – Креирање пречица 

Ако се нпр. на Радној површини (Desktop) жели израдити пречицу до фасцикле Музика 

(Music), то се може направити и на следећи начин: 

1. притисне се десни тастер миша на Радну површину (Desktop) и из брзог менија 

одабере команда Отвори у новом прозору (Open in New Window) 

2. у дијалошком оквиру радна површина (Desktop) се из бочног окна одаберу 

фасцикле Корисника (User) и десним тастером миша притисне на фасциклу 

Музика (Music) 

3. у брзом менију се одабере команда Пошаљи (Send to) 

4. из новоотвореног менија се одабире Радна површина (направи везу) (Desktop 

(Create Link)). 
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Сл. 38 – Израда везе на фасциклу Music 

 

Приказ унутар оперативног система уређаја за чување података, фасцикле, 

датотеке у хијерархијској структури  

 сваки уређај поседује икону и додељени назив 

 може бити један Чврсти диск (Hard Disk Drive), може их бити више или један 

може бити подељен на Више делова (Partitions) 

Уређаји које оперативни систем користи за чување података су означени или задатим 

називом  (нпр. Мој Стик, Радни диск), или капацитетом уређаја (нпр. 360 ГБ File System) 

и доступни су преко Управитеља датотекама. Назив прикљученог уређаја се мења тако 

да се притисне десним тастером миша на икону уређаја и из брзог менија одабере 

команда Својства (Properties). Отвара се дијалошки оквир Својства (Properties) у чијој 

картици Опште (General) се унесе нови Назив (Name). 

Уређаји за чување података су: 

 Дискета (Floppy disk) 

 Чврсти диск (Hard Disk) је место трајног чувањa података 

 Мрежни диск – чврсти диск спојен на локалну мрежу рачунара 

 приступ: отварањем прозора Управитељ датотеком (File Manager) 

и одабиром Мреже (Network) из Бочног окна (Side pane)  

 USB stick   

 CD-RW (Compact Disk ReWritable)  

 DVD-RW (Digital Versatile Disc ReWritable). 
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Мерна јединица величине датотека и фасцикли: KB, MB, GB 

1 KB (kilobyte) - 1024 бајта (приближно хиљаду бајта) 

1 MB (megabyte) - 1024 килобајта (приближно милион бајта) 

1 GB (gigabyte) - 1024 мегабајта (приближно милијарду бајта или хиљаду килобајта) 

Зашто радити додатну копију на преносне уређаје за чувањe података  

Резервне копије (Backups) датотека се препоручује чувати на неки од преносних медија, 

те на тај начин осигурати оригинални извор података у случају губитка или оштећења. 

Предности чувања података на мрежним уређајима 

Ако је рачунар спојен, на мрежу рачунара може се приступити заједничким подацима и 

уређајима дељенима са осталим рачунарима у мрежи. У прозору Управљача датотекoм 

(File Manager) се из менија Крени (Go) одабере команда Мрежа (Network). У прозору 

Управитеља датотекoм је приказан попис мрежних уређаја (нпр. принтери) и мреже на 

коју је рачунар спојен. 

 

Сл. 39 – Дијалошки оквир Управљач датотекoм (File Manager) - Мрежа (Network) 
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Чување података на мрежним или oнлајн-уређајима омогућава доступност података: 

 истовремено свим корисницима који имају дозволу приступа 

 корисницима на удаљеним локацијама 

 трајно чување података.  

 

2.2 ДАТОТЕКЕ И ФАСЦИКЛЕ  

Отварање прозора за приказ својстава фасцикле  

Након што се притисне десни тастер миша на фасциклу, у брзом менију одабире се 

команда Својства (Properties). У отвореном дијалошком оквиру Својства (Properties), под 

картицом Опште (General), доступне су информације о називу и величини фасцикле.  

Подешавање погледа на уређаје и фасцикле  

Понекад се, када прозор није увећан, не виде све информације о уређајима и 

фасциклама. Тада се појаве вертикални и/или хоризонтални клизачи који се користе за 

преглед целог садржаја прозора. Такође, може се прилагодити величина прозора тако 

да је цела висина и / или дужина прозора видљива на начин да се:  

 курсором миша ваља позиционирати на ивицу прозора који се жели помакнути  

 када курсор миша промени облик у стрелице које показују у којем се смеру може 

помакнути ивицу прозора, потребно је методом „ухвати, повуци и пусти“ (drag 

and drop) притиснути и задржати леви тастер миша, одвући ивицу прозора до 

жељеног места, те отпустити леви тастер миша. 

