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ППррооггрраамм  ззаа  ооббррааддуу  ттееккссттаа  ––  WWoorrdd 

Садржај је обрађен кроз шест вежби које обухватају: 
 

 Основнe појмовe и покретање 

програма 

 Начин приказивањадокумента 

 Форматизацију фонтова и 

параграфа 

 Листе набрајања 

 Рад са табелом 

 Форматизација стране, припрема за 

штампу 

 Практичне вежбе 

 Питања 

 

 
 

ВВеежжббаа  ббрр..  44 
WWoorrdd,,  ооссннооввннии  ппоојјммооввии,,  рраадд  ссаа  ддооккууммееннттоомм 

 

Мада су рачунари ушли у практично све домене живота, обрада текста је још увек 

најзаступљенији вид њихове примене. Које су главне предности обраде текста на рачунару? 

У првом реду, то је могућност једноставне исправке текста, затим долази напредно 

форматирање – маргине, различите врсте и величине слова, примена боја, графика, 

једначине, табеле..., могућности су велике. Рачунари такође омогућују једноставно копирање 

делова или целих текстова, а уколико нам је потребно више копија документа једноставно га 

одштампамо у више примерака. Ту је још мноштво аутоматизованих операција као што су 

бројеви страна, креирање садржаја и много других којима се значајно олакшава и унапређује 

обрада текста. 

Под обрадом текста подразумева се: 

• Унос текста, 

• Модификација (измена) 

• Чување (на спољњој меморији) 

• Штампање 

 

Стартовање програма Word је на стандардни начин: 

• Каскадни мени StartPrograms MicrosoftWord 

• Активирање иконе на радној површини (ако постоји) 

Задавање команди може се извести на један од већ описаних начина: 

• Избор команде изменија 

• Комбинација тастера 

• Активирање алатке из Toolbar линије 

Основни делови прозора програма приказани су на Слици 16. На врху је, наравно, 
насловна линија, испод које се налази линија менија. Непосредно испод ње су линије са 

алаткама (Toolbar). Ту су и хоризонтални и вертикални лењир (Ruler), чија је намена да 

олакша сналажење са маргинама и другим елементима позиционирања у раду. Највећи део 
екрана, наравно, заузима радна површина, која представља замишљени лист папира, на коме 

се појављује текст. На десној страни је  вертикална  трака за  померање  садржаја  (Scrollbar).  
На њеном дну налазе се 
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дугмад за брже кретање. Њен хоризонтални еквивалент је испод радног дела прозора, а на 

левој страни су дугмад за избор врсте приказа чији детаљнији опис ћете наћи у следећој 

вежби. Испод хоризонталне траке се налази статусна линија, у којој се све време исписују 

информације о величини текста и вашој позицији у њему, као и активни језик и статус 

контролних тастера. 
 

 

Слика 16. Основни елементи прозора програма Word 

 

Основне команде везане за документ програма Word налазе се у File менију који је 

приказан на Слици 17. 
 

 
Отвори нови документ 

Отвори постојећи документ 

Затвори документ 

Сачувај документ 
 

Сачувај документ под новим именом 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слика 17. Команде из File менија програма Word 

Мени линија Насловна линија 

програма и документа 

Палете са алаткама – Toolbar 

Лењири 
Радни простор 

документа 

Траке за померање садржаја 

– Scrollbar 

Тастери за избор 

приказа документа 

Статусна линија 
Тастери за кретање 

по документу 
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Када се први пут активира Word, на екрану се појављује празан документ, спреман за унос 

(куцање) текста. Он се зове Document1, следећи нови је Document2 итд. Нови документ креирате 

избором команде New из менија File или кликом на икону New Blank Document на линији са 

алаткама или преко тастатуре, комбинацијом тастера Ctrl+N. Обратите пажњу да се нови 

документ појављује као засебан прозор (у претходним верзијама Word-а то није случај), чије дугме 

видимо на Taskbar– у. 

Формирање новог документа: 

• Из менија FileNew 

• 

• комбинацијом тастераCtrl+N 

 
Том приликом добијамо прозор за дијалог New као што је приказан на Слици 18: 

 

Слика 18. Дијалог прозора команде New (нова и стара верзија Word-а) 
 

Да бисте отворили постојећи документ, изаберите команду Open из менија File или 

кликом на икону Open на линији са алаткама, или комбинацијом тастера Ctrl+O. У сваком 

случају се добија исти дијалог прозор приказан на Слици 19: 

 

Отварање постојећег документа: 

• Команда FileOpen 

• 

• комбинација тастераCtrl+O 

На левој страни дијалога је листа фасцикли у којима се налази вертикала са неколико 

најпосећенијих места на вашем диску – то су: My Recent Documents листа, у којој се налази 

списак докумената са којима је нејскорије рађено; Desktop, вам директно отвара локацију радне 

површине да на њој пронађете жељену датотеку; што исто важи и за остале локације My 

Documents, My Computer и на крају My Network Places, преко кога можете да приступите 

документима на локалној мрежи или на Интернету. У пољу Files of type дефинише се тип 

документи који ће бити приказани у дијалогу Open. Оно функционише као маска која дозвољава 

да се прикажу само документи одређене екстензије. По избору локације и жељеног документа из 

десног дела прозора кликните на дугме Open. 
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Ако се тражени документ не налази ни у једној од понуђених фасцикли, до њега ћете 

доћи на стандардан начин, преко поља Look In. 
 

