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ЕXCEL 

 

 

 

 

Microsoft Excel је програм за табеларне прорачуне са могућношћу графичког приказа 

добијених података. Excel користимо за креирање мањих и једноставнијих база података 

које можемо анализирати у складу са потребама посла, а затим их приказати графички 

помоћу дијаграма или графикона. У програму Excel можемо реализовати и специфичне 

захтеве када креирамо одговарајуће формуле за унос и представљање података. 

 

 

 

 

 

 

Улаз у програм Excel и излаз из њега 
 

Да бисмо ушли у Excel, прво морамо да стартујемо oперативни систем Windows. Затим 

кликнемо мишем на дугме Start у доњем левом углу екрана и у менију бирамо опцију All 

Programs, уђемо у фолдер Microsoft Office, па кликнемо на Microsoft Excel 2010. На 

екрану ће се појавити празан радни лист (Лист 1) радне свеске (књиге) Свеска 1. Из 

програма Excel излазимо када курсор миша доведемо у горњи угао прозора, па кликнемо 

левим тастером миша на икону X или комбинацијом тастера на тастатури Alt + F4. 

Врло често је икона за Excel извучена као shortcut, тако да је видимо на Desktopu чим 

уђемо у Windows. Два пута кликнемо левим тастером миша на њу и у програму смо. 

Икону за Excel 2010 као shortcut извлачимо на Desktop следећим поступком: 

1. кликнемо на Start; 

2. кликнемо на All Programs; 

3. изаберемо Microsoft Office; 

4. курсор миша доведемо на Microsoft Excel 2010; 

5. притиснемо и држимо десни тастер миша, па повучемо икону Microsoft Excel 2010 на 

Desktop;  

6. пустимо десни тастер миша; 

7. појавиће се прозор у коме бирамо опцију Create shortcut here; 

На екрану ће се појавити икона за Excel 2010 извучена као shortcut. 
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Основни изглед прозора MS Excel 2010 
 

 

На врху прозора је насловна линија на чијој средини пише Свеска 1. Са леве стране 

налази се икона која представља Excel и основни toolbar који се састоји из икона: Сачувај, 

Опозови радњу и Понови радњу. Овај Тoolbar, као основни, увек остаје на екрану без 

обзира коју смо опцију покренули. Када кликнемо на неку икону, она се углавном отвара у 

оквиру посебног прозора и у њој се налазе команде за рад у радној свесци. 

 

 

 

Даље испод основног менија налази се мени са опцијама: Датотека, Почетак, Уметање, 

Распоред на страници, Формуле, Подаци, Редиговање и Приказ. Кликом на било коју 
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од ових опција појавиће се палета са иконама – командама које извршавају одређени 

задатак. Можемо додавати нове иконе ако су нам потребне нове команде за сваку радну 

свеску понаособ. Испод палета са иконама налази се ред са пољем које нам показује 

позицију где се тренутно налазимо у радном листу и функцијску линију која нам даје 

приказ унетог податка у табели. Даље наилазимо на радну свеску – Свеска, која се састоји 

из радних листова – Лист (Лист1, Лист2, Лист3...) који се налазе одмах испод радне 

површине (трака са језичцима). На дну овог прозора је Status bar, статусна линија која нам 

показује тренутну позицију у радној свесци. На десној страни прозора налази се Scroll bar 

(вертикални клизач) којим прелиставамо странице у радном листу тако што кликнемо на 

његову горњу или доњу стрелицу левим тастером миша. 

 

 

 

Радна површина 
 

 

Када уђемо у 

програм Excel, 

видећемо радну 

свеску (Свеска) у 

оквиру које се 

налазе радни 

листови (Лист) 

којих има онолико 

колико нам 

меморија рачунара дозвољава, а називају се Лист1, Лист2.... Радни листови се састоје из 

радних страница које су дефинисане колонама и редовима. Колоне су означене словима и 

то абецедним редом и има их укупно 16.384, што значи да је прва колона А, а последња је 

означена као XFД; редови су означени бројевима од 1 – 1.048.576. 