Истовремено мењање висине и ширине прозора ради се тако да се позиционира курсор 

миша у било који угао прозора те такође методом Повуци и пусти одреди величина 

прозора. 

Креирање фасцикле и потфасцикле  

Креирање фасцикле 

За креирање фасцикле на Радној површини (Desktop), притисне се десни тастер миша и 

и позове брзи мени у којем се одабере команда Створи фасциклу (Create Folder). У 

дијалошком оквиру Створи нову фасциклу (Create New Folder) се уноси назив. 

Притиском на дугме Створи (Create) се отвара нова фасцикла. 
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Креирање потфасцикле 

Потфасцикла се у Управитељу датотеком (File Manager) може креирати тако да се 

отвори било која фасцикла (двоструким притиском левог тастера миша на њу) те се: 

 из менија Датотека (File) одабере команда Створи фасциклу (Create Folder), или 

 притисне десни тастер миша и из брзог менија одабере команда Створи 

фасциклу (Create Folder). 

Подфасцикла се у управитељу датотекама Почетна фасцикла (Home Folder) може 

креирати тако да се:   

 из менија Датотека (File)  одабере команда Створи нову (Create New), те из 

новоотвореног менија Фасцикла (Folder), 

 притисне комбинација тастера Shift + Crtl + N, или 

 притисне десни тастер миша и из брзог менија одабере команда Створи 

фасциклу (Create Folder). 

 

2.3 РАД СА ДАТОТЕКАМА  

Датотека је одређена именом и екстензијом или наставком. Екстензија упућује на тип 

датотеке (текстуална, мултимедијална ...), тј. говори којом је апликацијом датотека 

израђена. 

Наставци датотека (екстензије) често коришћених датотека: 

.exe – извршне 

.sys, .dll - системске 

.tmp, .temp – привремене  

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

.jpg, .jpeg, .gif, .png – сликовне 

.mp3, .wav, .wma – аудио  

.avi, .wmv, .mpg, .mp4 – видео  

.txt – текстуална нпр. Text Editor 
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.rtf, .odt, .ott – LibreOffice Writer 

.ods, .ots – LibrOffice Calc  

.odp, .otp – LibreOffice Impress 

.odb – LibreOffice Base 

.pdf – (Portable Document Format) - Adobe Acrobat 

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

Text Editor 

Text Editor је једноставни текстуални едитор, лимитираних могућности обликовања 

текста. Апликација Text Editor се покреће преко Главног менија (Main Menu). У Главном 

менију се одабере команда Додаци (Accessories) и из новоотвореног менија Text Editor. 

Празни документ Text Editor се може 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. 40 – Text Editor – главни делови прозора 

Када се жели датотеку први пута сачувати, из менија Датотека (File) је потребно 

одабрати команду Сачувај као (Save As). Отвара се дијалошки оквир Сачувај као (Save 
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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) се отвара 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 кликнете на команду Сачувај (Save), или користити 

комбинацију тастера Ctrl + S. 

Одабир статуса датотеке  

Датотеку/фасциклу је потребно означити и притиснути десни тастер миша, те из брзог 

менија одабрати команду Својства (Properties). У отвореном дијалошком оквиру 

Својства (Properties) у картици Допуштења (Permissions) се могу задати следећи 

приступи документу: 

 За читање и писање (Read and Write) – могуће је радити све промене над 

оригиналном датотеком.  

 Само за читање (Read Only) – датотеку је могуће отворити и радити промене у 

њој, али кад се жели сачувати – отворити ће се дијалошки оквир Сачувај као (Save 

As). Нова датотека се чува под другим именом, а оригинална датотека неће бити 

промењена јер је доступна само за читање. 

 Само за писање (Write Only) – сваки пут се отвара празна датотека и садржај се 

не може видети све док се допуштења не промене 

 Ниједан (None) – није могуће ни читање ни писање 

Одабир се потврђује дугметом Затвори (Close). 

 

Сл. 41 – Дијалошки оквир Својства (Properties) – картица Допуштења (Permissions) 
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Ако се датотеци/фасцикли жели уклонити одабрана опција, потребно је у дијалошком 

оквиру Својства (Properties) одабрати неку другу опцију. 