 

Слика 19. Дијалог Прозор команде Open 

 

Када се документ чува први пут, потребно је дати му име и сместити га на жељено место 

на диску. Да бисте то урадили, одаберите команду Save As из менија File. На екрану се 

појављује дијалог прозор приказан на Слици 20. 

У пољу Save in пронађите фасциклу (место) где ћете сачувати документ, а у поље File name 

унесите име под којим желите да га снимите. У пољу Save as type бирате у ком формату ће 

документ бити сачуван. Формат чувања је, у већини случајева, Word Document (*.doc). То је 

класичан формат верзије Word–a, коју тренутно користите. Ако желите да ваш документ буде 

сачувану некој старијој верзији у том пољу ћете изабрати жељену ставку. Након тога кликните 

на дугме Save. 
 

Слика 2.0 Дијалог Прозор команде SaveAs 

Активни каталог 

Листа за избор каталога 

Поље за име 

документа 
Командно дугме 
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Ако је документ већ једном сачуван (именован), све наредне измене у њему се чувају 

командом Save из менија File или комбинацијом тастера Ctrl+S. Постојећи документ можете 

сачувати под новим именом, командом Save As. 

 
Чување документа: 

• Команда FileSave(чува под постојећимименом) 

• Команда FileSaveAs(увек отвара прозор заиме) 

• 

• комбинација тастера Ctrl+S 

 

Рад на документу завршавамо активирањем команде Close из менија File или једноставно 

кликом на дугме за затварање прозора. Ако пре тога нисмо сачували унете промене појавиће 

се дијалог у коме ће се тражити потврда да се промене сачувају као што је приказано на 

Слици 21. 

 

Слика 21. Дијалог при затварању документа 

 

Избором опције Yes, Word ће ће једноставно сачувати последњу верзију документа (ону 

коју у том тренутку видите на екрану) на истом месту, под истим именом, а уколико 

документ пре тога није уопште био сачуван појавиће се већ објашњени дијалог прозор 

команде Save As. Избором опције No, документ ће се затворити без чувања измена у њему, 

односно, остаће верзија документа коју сте посљедњу сачували. Увек пажљиво прочитајте 

које име документа се појављује у горњем дијалог прозору. Обично је на екрану отворено 

више докумената, а најчешћа грешка је да се, без размишљања, кликне на тастер No и тиме 

не сачувају измене у њему. 
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Уради Вежбу: 
 

1. Отворити празан документ уWord-u. 

2. Одабрати латинично писмо по избору. 

3. Уписати ваше име и презиме. 

4. Сачувати документ под именом prva.doc у фасцикли ваше групе коју сте 

формирали у претходној вежби. 

5. Дописати затим на крај текста датум и место вашег рођења. 

6. Сачувати измењени документ под истим именом. 

7. Затворити документ prva.doc 

8. Поново отворити документ prva.doc 

9. Дописати на крају унетог текста ваш број индекса. 

10. Сачувати документ под именом Ime_Prezime.doc (ваше име и презиме) 

11. Затвори све отворене документе и заврши рад са Word-om. 
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ВВеежжббаа  ббрр..  55 
ННааччиинн  ппррииккааззиивваањњаа  ддооккууммееннттаа,,  уунноосс,,  ооззннааччаавваањњее  ии  

ббррииссаањњее  ттееккссттаа 
 

Врста приказа (изглед) документа на екрану се подешава избором View из мени линије и 

притиском одговарајуће команде (Normal, Web, Print Layout (у претходним верзијама 

Word-a звао се Page Layout), Outline или преко тастера у доњем левом углу екрана 

(погледати претходну вежбу), а што је приказано на Слици 22. Разлике се своде на начин 

приказивања и немају никаквог утицаја на сам садржај документа. Најбитнији су Normal, 

који је погодан за спорије рачунаре, јер текст приказује без исцртаних страна, заглавља, 

подножја и сличног и Print Layout, који текст и целе стране приказује баш онако како ће се 

појавити напапиру. 
 

 

Слика 22. Команде из менија View 

 
 

Линије са алаткама (Toolbars) могу се активирати и деактивирати простим кликом на 

листу коју добијемо избором команде Toolbars из менија View као што је приказано на 

Слици 23. Стандардно су постављене алатке Standard и Formatting. 