 

Пресек сваке колоне 

и реда назива се 

ћелија (поље). 

Ћелија је у ствари 

резултат пресека 

колоне чија ознака 

стоји у заглављу 

изнад радне површине (А, B, C...) и реда чија ознака стоји у заглављу лево од радне 

површине (1, 2, 3...). Свака ћелија у оквиру радне странице има своју адресу. Та адреса се 

формира комбинацијом имена редова и колона. Тако ћелија која се налази у пресеку шесте 

колоне (ознака ове колоне је F) и трећег реда (ознака овог реда је 3) има адресу F3. 

 

Показивач ћелије је у облику белог крстића који се појављује преко ћелије на страници. 

Показивач користимо да бисмо изабрали било коју ћелију у оквиру странице. Доведемо 

показивач на жељену ћелију и кликнемо. Изабрана ћелија назива се активна ћелија и 
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препознајемо је по томе што је уоквирена дебелим оквиром. Одређену групу ћелија 

називамо ранг. Ранг може бити: 

1. само једна ћелија; 

2. један ред; 

3. једна колона; 

4. комбинација колона и редова. 

Први елеменат у координатама 

скупа података је локација горње 

леве ћелије у скупу. Други 

елеменат је локација последње 

десне ћелије. Двотачка (:) одваја 

ова два елемента. Нпр.А1:C3 обухватају следеће ћелије: А1, А2, А3, B1, B2, B3, C1, C2, 

C3. Радна страница је много већа него што екран може одједном да прикаже. 

 

 

Кретање по радној страници 
 

Када уђемо у програм Excel, отвара се радна страница у коју треба да уписујемо податке. 

Да бисмо сместили податке у било коју ћелију на радној страници, мораћемо да се 

крећемо по жељеној локацији. Има много начина за кретање по радној страници. Можемо 

да користимо стрелице, тастере, као и њихове комбинације да бисмо се кретали са једне 

ћелије на другу. Прво одаберемо ћелију у коју желимо да упишемо податак, доведемо 

курсор миша на њу, па кликнемо левим тастером. Око ћелије ће се појавити линија што 

значи да је она активна. Сада можемо уписати први податак, затим притиснемо тастер 

Enter да бисмо изашли из те ћелије. Стрелицама или опет помоћу миша крећемо се по 

радној страници и даље уписујемо податке.  

 

Кретање по радној страници коришћењем миша 

 

Ово је најбржи и најпопуларнији начин кретања по радним страницама. Поступак кретања 

је: 

1. курсор миша (у облику белог крстића) доведемо на ћелију у коју желимо да унесемо 

податак;  

2. кликнемо левим тастером миша на жељену ћелију; 

3. ћелија се уоквири дебелим црним оквиром што значи да је маркирана; 

Уколико на радној површини не видимо изабрану ћелију, користимо вертикални или 

хоризонтални клизач у зависности од положаја ћелије, како бисмо ћелију довели у видно 

поље. Са десне стране екрана налази се вертикални клизач који има стрелице које, у 

зависности од избора, померају радну страницу нагоре или надоле. У доњем десном углу 

екрана налази се хоризонтални клизач који има стрелице које, у зависности од избора, 

померају радну страницу удесно или улево. 

 

Комбинације тастера за кретање кроз радну страницу 

 

лева стрелица или Shift + Tab – помера оквир за једну ћелију улево; 

десна стрелица или Таb – помера оквир за једну ћелију удесно; 
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горња стрелица или Shift + Еnter – помера оквир за једну ћелију на горе; 

Home – помера оквир на прву ћелију реда у коме се налазимо; 

End – помера оквир на последњу ћелију реда у коме се налазимо; 

Ctrl + Home – помера оквир са било које ћелије на радној страници на почетну ћелију А1; 

Ctrl + End – помера оквир са било које ћелије на радној страници на последњу ћелију у 

коју су унесени подаци; 

Page Up – помера оквир за неколико ћелија на горе што зависи од величине прозора радне 

странице (да ли је максималне величине или не); 

Page Down – помера оквир за неколико ћелија на доле што зависи од величине прозора 

радне странице (да ли је максималне величине или не). 