Сортирање приказа датотека унутар фасцикле  

Приказ датотека у Управитељу датотеком (File Manager) 

У менију Поглед (View) на траци са менијима се могу одабрати команде за: 

 Слагање ставки (Arrange Items) и један од начина слагања датотека: 

 

o Сортирај по имену (Sort by Name) 

o Сортирај по величини (Sort by Size) 

o Сортирај по типу (Sort by Type) 

o Сортирај по датуму измене (Sort by Modification Date) 

o Растући (Ascending) – списак по абецеди од А до Ж 

o Падајући (Descending) – списак по абецеди од Ж до А 

 

Сл. 42 – Сортирање датотека 

 повећавање величине икона:  

 

o Увећај (Zoom in) иконе, 

o Смањи (Zoom out) иконе, 

o Нормална величина (Normal Size) икона. 

 

 приказ докумената помоћу: 

 

o Приказа попут икона (View as Icons) – испод иконе је приказан само назив 

докумената. Команда се може извршити и притиском комбинације тастера 

Ctrl + 1. 

o Погледа попут детаљне листе (View as Detailed List) – Уз иконицу су 

приказани детаљи о документу (величина, тип документа и сл.). Команда 

се може извршити и притиском комбинације тастера Ctrl + 2. 
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o Погледа попут кратке листе (View as Compact List) – уз иконицу је 

приказан назив. Команда се може извршити и притиском комбинације 

тастера Ctrl + 3. 

 

Сл. 43 – Мени Поглед (View) 

Приказ датотека у Почетној фасцикли (Home Folder) 

У менију Поглед (View) на траци са менијима се могу одабрати команде за: 

 приказ докумената:  

 

o Поглед икона (Icon View) – испод иконе је приказан само назив 

докумената 

o Поглед иконе (Thumbnail View) – приказ великих икона 

o Компактни поглед (Compact View) – уз иконицу је приказан само назив 

o Детаљни попис (Detailed List) – уз иконицу су приказани детаљи о 

документу (величина, тип документа и сл.) 

 

 Сортирање датотека (Sort Files) и један од начина слагања датотека у Растући 

(Ascending) или Падајући (Descending) низ: 

 

o По имену (By Name) 

o По времену измене (By Modification Time) 

o По величини (By Size) 

o По типу датотеке (By File Type) 
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Сл. 44 – Сортирање датотека 

Добре праксе у именовању фасцикли  и датотека  

Приликом именовања датотека и фасцикли ваљало би користити сувисле називе који ће 

указивати на њихов садржај..  

Промена назива ,преименовање датотека и фасцикли  

Да би се преименовало фасциклу/датотеку, потребно је: 

 притиснути десним тастером миша на икону фасцикле/датотеке и из брзог менија 

одабрати команду Преименуј (Rename), те у дијалошком оквиру Преименуј 

(Rename) унети нови назив, или 

 притиснути десним тастером миша на икону фасцикле / датотеке и из брзог 

менија одабрати команду Својства (Properties), те у дијалошком оквиру Својства 

(Properties) у поље Назив (Name) унети назив, или 

 означити датотеку/фасциклу, притисне тастер F2 и у дијалошком оквиру 

Преименуј датотеку (Rename File) уписати нови назив. Притиском на дугме У 

реду (OK) се дијалошки оквир затвара. 

2.4 ОПЕРАЦИЈЕ НАД ДАТОТЕКАМА И ФАСЦИКЛАМА  

Означавање датотека и фасцикли 

Датотеке/фасцикле се означавају тако да се курсором миша позиционионира на 

фасциклу и притисните леви тастер миша. Ако се жели означити више 

датотека/фасцикли: 

 притисне се и задржи леви тастер миша те се вуче курсор миша док се не означи 

жељена група датотека/фасцикли 

 у нису: након што се означи прва датотека, држи се притиснут тастер Shift и 

означи се крајња датотека у низу. Отпусти се тастер Shift. 

 које нису у низу: држи се притиснут тастер Ctrl све док се мишем не означе 

жељене датотеке/фасцикле 
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 означавање свих икона (датотека, фасцикли, програма, пречица): комбинацијом 

тастера Ctrl + A или се из менија Уреди (Edit) на алатној траци одабере команда 

Одабери све датотеке (Select All Files). 