Листа Zoom oмогућава да се дефинише однос величине приказа садржаја на екрану и 

његове реалне величине на папиру у процентима, што се може подесити и иконом са 

Standard линије алатки. Постоје још и три врло практичне опције за аутоматско 

подешавање, а то су: 

▪ Page width, која ће страну приказати тако да се њена ширина поклапа са ширином 

екрана, 
▪ помоћу опције Text width постиже се исто, али само за текст без маргина 

▪ Whole page приказује целу страну одједном па је погодна за преглед њене естетске 

композиције 
▪ Many pages омогућује приказ више целих страна одједном, а њихов број бира 

се кликом на дугме поред. 

Различити начини приказа 

документа на екрану 
 

Одређују се палете са алаткама 

које се постављају и уклањају 

Одређује се величина 

приказаног дела документа 
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Слика 23. Део листе за укључивање и искључивање палети са алаткама 

 

Најмања недељива јединица текста је знак који може бити слово, број, знак 

интерпункције и специјални знак. Визуелна карактеризација знака одређена је фонтом који 

се користи приликом писања. 

Основни елементи текста су слова, речи и реченице, који када се групишу у целине 

називамо параграфом (пасус) који се раздвајају притиском на тастер <Enter> 

На распоред и изглед текста у документу утичу: 

▪ параметри дефинисани застрану 

▪ параметри везани зафонт 

▪ параметри везани запараграф 

 
Све се може подесити у било ком тренутку (пре започињања куцања, па до краја куцања), 

што означава да је главни посао ипак унос самог текста. 

Када желите да обавите неку операцију над било којим делом текста, нпр. да промените 

врсту или величину слова потребно је прво да их означите. Означавање је поступак који ће 

Word-u »рећи« над којим делом текста желите да примените следеће операције. Означавање 

(селектовање) произвољног дела текста може се постићи: 

▪ повлачењем миша 

▪ помоћу курсора тастатуре и тастера <Shift> 

▪ за правоугаону површину иде комбинација: <Alt>+ мишем се означи горњи леви и 

повлачи до доњег десног угла 

Селектовани део текста означен је инверзно као што је приказано на Слици 24. 

Брисање текста: 

▪ <Backspace>- брише једнак знак лево од курсора тастатуре 

▪ <Delete>- брише један знак десно од курсора тастатуре 
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Слика 24. Изглед селектованог дела текста 

 

Уколико желимо да селектовани део текста копирамо или померимо на неку другу 

локацију у документу користићемо Clipboard– прихватну меморију за размену података и то 

на следећи начин: 

 

➢ копирање – комбинација Copy + Pasteна означеном делутекста 

▪ селектује се жељенитекст 

▪ активира наредба Copy (из менија Edit, комбинација тастера, из Toolbar-а) 

▪ постави се курсор на жељеноместо 

▪ активира се наредба Paste (из менија Edit, комбинација тастера, из Toolbar-а) 

 

➢ премештање – комбинација Cut+ Paste на означеном делу текста 

▪ селектује се жељени текст 

▪ активира наредба Cut (из менија Edit, комбинација тастера, из Toolbar-а) 

▪ постави се курсор на жељеноместо 

▪ активира се наредба Paste (из менија Edit, комбинација тастера, изToolbar-а) 
 

 

Cut Copy Paste 
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Уради Вежбу: 
 

 

 

Улазне јединице 

 
Основни задатак свих улазних јединица је у томе да податке и информације (у 

алфанумеричком, звучном и видео облику) пренесу на носач података у централну 

јединицу рачунарског система. 

Карактеристика свих улазних јединица јесте да раде под контролом управљачке 

јединице (канала и контролера) у свим случајевима када су у тзв. Online вези са 

централном јединицом.  

У ову групу јединица (уређаја) убрајају се: 

• тастатура, 

• миш, 

• скенер, 

• микрофон, 

• читач бушених картица и др. 

 

1. Отворите документ сачуван у претходној вежби под вашим именом и 

презименом. 
 

2. Измени садржај тако да ваше име и презиме буде у другом реду, датум и место 

рођења у четвртом, а број индекса у шестом реду. 
 

3. Упиши у трећи, пети и седми ред исти текст као у другом, четвртом и 

шестом реду респективно али ћириличним писмом. 
 

4. Пређи у десети ред и ту ископирај доле уписани текст (Ulaznejedinice...) 

5. Сачувајте измене у документу. 
 

6. Селектуј текст написан ћирилицом и пребаци га на крај документа. 
 

7. Сачувај измене у документу под именом promena.doc у фасцикливаше групе. 

8. Заврши рад са Word-om. 
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ВВеежжббаа  ббрр..66 
ФФооррммааттииззаацциијјаа  ттееккссттаа,,  ппооддеешшаавваањњее  ффооннттоовваа  ии  

ппааррааггррааффаа 
 
 

Као што је већ речено у претходној вежби на распоред и изглед текста у 

документу утичу: 
1. параметри дефинисани за страну 

2. параметри везани за фонт 

3. параметри везани за параграф 

 

Форматирање параметара везаних за фонт и параграф ради се командама из менија 

Format као што је приказано на Слици 25. 
 