 

Унос података у ћелије 
 

Податке у ћелију уносимо преко 

тастатуре. Поступак је: 

1. курсор миша (у облику белог 

крстића) доведемо на ћелију у коју 

желимо да унесемо податак; 

2. кликнемо левим тастером миша 

на изабрану ћелију; 

3. ћелија се уоквири дебелим црним оквиром што значи да је маркирана; 

4. користећи тастатуру уносимо податке у ту ћелију; 

5. притиснемо тастер Enter како би програм схватио да је завршен унос података за ту 

ћелију; 

6. тада се активира ћелија испод оне у коју смо уписали податак. 

Напомена: исто постижемо и када мишем кликнемо на неку другу ћелију. 

 

 

Проширивање колоне 
 

Уколико желимо да 

проширимо колону, поступак 

је: 

1. курсор миша доведемо иза 

слова на линију колона ћелије 

(сива површина у горњем 

делу екрана на којој се налазе 

имена колона: А, B, C...); 

2. када се појави црни крстић са двосмерном хоризонталном стрелицом притиснемо и 

држимо леви тастер миша;  

3. повлачимо миша удесно уколико желимо да проширимо колону или улево уколико 

желимо да сузимо колону. 
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Проширивање реда 
 

Уколико желимо да проширимо ред поступак 

је: 

1. курсор миша доведемо испод броја на линију 

редова ћелије (сива површина са леве стране 

екрана на којој се налазе имена редова: 1, 2, 

3...); 

2. када се појави црни крстић са двосмерном 

вертикалном стрелицом, притиснемо и држимо леви тастер миша; 

3. повлачимо миша надоле уколико желимо да проширимо ред или нагоре уколико 

желимо да сузимо ред. 

Измена података у ћелији 
 

Током уноса података у ћелије можемо да направимо грешку. Да бисмо исправили 

унесене податке у ћелијама, користимо три начина: 

 

Начин 1: 

1. кликнемо на ћелију у којој 

желимо да изменимо податак; 

2. кликнемо на функцијску 

линију у којој се приказао 

погрешно унесен податак; 

3. уколико желимо да изменимо 

податак у целости, селектујемо 

погрешно унесен податак на 

функцијској линији, а уколико желимо да изменимо само део податка кликнемо на 

позицију где желимо измену; 

4. исправимо погрешно унесен податак тачним податком; 

5. притиснемо тастер Enter на тастатури. 

Начин 2: 

1. два пута кликнемо левим 

тастером миша на ћелију у 

којој желимо да изменимо 

податак; 

2. уколико желимо да 

изменимо податак у целости, 

селектујемо погрешно унесен 

податак на функцијској линији, а уколико желимо да изменимо само део податка 

кликнемо на позицију где желимо измену; 

3. исправимо погрешно унесен податак тачним; 

4. притиснемо тастер Enter на тастатури. 

Начин 3: 

1. кликнемо левим тастером миша на ћелију у којој желимо да изменимо податак; 

2. притиснемо функцијски тастер F2 на тастатури; 
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3. уколико желимо да изменимо податак у целости селектујемо погрешно унесен податак 

директно у ћелији, а уколико желимо да изменимо само део податка кликнемо на позицију 

где желимо измену;  

4. исправимо погрешно унесен податак тачним податком; 

5. притиснемо тастер Enter на тастатури. 

 

Прекуцавање података у ћелији 
 

Уколико у ћелији желимо да прекуцамо податак, поступак је: 

1. курсор миша доведемо на жељену ћелију; 

2. кликнемо левим тастером миша на њу и она постаје активна; 

3. откуцамо шта желимо и то ће се уписати у ћелију; 

4. притиснемо тастер Enter. 