Копирање садржаја датотека и фасцикли 

Копирање садржаја се изводи тако да се у управитељ датотека: 

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

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. путем Бочног окна (Side Pane) позиционира на место где се жели сместити копија 

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

или се притисне комбинација тастера Ctrl + V. 

Копирање методом „ухвати, повуци и пусти“ (drag and drop): 

1. означи се датотека или фањцикла коју се жели копирати 

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

тастер миша, те притиснути и задржати тастер Ctrl 

3. вући курсор миша до жељене позиције 

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

Премештање датотека и фасцикли 

У управитељу датотека се премештање датотека или фасцикли изводи тако да 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 Налепи 

(Paste). 

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

се притом не користи тастер Ctrl. 
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Из управитеља датотекама се методом „ухвати-повуци-пусти“ датотеке и фасцикле 

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

копирају у управитељ датотекама. 

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

следећих начина: 

 путем управитеља датотекама: у бочном окну је потребно наћи локацију на којој 

се налази датотека или фасцикла, е у десном прозору означити датотеку или 

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 „ухвати, повуци и пусти“ (drag and drop): задржати притиснут 

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

одвући до Смећа (Trash) 

 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 управитељу датотеком 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) је потребно у управитељу датотеком: 

 из бочног окна одабрати Смеће (Trash) и 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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2.5 ПРЕТРАЖИВАЊЕ УРЕЂАЈА  ЗА ЧУВАЊEПОДАТАКА  

Да би се могли претраживати уређаји за чувањe података, потребно је прво инсталирати 

алат за претраживање података. Потребно је из Главног менија (Main Menu) одабрати 

команду Систем (System), те из новоотвореног менија Систем (System) и команду 

Инсталирај претраживач датотека и фасцикли (Install File & Folder Search). Отвара се 

прозор Терминала у којему је потребно одобрити покретање инсталације уписивањем 

лозинке.  

 

Сл. 45 – LXTerminal 

Инсталација се одвија аутоматски. Након што је инсталација готова, Програм за 

претраживање (Catfish) се може пронаћи у Главном менију (Main Menu) под менијем 

Додаци (Accessories). 

 

Сл. 46 – Програм Catfish 
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У празно поље испод наслова Catfish се уписује појам који се претражује. Може се 

одабрати: 

 опција за тражење Тачног назива (Exact match), међу Скривеним датотекама 

(Hidden files) или Ограничити потрагу (Limit results) на задати број резултата 

претраге 

 Тип датотеке (File type) – Документи (Documents), Слике (Images), Музика 

(Music) или Видеозаписи (Videos) 

 Фасцикла (Folder) која се претражује 

 Врста претраге (Search method) – Пронађи (Find). 

 

На крају је потребно притиснути дугме Пронађи (Find). У десној страни прозора ће бити 

приказани сви документи и садржај датотеке са задатим именом. 

 
Сл. 47 – Пример претраживања  

Претраживање уређаја за чувањe података користећи се замјенским знаковима: врсте 

датотека, прво слово имена датотеке 

Ако се не можете сетити имена тражене датотеке, користе се заменски знакови уместо 

слова: звездица (*).Ако се у поље за унос назива упише екстензија документа који се 

жели пронаћи: 

 *.*txt   излистат ће се све датотеке са екстензијом .txt, 

 *.*bmp излистат ће све датотеке са екстензијом .bmp, итд. 

Претраживати се може и користећи поједина слова имена датотеке, нпр.: 

 *t.* излистат ће све датотеке чије име завршава словом т 
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3 УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ 

3.1 РАД СА  ПРОГРАМОМ ЗА КОМПРИМОВАЊЕ ДАТОТЕКА  

Компримовањем (сажимањем) се смањује простор који ти подаци заузимају на диску.. 

Програме за компримовање такође се користи и за спајање великог броја датотека и 

фасцикли у једну компримовану датотеку. Неки од популарних програма за 

компримовање датотека су: 7zip, Zipeg, tar.gz и сл. 

Додавање датотеке у компримовану фасциклу  

За компримовање (сажимање) датотеке или фасцикле, потребно је из Главног менија 

(Main Menu) одабрати мени Додаци (Accessories), те Програм за компримовање 

(Unzip/Compress Files). Отвара се дијалошки оквир програма за компримовање Xarchiver 

0.5.2. 