 

Слика 25. Листа команди из менија Format и прозор команде Format ►Font 

 

Знак може бити слово, број, знак интерпункције и специјални знак. Визуелна карактеризација 

знака одређена је фонтом који се користи приликом писања. Избор и подешавање фонтова 

преко менија Format►Fontприказано је такође на Слици 25. У оквиру једног фонта постоји 

више стилова и величина. 

 

Стилови: 

• обичан (regular) 

• подебљан (bold) 

• искошен (italic) 

• подвучен (underlined) 
 

Size листа служи за промену величине фонта, која се изражава у типографским тачкама 

(points, ili скраћено »pt«) величине 1/72 инча. Стандардна величина фонта је 12 pt. Са Font 

color мењамо боју слова, што постаје све потребније масовном употребом колор инк-јет 

штампача.   Ефекти (Effects), међу којима су прецртавање 
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(Strike through), експоненти (Super script), индексi (Sub script), сенчење (Shadow) и други, 

се много ређе користе од осталих начина форматирања. Све промене које направите ће бити 

приказане у Preview прозору. 

Можемо користити и алатке са Toolbar-a као што је приказано на Слици 26. 
 

 

Слика 26. Команде из Toolbar-a за форматизацију фонта 

 
 

Wорд параграфом (тј. одељком или пасусом) сматра текст од почетка до краја 

»новог реда«, тј. следећег притиска на тастер Enter. За разлику од форматирања фонтова, 

можете, а не морате означити параграф пре његовог форматирања– довољно је да у њега 

поставите курзор. Избором команде Paragraphиз менија Format (Format►Paragraph) 

добија се дијалог прозор приказана на Слици 27. 
 

Слика 27. Дијалог прозор команде Format ►Paragraf 

Врста фонта Величина фонта Стил Боја фонта 
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• Alignment– поравнање (положај леве и десне ивице текста у односу на страну и 

можебити 

o Лево (Left) 

o Центрирано (Centered) 

o Десно (Right) 

o Обострано (Justified) 

• Indentitation– Ивице параграфа могу бити постављене независно од маргина остатка 

текста што се постиже уносом у поље Left односно Right. Ако је вредност нула, нема 

промене. Позитивне вредности померају ивице параграфа ка унутра у односу на маргине 

текста, док негативне раде обрнуто – дотични параграф, ако је потребно, може бити шири 

од остатка текста. 

• Special–листа омогућује постављање првог реда независно од остатка параграфа, и то 

његовим увлачењем (First line) или извлачењем (Hanging).  Поље B одређује колико ће 

то померање износити. 

• Spacing– Може се дефинисати и простор испред (Before), иза (After) и између редова 

самог параграфа (Line spacing). 

• Поље Preview све време приказује шта ћете на крају добити. 

Велика помоћ при форматирању је лењир, који се укључује и искључује преко менија 

View►Ruler. 

<Tab> - тастер табулатора чијим притиском се курсор тастатуре помера за 

предефинисани број (1,27 цм). Обично се користи за увлачење првог реда параграфа. 
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Уради Вежбу: 
 

 

1. Отворите документ promena.doc сачуван у претходној вежби у фасцикли ваше групе 
 

2. Уклоните све палете са алаткама. Поставите палете Standard и Formatting. 
 

3. Уклоните и поставите лењир -Ruler. 
 

4. Подесите величину приказаног документа на ширину стране (Page Width) 

помоћу алатке Zoom. Мењајте величину приказа документа. 
 

5. Изаберите изглед документа Normal. Прегледајте документ у изгледу Normal. 

Поново подесите странични изглед (Print Layout) и уочите разлике између ова два 

начина приказивања документа. 
 

6. Форматизуј садржај на следећи начин: 
 

7. Величина слова нека буде 12, врста писма Tahoma. 
 

8. Поравнање текста: уз десну и леву маргину (Justify). 
 

9. Први ред првог пасуса је увучен. 

10. Проред за прва два пасуса је двоструки са размаком од 6 pt. 
 

11. Проред за текст у набрајању је једноструки. 
 

12. Сачувај промене у документу. 
 

13. Пређи на следећу страну и ископирај доле уписан текст (Izlaznejedinice...) 

14. Сачувај документ под именом formatiran.doc у фасцикли ваше групе и заврши рад са 

Word-om 
 

 

 
 

Излазне јединице 

У излазне јединице спадају: штампач, јединице за говорни излаз, плотер, терминали, 

магнетна трака, магнетни диск, компакт диск итд. 