Претходни садржај ће новим прекуцавањем бити обрисан. 

 

Додавање текста у ћелији 
 

Уколико смо у некој ћелији нешто изоставили, можемо да га додамо по поступку: 

1. курсор миша доведемо на ту ћелију; 

2. кликнемо два пута левим тастером миша; 

3. у ћелији ће се појавити курсор; 

4. стрелицама курсор доведемо на позицију коју желимо и докуцамо садржај; 

5. притиснемо тастер Enter. 

 

Маркирање (селектовање) ћелија 
 

Током рада у програму Excel исту команду 

применићемо на више ћелија. Тада можемо да идемо 

од ћелије до ћелије и примењујемо исту команду на 

свакој ћелији појединачно или да маркирамо све 

ћелије на које желимо да извршимо исту команду и 

применимо команду само једном (у том случају 

команда ће се истовремено применити на све 

маркиране ћелије). Маркирањем ћелија штедимо 

време и олакшавамо рад. Поступак је: 

1. курсор миша доведемо на прву ћелију коју 

желимо да маркирамо (добија облик белог крстића); 

2. притиснемо и држимо леви тастер миша; 

3. померамо миша до последње ћелије коју желимо 

да маркирамо; 

4. пустимо леви тастер миша.  

Видећемо да су све ћелије уоквирене и обојене плаво-љубичастом бојом што значи да су 

маркиране. Ово зовемо маркирање опсега ћелија.  

Ако желимо да маркирамо групу ћелија, рецимо од А3:B9, поступак је следећи: 

1. кликнемо на ћелију А3; 
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2. држимо леви тастер миша и вучемо га надоле до поља B9; 

3. пустимо леви тастер. 

На радном листу ће се појавити изабране ћелије уоквирене у црни рам, неке од њих биће 

тамне боје, а горња у селекцији неће имати боју (изгледа као да није маркирана, али јесте), 

то значи да је та ћелија активна и да у оквиру селекције уписујемо податке у такву ћелију.  

Овакву селекцију можемо да урадимо и на следећи начин: 

1. кликнемо на ћелију А3; 

2. држимо притиснут тастер Shift на тастатури и кликнемо на ћелију B9; 

3. пустимо леви тастер. 

Опсег ће остати маркиран све док не маркирамо неку другу ћелију. У маркираном опсегу 

једна ћелија је другачије (беле) боје у односу на друге. То је приоритетна ћелија. Без 

обзира што је означен читав опсег и што се примењиване команде односе на њега, постоје 

ситуације у којима програм не би знао шта да уради да нема приоритетну ћелију у опсегу. 

Приоритетна ћелија је она у коју је унесен први податак и са које ће се одређена команда 

примењивати на све остале ћелије из маркираног опсега. Да бисмо неку другу ћелију из 

опсега учинили приоритетном, а да при томе опсег и даље остане маркиран, користимо 

следеће тастере или њихове комбинације: 

Таb – маркира ћелију десно од приоритетне и тада њу чини приоритетном; 

Shift + Таb – маркира ћелију лево од приоритетне и тада њу чини приоритетном; 

Enter – маркира ћелију испод приоритетне и тада њу чини приоритетном; 

Shift + Enter – маркира ћелију изнад приоритетне и тада њу чини приоритетном; 

У програму Excel курсор миша може да има четири облика: 

1. облик белог крстића који користимо за маркирање једне или више ћелија; 

2. облик црног крстића добијамо када курсор миша доведемо у доњи десни угао 

маркиране ћелије (овим обликом врши се „специјално – паметно“ копирање садржаја 

маркиране ћелије у суседне ћелије; 

3. облик римског броја I добијамо када два пута кликнемо на ћелију у којој желимо да 

изменимо или исправимо податке, кликнемо на жељену позицију у ћелији и од позиције 

курсора (I) можемо да мењамо или исправљамо податке; 

4. облик крстића са двосмерним стрелицама и показивачем усмереним полулево 

добијамо када курсор миша доведемо на ивице маркиране ћелије и тада можемо копирати 

или премештати садржај маркираних ћелија у суседне ћелије. 
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У програму Excel можемо да маркирамо више појединачних ћелија као и више опсега 

ћелија истовремено. Обележимо прву ћелију или опсег, притиснемо и држимо тастер Ctrl 

док маркирамо друге појединачне ћелије или опсеге. 