 

Сл. 48 – Основни прозор програма за компримовање 

Притиском на икону Отвори архиву (Open an archive)  може се отворити постојећа 

архива помоћу дијалошког оквира Отвори архиву (Open an archive). 

Притиском на икону Створи нову архиву (Create a new archive)  може се направити 

нова архива помоћу дијалошког оквира Створи нову архиву (Create a new archive). 
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Сл. 49 – Дијалошки оквир Створи нову архиву (Create a new archive) 

У дијалошком оквиру Створи нову архиву (Create a new archive) се одређује: 

 Назив (Name) архиве,  

 преко бочног окна место где ће се архива чувати:  

o Сачувај у фасциклу (Save in folder) – ако фасцикла у коју се архива жели 

сачувати постоји, потребно ју је преко бочног окна пронаћи или 

o Створи фасциклу (Create foder) – ако фасцикла у коју се архива жели 

сачувати не постоји, потребно је преко бочног окна одредити место где ће 

се нова фасцикла ускладишти, те притиснути дугме Створити фасциклу 

(Create Folder) 

 Врста архиве (Archive Type) - екстензија коју ће архива имати (нпр. .zip, .rar и сл.). 

Притиском на дугме Створи (Create)  се отвара нова празна архива.  

 
Сл. 50 – Икона архиве 
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У прозору програма за компримовање који сада носи задати назив архиве се притиском 

на икону Додај датотеке (Add files)  отвара дијалошки оквир Додај датотеке (Add 

files) у чијој се картици Одабир (Selection) проналазе датотеке које ће се додати архиви. 

У картици Опције (Options) се може подесити степен Компримираности (Compression) и 

задати Лозинка (Password). Одабир се потврђује притиском на дугме Додај (Add) 

. 

И у дијалошком оквиру програма за компримовање се може поставити лозинка преко 

менија Поступци (Actions) одабиром команде Унеси лозинку (Enter password) или 

комбинацијом тастера Ctrl + R. 

Притиском на манипулацијско дугме  се излази из архиве. 

 

Сл. 51 – Дијалошки оквир прозора за компримовање Xarchiver 0.5.2 

Ако се компримованој датотеци жели додати датотека или фасцикла, потребно је 

отворити архиву или двоструким притиском на леви тастер миша или из брзог менија 

одабиром команде Отвори (Open). Приказује се садржај архиве. Притиском на икону 

Додај датотеке (Add files)  преко дијалошког оквира Додај датотеке (Add files) се 

проналазе и додају нови документи. 

Распакиравање компримоване фасцикле 
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Сл. 52 – Брзи мени архиве 

Да би се распакирала компримована фасцикла, потребно је притиснути десни тастер 

миша на икону компримоване фасцикле и из брзог менија одабрати команду Отвори  

(Open).  

Отвара се дијалошки оквир програма за компримовање који носи назив архиве. 

Потребно је притиснути дугме Издвоји датотеке (Extract files) . Отвара се нови 

дијалошки оквир Издвоји датотеке (Extract files) у којем се одређује: 

 

Сл. 53 – Дијалошки оквир Издвоји датотеке (Extract files) 

 Место издвајања (Extract to) датотека или фасцикла из архиве,  

 Датотеке (Files) које се издвајају – све или само неке, те  

 додатне Опције (Options): 

o Препиши постојеће датотеке (Overwrite existing files), 
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o Освежи постојеће датотеке (Freshen existing files), 

o Ажурирај постојеће датотеке (Update existing files) или  

o Лозинка (Password) – унети лозинку уколико је архива заштићена 

лозинком. 

Дијалошки оквир Издвоји датотеке (Extract files) се може отворити уколико се из брзог 

менија одабере команда Издвоји у (Extract To). 

Уколико се датотеке желе издвојити у датотеку у којој се налази архива, из брзог менија 

је потребно одабрати команду Издвоји овде (Extract Here). 

 

3.2 ВИРУСИ И АНТИВИРУСНИ ПРОГРАМИ  

Вирус је злонамјеран програм с могућношћу ауто репликације. У рачунару тражи друге 

датотеке настојећи их инфицирати, а крајњи циљ му је ширење на друге рачунаре. 

Зависно о злонамјерном коду који садржи, узрокује веће или мање штете на рачунару. 

Вирус се шири преношењем и отварањем заражених датотека (e-mail прилози, заражене 

датотеке на преносним медијима сл. ...). 