Основне врсте штампача који су у широкој употреби су: 

• Матрични штампачи, 

• ink-jet штампачи, 

• piezo-електрични штампачи, 

• термални и 

• ласерски штампачи. 
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ВВеежжббаа  ббрр..77 
РРаадд  ссаа  ллииссттааммаа  ннааббрраајјаањњаа,,  ууббаацциивваањњее  ггррааффииччккиихх  ооббјјееккааттаа  уу  

ттеекксстт 
 

 

 

Word пружа заиста велику помоћ и при креирању листа које могу бити нумерисане 

(Numbering) и ненумерисане (знаковне Bullets). Добијају се применом команде Format ► 

Bullets and Numbering у виду дијалога као на Слици 28. 
 

 

Слика 28. Дијалог прозор команде Format ►Bullets and Numbering 

 

 
Ако је алатка за набрајања укључена сваки нови <Enter> даће нову ознаку (број у 

растућем низу, слово по абецедном реду или ознаку по избору), док се не притисну два 

узастопна <Enter> без уноса текста, или се искључи алатка за набрајање са Toolbar-a. 

Картица Bulleted даје могућност избора знака који је исти за означавање сваке ставке у 

листи, а клика на Customize отвара могућност избора било ког симбола и дефинисања 

његове величине и позиције. 

Картица Numbered даје могућност избора бројева (арапских или римских) као и слова 

абецеде, при чему се у листи свака следећа ставка означава новим бројем односно словом у 

растућем редоследу. 

Последња картица Out line Numbered, нуди нумерисање у више поднивоа (по дубини) и 

комбиновање њихових стилова. 

Прозори за последње две изабране листе као и начин промена нивоа у листи 

Out line Numbered приказани су на Слици 29. 
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Слика 29. Numbered и OutlineNumbered листе 

 

 

Промена нивоа у Out line Numbered листи постиже се једноставним притиском на 

алатке са Toolbar-a за повећање (Increase Indent) и смањење нивоа 

(DecreaseIndent) као што је приказано на 

Слици30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алатке за укључивање и искључивање 

листи за набрајање – Numberedi Bullets 

 

Слика 30. Команде за листе набрајања на Toolbar-у 

 

Поништавање акције – Undo: Нежељени ефекат наредби за форматизацију текста може се 

поништити ако се зада наредба Edit►Undo или притиском на одговарајућу алатку. У листи 

се налази запамћени низ наредби које се могу поништити при чему се мора имати у виду да 

се поништавају све акције уназад до поништења акције изабране са листе (а не само изабрана 

акција). 

 

Враћање поништеног – Redo: Ако се погрешно поништи нека наредба ефекат те наредбе 

се може обновити командом Edit►Redo или притиском на одговарајућу алатку. У листи се 

налази списак свих акција поништених командом Undo и важи исто што и за наредбу Undo 

(поништава се скуп свих акција до оне изабране са листе). 

 

Понављање акције – Repeat: Одрађена акција се поред поништавања може и поново 

одрадити али само одмах по завршетку акције коју желимо да поновимо. То се ради избором 

команде Edit►Repeat. 
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На Слици 31. приказани су начини одабира горе објашњених команди. 
 

 
Слика 31. Команде Undo, Redo и Repeat 

 
 

У текст можемо убацити слике различитог порекла. Једна могућност је уношење слика из 

базе Clip Art, која је саставни део Microsoft Office пакета. Друга могућност је убацивање 

датотека у одређеној форми (.JPG, .TIFF, .BMP, .GIF или сличне). 

Слика се уноси тако што се позиционирате на жељено место, а онда из менија 

Insert изабере команда Picture као што је приказано на Слици 32. 
 

 

Слика 32. Убацивање слике у документ 

Начин задавања 

команде преко менија 

Алатке Undoи Redoкоје се 

налазе на Toolbar-u 

Листа акција које се могу поништити 

(избором одговарајуће поништавају се све акције до 

изабране укључујући и њу) 
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Наравно слику можемо пренети из друге апликације познатим начином преко 

Clipboard-a (Copy+Paste). 

Из менија Insert избором наредбом Symbol добијамо прозор могућност да унесемо 

одговарајући симбол у текст као што је приказано на Слици 33. 
 

 

Слика 33. Убацивање симбола у документ 
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Уради Вежбу: 
 

 

 

4. Терминали 

• Видео и графички, 

• интелигентни 

• специјални 

 
1. Отворите документ formatiran.doc сачуван у претходној вежби у фасцикли ваше групе 

2. Форматизуј садржај на следећи начин: 

3. Величина слова нека буде 12, врста писма Arial. 
 

4. Побројте врсте штампача знаковном ознаком (Bullets). 
 

5. Побројте улазне јединице бројчаном ознаком (Numbering). 
 

6. Испитај примену наредби Undoи Redo на садржај документа. 
 

7. Преуреди параграф са излазним јединицама тако да оне буду наведене у форми 

бројчаног набрајања. 

8. Сачувај промене у документу. 
 

9. У оквиру 4. опције терминали додати нову поделу као доле уписани текст. 
 

10. Промени набрајање код излазних јединица да буде Outline. 
 

11. Додај код терминала нову врсту: Klasični да буде на првом месту 
 

12. Запази како се мењају постојеће ознаке набрајања. 
 