Уколико желимо да маркирамо 

више ћелија које не иду по реду 

нпр. А1, B2, C3 поступак је следећи:  

1. кликнемо на ћелију А1; 

2. држимо притиснут тастер Ctrl на 

тастатури и кликнемо на ћелију B2; 

3. држимо притиснут тастер Ctrl на 

тастатури и кликнемо на ћелију C3; 

4. пустимо леви тастер. 

 

Одлазак на одређену ћелију која се не види на екранској страници 
 

 

Уколико желимо да одемо на неку ћелију која се 

не види на екранској страници: 

1. курсор миша доведемо на поље које нам 

показује на којој се ћелији тренутно налазимо на 

радној страници (поље се налази у горњем делу 

екрана испред функцијске линије); 

2. кликнемо на поље и тада ће се маркирати 

адреса ћелије на којој се тренутно налазимо; 

3. укуцамо адресу ћелије на коју желимо да пређемо; 

4. притиснемо тастер Enter. 

 

Брисање података 
 

Уколико желимо да обришемо податке у некој ћелији, поступак је: 

1. кликнемо на ћелију чији садржај желимо да обришемо; 

2. притиснемо тастере Delete или Backspace. 

 

 

Радни листови 
 

Радна свеска има радне листове, па 

можемо по потреби да прелазимо са 

једне на другу (као да прелиставамо 

свеску). Радни листови се налазе у 

левом доњем углу екранске странице, 

обично их има три и називају се 

Лист1, Лист2 и Лист3. Број радних 

листова можемо мењати у зависности од потребе задатка који радимо. По радним 

листовима можемо да се крећемо помоћу миша и тастатуре. 
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Помоћу миша по радним листовима крећемо се тако што курсор миша доведемо на 

жељени радни лист и кликнемо на њега. Тада видимо његов садржај. Уколико смо 

креирали више радних листова и не можемо све да их видимо на једној екранској линији, 

поступак кретања је: 

1. када кликнемо на дугме |< враћамо се на први радни лист радне књиге (Лист1); 

2. када кликнемо на дугме < враћамо се на претходну радни лист (уколико смо били на 

Лист5 враћамо се на Лист4); 

3. када кликнемо на дугме > прелазимо на следећи радни лист (уколико смо били на Лист4 

прелазимо на Лист5); 

4. када кликнемо на дугме >| прелазимо на последњи радни лист радне књиге (редни број 

те странице зависи од тога колико смо их креирали) 

Када се све радне странице виде на екрану, ови дугмићи немају никакву функцију.  

Помоћу тастатуре по радним листовима крећемо се на следећи начин: 

1. комбинацијом тастера Ctrl + Page Down прелазимо на следећи радни лист; 

2. комбинацијом тастера Ctrl + Page Up враћамо се на претходни радни лист. 

Уколико желимо да са Лист1 пређемо на Лист4 три пута узастопно притиснемо 

комбинацију тастера Ctrl + Page Down. 

 

Креирање новог радног листа 
 

Постпуак је: 

1. курсор миша доведемо на 

икону Убаци радни лист која се 

налази иза последњег приказаног 

радног листа; 

2. кликнемо на икону Убаци 

радни лист. 

На екрану ће се приказати нови 

радни лист. 