Иако вируси за рачунаре са оперативним системом Linux нису толико популарни, 

препоручује се инсталација антивирусног програма. Антивирусни програми користе се 

за проналазак и уклањање малициозних софтвера. На тржишту постоји читав низ 

бесплатних антивирусних програма намењених и за оперативни систем Linux. Неки од 

њих су: 

  Avas! – Linux Home Edition 

  BITDefender – Antivirus Scanner for Unices 

  Clam AntiVirus 

  AVG Antivirus Free – For Linux 

Ако се нпр. уз помоћ антивирусног софтвера ClamAV жели прегледати (скенирати) 

уређај, фасцикла или датотека – то се може направити тако да се са Панела (Panel) 

одабере Терминал (Terminal) и упише команда:  

 sudo apt-get install clamtk – команда за инсталирање програма ClamAV 

 sudo apt-get install clamav-freshclam – команда за ажурирање програма 



ITdesk.info – пројекат рачунарске е-едукацијеса слободним приступом 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   53/58 

 clamscan – команда за скенирање 

 freshclam – команда за ажурирање програма. 

Антивирусни програм је потребно редовно ажурирати, односно скидати нове 

дефиниције вируса (најбоље је поставити га на начин да то ради аутоматски приликом 

спајања). Ако се то не направи, антивирусни програм постаје бескористан, јер не може 

детектовати нове врсте злоћудног софтвера.  

Више о заштити од вируса и других малициозних програма можете сазнати у приручнику 

Основни појмови информационе и комуникационе технологије, у поглављу Заштита 

приликом коришћења ИЦТ технологије, објављеном на следећем линку: 

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

  

http://www.itdesk.info/srp/e-edukacija/prirucnik_osnovni_pojmovi_informacione_tehnologije.pdf
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4 УПРАВЉАЊЕ  ШТАМПАЧИМА И  ШТАМПАЊЕМ  

4.1 ОДАБИР ШТАМПАЧА СА  ЛИСТЕ ИНТАЛИРАНИХ  

Ако постоји више штампача, само је један главни који аутоматски преузима све команде 

штампања. Промена задатог штампача се обавља преко Главног менија (Main Menu). У 

главном менију је потребно одабрати Систем (System), те из новоотвореног менија 

команду Штампање (Printing). Отвара се дијалошки оквир Штампање – (Printing – 

localhost) са пописом свих принтера на које је рачунар повезан. 

 

Сл. 54 – Дијалошки оквир Штампање – (Printing) - localhost 

Потребно је означити жељени штампач и у менију Штампач (Printer) одабрати команду 

Постави као задати штампач (Set As Default). Отвара се дијалошки оквир Постави кao 

задати штампач (Set Default Printer) у којем се поставља хоће ли подразумевани 

штампач бити доступан свим корисничким налозима на рачунару (Set as the system-wide 

default printer) или само тренутном корисничком налогу (Set as my personal default 

printer). 

 

Сл. 55 – Дијалошки оквир Постави кao задати штампач (Set Default Printer) 
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Инсталирање/додавање новог штампача на рачунар  

 Путем Главног менија (Main Menu) се одабере команда Систем (System), а из 

новоотвореног менија команда Штампање (Printing). Отвара се дијалошки оквир 

Штампање –  (Printing –) localhost у којем је потребно притиснути дугме . У 

новоотвореном менију Нови штампач (New Printer) се међу доступним Мрежним 

штампачима (Network Printers) пронађе жељени штампач притисне дугме Даље 

(Forward)  и следе упутства за додавање штампача. 

 

 
Сл. 56 – Дијалошки оквир Нови штампач (New Printer) 

 Преко инсталационог CD-а штампача 

 

Штампање текстуалног документа из апликације за обраду текста  

И менију Датотека (File) потребно је одабрати команду Штампање (Print). У дијалошком 

оквиру Штампање (Print) се подесе поставке (број копија, штампање одређених 

страница итд.) и притисне дугме Штампање (Print). 

 

4.2 ПРОГРАМ ЗА КОНТРОЛУ ШТАМПАЊА  

Ако се жели проверити шта се тренутно штампа, потребно је да кликнете на икону  у 

десном углу Панела (Panel). Отвара се дијалошки оквир Стање штампања документа 

(Document Print Status) у којем су приказани тренутни задаци послани на штампање.  
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Сл. 57 – Дијалошки оквир Стање штампања документа (Document Print Status) 

Ако се жели тренутно зауставити штампање неког документа – потребно је докуменат 

који чека свој ред за штампање означити и притиснути дугме Заустави одабране 

послове (Hold selected jobs) или десним тастером миша позвати брзи мени у којем се 

одабере команда Заустави (Hold). За наставак штампања заустављеног документа, 

потребно је одабрати команду Настави (Resume).  