13. Сачувај документ под именом nabrajanje.doc у фасцикли вашегрупе. 
 

14. Тексту који је написан плавом бојом промени боју у зелену. 
 

15. Убаци на крај документа слику по избору и постави је на средину странице. 
 

16. Сачувај документ под именом slika.doc у фасцикли ваше групе. 
 

17. Заврши рад са Word-om. 
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ВВеежжббаа  ббрр..88 
РРаадд  ссаа  ттааббееллааммаа  уу  WWoorrdd--ооввоомм  ддооккууммееннттуу 

 

 

Табела представља скуп података организованих у мрежу колона (Columns) и редова 

(Rows), при чему се њихов пресек назива ћелијом (Cell). У сваку ћелију се могу унети текст, 

бројеви, слике и формуле. Ако је дужина текста већа од ширине ћелије, вишак текста ће бити 

пребачен у нови ред у истој ћелији. Сва правила и могућности уноса и форматирања текста 

важе и унутар табеле 
 

Табела се прави наредбом Table►InsertTable или коришћењем алатке са Toolbar-а као што 

је приказано на Слици 34. 
 

 
 

Број колона не може да буде већи од 63, док за 

редове нема ограничења 

 

 

 

 
Подешава се ширина колоне: да ли ће све 

бити исте ширине или се ширина колоне 

прилагођава садржају ћелије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алатка за формирање табеле – InsertTable 

 

 
Повлачењем миша одређује се 

димензија табеле 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 34. Креирање табеле 



Програм ѕа обраду текста – Word 
 

51 

 

Кретање из поља у поље табеле могуће је: 

• Помоћу тастера <Tab> 

• Притиском миша на ћелију 

• Помоћу дирекционих тастера 

 

Означавање целе табеле се најлакше обавља тако што у њу кликнете, а затим из менија 

Table изаберете команду Select table. Означавање колоне је једноставније коришћењем 

миша, тако што показивач поставите на горњу ивицу када се он претвара у малу црну 

стрелицу окренуту надоле кликнете. Означавање редова је исто као код обичног текста, 

показивач поставите лево од жељеног реда када се он претвара у нормалну стрелицу 

окренуту удесно и кликнете. Означавање једне ћелије се, такође, обавља мишем, исто као и 

за цео ред, али се стрелица поставља унутар ћелије уз њену леву ивицу, при чему се претвара 

у малу црну стрелицу окренуту удесно. Потребно је само да кликнете. Јасно, све ове 

операције могу означити и више елемената ако преко њих превучете стрелицу држећи леви 

тастермиша 

 

У менију Table налазе се команде за модификовање табеле а што је приказано на 

Слици 35: 
 

 

Додавање нове ћелије, реда или колоне 
 

Брисање ћелије, реда колоне 

 
Селектовање ћелије, реда колоне 

или целе табеле 

 

 

 

 

 

Дељење и спајање ћелија 

 

 

 

 

 

 

Слика 35. Листа команди из менија Table 

 

Када неки део табеле означите, поред форматирања његовог садржаја, можете да га и 

обришете, и то на два начина: 

▪ брисање садржаја, при чему структура табеле остаје нетакнута, се обавља простим 
притиском на тастер Delete или избором команде Clear из менија Edit, 

▪ брисање комплетних редова, колона или ћелија мора да се обави кроз избор 

команде Delete из менија Table у коме бирате шта бришете, или избором наредбе 

Cut. 

Када желимо да убацимо нови ред или колону, постави се курсор у ћелију поред које 
желимо нови део табеле. У менију Table►Insert бирамо: 

▪ Table, ако желимо да буквално убацимо још једну табелу 
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▪ Columns to the left и Columns to the right убацују колону са леве и десне стране 

ћелије 

▪ Rows above и Rows below убацују ред изнад или испод ћелије. 

▪ Cell убацује ћелију померајући остале удесно (Shift cells right) или надоле (Shift 

cells down). 

На Слици 36. приказани су дијалог прозори које добијамо када хоћемо да бришемо 

или додамо ћелије. 
 

 

 

Слика 36. Дијалог команде Delete/Insert Cells 

 
 

Табела се визуелно мења коришћењем оквира и сенчења и то коришћењем алатки 

из Тoolbar-a Tables and Borders а као што је приказано на Слици 37. 

Ширина 

Тип линије линије Бојалиније  

 

врста оквира 

Промена оријентације 

текста у ћелији 

Поравнање текста према 

одговарајућој ивици 

 

Слика 37. Команде из Toolbar-a Tables and Borders 
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Уради Вежбу: 
 

 
 

Predmet Izašlo Položilo Procenat (%) 
Informatika 50 25 50 
Engleski 60 45 75 

1. Отворите новидокумент. 

2. Направите табелу са четри колоне и три реда и у њу унесите ћириличним 

писмом доле приказан садржај. 

3. Величина слова нека буде 12, врста писма Verdana. 
 