 

Промена имена радног листа 
 

 

Поступак је: 

1. курсор миша 

доведемо на радни 

лист коме желимо да 

променимо име; 

2. кликнемо десним 

тастером миша; 

3. изаберемо опцију 

Преименуј; 

4. укуцамо име 

радног листа; 

5. притиснемо тастер 

Enter 
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ОПЦИЈА ДАТОТЕКА 
 

Опција Датотека је основни мени и налази се у горњем левом углу 

прозора Excel 2010. Када кликнемо на опцију Датотека на екрану 

ће се појавити прозор који се састоји из следећих команди: 

 

Сачувај 
 

Радну свеску можемо да сачувамо командом Сачувај, којом 

чувамо тренутну позицију у радној свесци. Када применимо 

команду Сачувај на неку радну свеску којој нисмо дали име, 

морамо пре свега да одредимо име и место где ћемо сачувати ту 

радну свеску. Уколико желимо да сачувамо радну свеску, треба да 

урадимо следеће: 

1. Изаберемо опцију Датотека, па кликнемо на Сачувај;  

2. уђемо у фолдер у коме желимо да сачувамо фајл (радну свеску); 

3. у пољу поред опције Име датотеке упишемо жељено име;  

4. поред опције Сачувај као тип бирамо формат у коме желимо да 

сачувамо радну свеску (рецимо Excel 97-2003 уколико желимо да 

радну књигу коју смо урадили прочитамо у старијим верзијама 

Excelа); 

5. кликнемо на дугме Сачувај или притиснемо тастер Enter. 

 

 

Сачувај као (чување радне књиге под неким другим именом) 
 

Претпоставимо да врло често радимо табеле које су, ако не исте, а онда барем веома 

сличне (нпр. распореди, извештаји итд.). Уместо да табелу креирамо из почетка, можемо 

да отворимо неку сличну њој (стари распоред или извештај), преуредимо га и снимимо 

под неким другим именом, остављајући претходну табелу нетакнуту и сачувану под 

својим именом. Поступак је: 

1. Изаберемо опцију Датотека, па кликнемо на Сачувај као;  

2. уђемо у фолдер у коме желимо да сачувамо фајл (радну свеску); 

3. поред опције Име датотеке укуцамо ново име наше радне свеске; 

4. поред опције Сачувај као тип бирамо формат у коме желимо да сачувамо радну свеску 

(рецимо Excel 97-2003 уколико желимо да радну свеску коју смо урадили прочитамо у 

старијим верзијама Excelа); 

5. кликнемо на дугме Сачувај или притиснемо тастер Enter. 

 

Отвори (отварање радних књига које већ постоје) 
 

Када желимо да уђемо у неку постојећу радну књигу, поступак је следећи: 

1. Изаберемо опцију Датотека, па кликнемо на Отвори;  

2.уђемо у фолдер у коме се налази жељени фајл (радна свеска);  

3. појавиће се прозор са списком свих радних свезака урађених у програму Excel; 
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4. пронађемо жељену радну књигу, па кликнемо на њу левим тастером миша; 

5. кликнемо на дугме Отвори да бисмо ушли у жељену радну свеску или два пута 

кликнемо на жељену радну свеску. 

Напомена: исту радну свеску не можемо отворити више пута у исто време. 

Напомена: дугме Cancel (откажи) користимо за отказивање било које команде која је 

започета. 

 

Затварање 
 

Када желимо да затворимо постојећу радну књигу изаберемо опцију Датотека, па 

кликнемо на опцију Изађи. Уколико смо претходно заборавили да сачувамо радну свеску 

или промене које смо у њој урадили на екрану ће се појавити прозор у коме ће нас рачунар 

питати: Да ли желите да сачувате промене које сте направили у радној свесци? Тада 

можемо да бирамо:  

а) дугме Сачувај – користимо га уколико желимо да сачувамо промене;  

б) дугме Намој да сачуваш – користимо га уколико не желимо да сачувамо промене;  

ц) дугме Откажи – користимо га уколико желимо да откажемо ову команду. 