Ако се жели прекинути с исписом документа – потребно је означити докуменат и десним 

тастером миша позвати брзи мени у којем се одабере команда Поништи (Cancel), те 

притиском на дугме Да (Yes) потврдити одабир. 

Ако се жели докуменат који чека свој ред на штампање, штампати на другом штампачу – 

потребно је означити докуменат и десним тастером миша позвати брзи мени у којем се 

одабере команда Премести на (Move To) и из новоотвореног брзог менија један од 

понуђених штампача. 
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Овај приручник је намењен за учење уз материјале 

објављене на следећим линковима: 

 

 

* Скрипта:  

www.itdesk.info/srp/e-edukacija/Koristenje racunara skripta.pdf    

 

* Видео презентације које приказују основно коришћење рачунара и управљање 

датотекама: 

 

 www.itdesk.info/srp/osnove-koristenja-racunara-1/ 

 www.itdesk.info/srp/osnove-koristenja-racunara-2/ 

 www.itdesk.info/srp/osnove-koristenja-racunara-3/ 

 

* Пробни испит: 

www.itdesk.info/srp/e-edukacija/primer ispita/primer ispita modul 2.pdf 

 

  

* Видео-презентација која приказује решавање примера испита: 

www.itdesk.info/srp/resenje-primera-ispita-osnovno-koristenje-racunara/ 

 

 

* Квизови које корисници/це сами решавају: 

 www.itdesk.info/srp/koriscenje-racunara-kviz1/ 

 www.itdesk.info/srp/koriscenje-racunara-kviz2/ 

 www.itdesk.info/srp/koriscenje-racunara-kviz3/ 

  

http://www.itdesk.info/srp/osnove-koristenja-racunara-1/
http://www.itdesk.info/srp/osnove-koristenja-racunara-2/
http://www.itdesk.info/srp/osnove-koristenja-racunara-3/
http://www.itdesk.info/srp/e-edukacija/primer%20ispita/primer%20ispita%20modul%202.pdf
http://www.itdesk.info/srp/resenje-primera-ispita-osnovno-koristenje-racunara/
http://www.itdesk.info/srp/koriscenje-racunara-kviz1/
http://www.itdesk.info/srp/koriscenje-racunara-kviz2/
http://www.itdesk.info/srp/koriscenje-racunara-kviz3/
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5 ОПШТИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА  

Web–страницу www.ITdesk.info је покренула удруга „Отворено друштво за 

размену идеја - ОДРАЗИ“ у склопу активног промовисања људског права на 

слободан приступ информацијама, те 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 web–страници ITdesk Home на web 
адреси ITdesk.info искључиво право поседују њихови аутори/це. 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/ца. Уколико имате питања везана уз употребу или редистрибуцију 
било којег програма, молимо контактирајте ауторе/ице дотичног програма. Сва додатна 
питања пошаљите на info@itdesk.info.  

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

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

 да ће ове web–странице или web слуге 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. 

Ако се не слажете са овим општим условима коришћења или ако нисте задовољни web– 
страницама које пружамо, прекините с коришћењем ових web–страница и web услуга. 
ITdesk.info тим није одговоран Вама, нити трећим лицима за било коју насталу штету, 
била она директна, индиректна, случајна или последична, повезана с или произлазећи 
из Ваше употребе, погрешне употребе ових web–страница или web услуга. Иако Ваше 
потраживање може бити базирано на гаранцији, уговору, прекршају или неком другом 
правном упоришту, независно о нашој обавештености о могућности настанка такве 
штете, ослобађамо се сваке одговорности. Прихватање ограничења наше одговорности 
нужан је предуслов коришћења ових web–страница и web услуга. 

Сви софтвери наведени у овом или другим документима објављеним на сајту ITdesk.info 
су наведени само за едукативне сврхе или као пример те 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 омогућавају 

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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корисницима/цама да без препрека постану дигитално писмени, користе рачунар и 
учествују у модерном информатичком друштву. 
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