4. Сачувај промене у документу под именом tabela.doc у фасцикли ваше групе. 
 

5. Додати нови ред између информатике и енглеског. 

6.  Уписати у тај ред: Sociologija 30 10 33,3 

7. Форматизуј табелу на следећиначин: 
 

8. Спољни оквир је двострука линија. 
 

9. Унутрашње линије су испрекидане. 
 

10. Први ред има жуту позадину, а слова су плава. 
 

11. Подаци у последњој колони су црвене боје. 
 

12. Споји ћелије у првом реду у једну (Merge cells). 
 

13. Сачувај промене у документу. 
 

14. Заврши рад са Word-om. 
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ВВеежжббаа  ббрр..99 
ППррииппррееммаа  ззаа  шшттааммппуу::  ммааррггииннее,,  ннууммеерраацциијјаа  ссттррааннаа,,  

ззааггллааввљљее  ии  ппоодднноожжјјее,,  ппррееллоомм  ссттррааннее 
 
 

Подешавање изгледа стране ради се помоћу команде File ► PageSetupгде се 

подешавају: 

• Маргине (Margins) 

• величина и оријентација папира (Paper Size) 

• начин уласка папира у штампач (Paper Source) 

• специјални распоред текста на страни (Layout) a 

што је приказано на Слици 38. 

Маргине: горња, доња, лева и 

десна, као и простор за лепак 

 

 

Величина папира 
 

оријентација  

Слика 38. Дијалог прозор команде Page Setup 
 

Картица Margins, наравно, служи за дефинисање маргина текста, које представљају 

празан простор од ивица текста до ивица папира. У одговарајућа поља се уносе жељени 

простори за горњу (Top), доњу (Bottom), леву (Left) и десну (Right) маргину. Маргине не 

треба постављати на нулу, јер практично ниједан штампач то не може да пренесе на папир – 

увек постоји простор од неколико милиметара уз ивице папира, који мора остати празан. 

Избор за који део документа важи подешавање 
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Број странице 

Картица Paper служи за избор величине папира на коме текст треба да се одштампа. 

Word нуди многе предефинисане формате, смештене у листи Paper, али ћете сасвим сигурно 

највише користити обичан А4 (210 x 297мм) формат. У случају да нема величине која вам је 

потребна, можете је сами дефинисати у пољима за ширину (Width) и висину (Height). 

Број стране се може аутоматски убацити избором команде Insert ►PageNubers 

као што је приказано на Слици 39. 
 

 

Позиција може бити у подножју (Footer) или 

заглављу (Header) стране са положајем по жељи 

(лево, десно, центар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 39. Дијалог прозор команде PageNumbers 

 
 

У заглављу и подножју се могу поставити и други подаци помоћу команде View► 

Header and Footer За разлику од већине других команди које овде примењујемо, не 

појављује се никакав посебан дијалог, већ само одговарајућа линија са алаткама као што је 

приказано на Слици 40. и поље у коме треба да дефинишете заглавље, при чему остатак 

текста избледи, стављајући вам до знања да је недоступан. 
 

 

 

 
 

 
 

Укупанброј 

страница 

 

 
 

Датум Време

 Прелазсаз

аглављана 

подножје 

 
Завршетак рада 

са заглављем 

 

Slika 40. Рад са Header/Footer- ом 

 
 

Када се дефинишу подаци за заглавље и подножје након  притиска  на    команду 

Closeтекст документа ће бити поново доступан за даље измене. 

Документ се може одштампати помоћу команде File►Printили помоћу одговарајуће 

алатке из Toolbar-a. Дијалог прозор команде File►Printдат је на Слици 41. 
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Подешава се шта се штампа: све, 

текућа страна, селекција или неки 

опсег страница 

 

Одређује се број примерака који се 

штампа и начин. 

Collate штампа прво цео први 

примерак па други... а ако је опција 

искључена штампа се прво прва 

страна у одговарајућем броју 

примерака, па друга итд.... 

 

Шта се штампа 

 

 

 

 

 
 

Slika 41. Дијалог прозор команде Print 

 

 
Може се штампати само неки део текста. У секцији Page Range бирамо да ли се штампа 

све (All), само страна на којој је курсор (Current Page), оно што је означено (Selection) или 

неке одређене стране, које су одвојене зарезима, а уносе се у поље Pages. Може се одредити 

и опсег који се означава нпр. 7-10. 

Ако желимо да документ одштампамо обострано, прво ћемо морати одштампати све 

непарне стране, пресложити их на одговарајући начин након штампања, поново вратити у 

штампач и, на крају, укључити штампање свих парних страна. Овај поступак је неопходан јер 

већина штампача нема могућност аутоматске обостране штампе. Штампање непарних страна 

се задаје у пољу Print, укључивањем опције Odd pages, а опција Even pages се односи на 

парне стране. 

Како ће изгледати текст када се одштампа може се видети помоћу команде File► Print 

Preview, или коришћењем одговарајуће алатке из Toolbar-a, а што је приказано на Слици 

42. 
 