 

Информације 
 

Опцију Информације користимо за добијање информација о радној свесци у којој се 

налазимо. Када кликнемо на дугме:  

1. Дозволе – постављамо шифру за улазак у одређену радну свеску, бирамо  

начин заштие радне свеске, које промене у радној сцесци су дозвољене и коме је 

дозвољено да врши промене;  

2. Припреми за дељење – припремамо радну свеску за поделу са другим корисницима;  

3. Верзије – можемо да отворимо или обришемо жељене верзије аутоматског спасавања 

(АутоSave) једне радне свеске. 

 

Недавно 
 

Користимо је за приказ радних свезака коришћених у скоријем временском периоду. 

Можемо сами да подесимо колико радних свезака коришћених у скоријем временском 

периоду ће се приказати у листи Недавно.  

 

Ново  
 

Користимо је за креирање нових радних свезака или доступних и Office шаблона. 1. 

изаберемо опцију Датотека;  

2. кликнемо на Ново;  

3. уколико желимо да креирамо нови празан документ кликнемо на дугме Креирај испод 

Празна радна свеска;  

4. на екрану ће се појавити празан документ у који уносимо податке.  

Напомена: Уколико желимо можемо да изаберемо неки од расположивих шаблона и они 

ће се приказати на екрану спремни за унос података.  
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Штампа 
 

Користимо је за штампање изабраног документа, као и за подешавања штампе и 

штампача. Поступак је:  

1. изаберемо опцију Датотека;  

2. кликнемо на Одштампај;  

3. у пољу поред опције Копије упишемо или подесимо број копија колико желимо да 

штампамо;  

4. у пољу испод наслова Штампач бирамо штампач (уколико их имамо више) на коме 

желимо да штампамо;  

5. испод наслова Поставке подешавамо:  

а) начин штампања: 

- Одштампај активне листове – штампамо активни радни лист (радни лист на 

коме се налазимо); 

- Одштампај целу радну књигу – уколико желимо да одштампамо целу радну 

свеску;  

- Одштампај избор – штампамо маркирани опсег једне или више страница;  

- Странице – упишемо од које до које странице једног радног листа желимо да 

штампамо.  

б) како желимо да слажемо штампане странице уколико штампаммо текст у више 

примерака:  

- Упарено – сређен као једна целина (од прве до последње странице); 

- Неупарено – несређен као једна целина (штампа све странице истог редног броја 

до краја текста – све прве, па све друге итд.). 

ц) положај папира при штампи:  

- Усправан положај – вертикално подешавање; 

- Положени положај – хоризонтално подешавање. 

д) димензије странице (када кликнемо на опцију Још величина папира можемо сами да 

бирамо димензије);  

е) маргине избором понуђених димензија или сами подешавамо када кликнемо на опцију 

Прилагођене маргине; 

ф) колико страница желимо да штампамо на једном папиру.  

6. када све подесимо кликнемо на дугме Штампај.  

Напомена: пре штампања можемо погледати радни лист или неку његову радну страницу 

тако што са десне стране екрана, поред опције принт видимо како изгледа екранска 

страница пре штампе. Уколико желимо да пређемо на следећу радну страницу кликнемо 

на икону Следећа страница у палети Преглед пре штампања. Уколико желимо да се 

вратимо на приказ претходне радне странице кликнемо на икону Претходна страница. 

Тако најлакше можемо уочити грешке, уколико их има у тексту. Тада се на радном листу 

појаве усправна и хоризонтална испрекидана линија које деле радни лист на радне 

странице. 
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Сачувај & пошаљи 
 

Ову опцију користимо за дистрибуцију радних свезака другим корисницима. Када 

кликнемо на:  

1 Пошаљи путем Е-поште – можемо да: пошаљемо радну свеску сваком кориснику 

појединачно путем е-поште; креирамо е-пошту која садржи линк ка жељеној радној свесци 

где сви могу да раде на истој копији радне свеске и самим тим свако може да види 

најновије промене у радној свесци; додамо PDF или XPS копију радне свеске на е-пошту 

да бисмо сачували форматирања у радној свесци и слике јер овај тип не може лако да се 