 

Може се изабрати: 

• приказ једне или вишестрана 

• увећати деодокумента 

• поставити лењири имаргине 

 

а након свих измена се може или 

• штампатиили 

• вратити у основни приказ па штампатиодатле. 

 

Slika 42. Опције команде Print и PrintPreview 



Програм ѕа обраду текста – Word 
 

57 

 

Уради Вежбу: 
 

 

1. Отворите документ slika.doc сачуван у фасцикли ваше групе 
 

2. Форматизуј садржај на следећи начин: 
 

3. величина стране А4; положај папира вертикалан (Portrait); 
 

4. горња и доња маргина (Topи Bottom) – 1,8cm 
 

5. десна и лева маргина (Rightи Left) - 2cm; 
 

6. простор за повезивање (Gutter) – 1cm; 
 

7. растојање (Fromedge) заглавља (Header) и подножја (Footer) од ивице папира 

1сm. 

8. Сачувај промене у документу под именом Margine.doc у фасцикли ваше групе. 
 

9. Узглављу (View→HeaderandFooter) у Garamond-у, величине слова 11, упишите 

искошеним словима са десним поравнањем VežbaizOsnovaInformatike 

10. Нумеришите страну (Insert→PageNumbers), број стране нека буде у центру и у дну 

стране. 

11. Сачувај документ под именом Pripremazastampu.doc у фасцикли ваше групе. 
 

12. Прегледај документ опцијом Print Preview, а затим врати у основни приказ. 

13. Заврши рад са Word-ом. 
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Одговори на питања: 
 

1) Документпредставља: 

a) скуп програма одређене врсте 

b) скуп података одређене врсте 

c) скуп каталога одређене врсте. 
 

2) Формирање новог документа у активном програму врши се активирањем 

команде    из менија  . 
 

3) Шта су фонтови? 

a) Позиви на одређену референцу у тексту. 

b) Знакови истих визуелних карактеристика. 

c) Простори између руба текста и ивице папира. 
 

4) Која је разлика између наредби Save и Save As? 
 

 
 

5) Опишите функције следећих тастера: 

a)  _ 

b)  _ 

c)  _ 

d)   

e)  _ 

 
6) Наведите врсте прореда код уређења пасуса.  

 

7) Како враћамо несталу линију алата (Toolbar)?  
 

8) Далијемогуће истовремено радити на више докумената програма Word 

a) да 

b) не. 
 

9) Датотека програма Word у називу садржи наставак (екстензију) . 
 

10) Копирање изводите алаткама и . 
 

11) Лењири служе за: 

a) кретање по документу 

b) одабир начина приказа документа 

c) подешавање маргина и обликовање пасуса. 
 

12) Обликовање знакова и пасуса омогућено је пословима менија . 
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13) Nomal, Web Layout, Print Layout и Outline cyкомандеменија View које 

омогућавају: 

a) различите начине приказивања документа 

b) рад са више докумената 

c) различите начине приказа пасуса. 
 

14) Величина и оријентација папира подешава се у дијалогу команде: 

a) Print из менија File 

b) Page Setup из менија File 

c) Paragraph из менија Format. 
 

15) Растојање између редова текста подешава се у дијалогу команде: 

a) Paragraph из менија Format 

b) Font из менија Format 

c) Print из менија File. 
 

16) Да би стране документа биле нумерисане активираћете команду из 

менија . 

17) Активирањем алатке Justify на палети Formmating: 

a) Поравнаћете обострано текст у односу на ивице 

b) Поравнаћете централно текст у односу на ивице 

c) Поравнаћете на десно текст у односу на ивице. 
 

18) Ефекат сваке команде за измене у тексту може се поништити ако се aктивира 

команда из менија . 
 

19) Обнављање дејства поништене команде могуће је активирањем алатке  
 

20) Избор фонта, величине и стила слова врши ce y дијалог прозору команде           

из менија . 
 

21) Табелу креирате активирањем команде подменија  

менија . 
 

22) Нови ред уметнућете у табелу командом: 

a) Rows Above 

b) Column Below 

c) Column Above 

подменија Insert из менија Table. 
 

23) Повлачење маргина колона табеле на хоризонталном лењиру омогућава промену: 

a) Ширина колона 

b) Висина колона 

c) Ширину рeда. 
 

24) Означене ћелије спајају се уједну командом__ _ _из менија _. 
 

25) У пољу Gutter дијалог прозора команде Page Setup подесићете: 

a) положај заглавља у односу на ивице 

b) величину простора за повезивање (лепак) 

c) положај папира. 
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26) Најпрецизнију слику о томе како ће изгледати документ када буде одштампан 

пружа комада из менија File: 

a) Print 

b) Print Preview 

c) Page Setup 
 

27) У пољу Print истоимене команде из менија File могуће је одабрати штампање свих страна 

документа, само или само страна. 