промени; да пошаљемо радну свеску путем интернет факса;  

2. Сачувај на Вебу – можемо да сачувамо радну свеску на Вебу и тако ће постати 

доступна свим другим корисницима;  

3. Сачувај у систему SharePoint – можемо да сачувамо радну свеску на SharePoint и она 

се коришћњем WЕБ претраживача приказује различитим људима у исто време, уместо 

атачмента шаљемо линк којим можемо да повучемо претходне верзије радне свеске, а 

добјамо е-пошту када се у радној свесци нешто промени;  

4. Промени тип датотеке – можемо да прилагодимо верзију постојеће радне свеске оној 

верзији програма Excel која се налази на нашем компјутеру;  

5. Креирај PDF/XPS документ – можемо да претварамо радне свеске у фиксни формат 

PDF/XPS.  

 

 

 

Помоћ 
 

Ову опцију користимо за пружање помоћи корисницма при раду са овим програмом – 

како да стартујемо Excel, како да радимо са опцијама, тракама, палетама и иконама, како 

да подесимо потребне опције за рад у Excelу и како да преузмемо најновије доступне 

исправке (Update) који је доступан из Microsofta. 

 

 

Опције  
 

 

Ову опцију користимо је за подешавање разних параметара програма Excel. Једна од 

најбитинијих ствари за конфоран рад у програмима је прилагодити њихове опције и 

могућности својим потребама. Састоји се из:  

1. Опште опције – користимо је за: подешавање корисничких интерфејс опција, основног 

фонта и његове величине, основног броја радних страница у оквиру радне свеске и 

персонализацију свог пакета Microsoft Office;  

2. Fормуле – користимо је за подешавање опција које извршавају и прорачунавају 

формуле и управљају грешкама које се јављају у тим формулама.  

3. Језичке контроле – користимо је да бисмо изабрали како желимо да програм врши 

корекције и форматирања текста који радимо.  
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4. Чување – користимо је да бисмо прилагодили својим потребама како желимо да 

сачувамо радну свеску, бирамо основни формат за чување радне свеске, после колико 

времена ће се укључити опција за аутоматско чување радне свеске и да ли желимо да 

задржимо последњу верзију радне свеске уколико је затворимо, а да је нисмо сачували.  

5. Језик – користимо је да бисмо изабрали језике које желимо да додамо у нашу радну 

свеску, (то укључује и све провере тачности у писању речи и граматике везане за тај 

језик), језик којим желимо да нам се приказују команде, дугмад, опције и поруке које нам 

се појављују када мишем дођемо на одређену команду, дугме или опцију, као и језик који 

ћемо да користимо за опцију Помоћ.  

 

6. Више опција  – користимо је за приказивање одабраних напредних опција којима 

подешавамо: начин измена у ћелијама, приказивање дугмади које омогућавају Исеци, 

Копирај и Налепи опције; величину и квалитет слике; графику високог квалитета 

штампе; приказ назива елеманата графикона и њихових вредности; приказ екранског 

садржаја (колико докумената коришћених у скоријем временском периоду желимо да 

желимо да се прикаже у листи Недавно, које мерне јединице желимо да користимо, 

желимо ли да прикажемо вертикални или хоризонтални Scroll Bar итд.); опције везане за 



19 

 

активни радни лист (колоне, редове, заглавља, мрежу ћелија); опције везане за формуле у 

Excelу и изабраној радној књизи.  

7. Прилагођавање траке  – користимо је да бисмо креирали сопствене опције, а у њима 

палете са иконама које најчешће користимо.  

8. Трака са алаткама за брзи приступ – користимо је да бисмо ма основни Toolbar сем 

основних извукли још неке иконе које најчешће користимо.  

9. Програмски додаци – користимо је за приказ и управљање Microsoft Office Аdd-ins;  

10. Центар за поузданост – користимо је да бисмо омогућили сигурност, приватност и 

заштиту својих података. 

Напомена: опцију Изађи користимо за излаз из програма Excel. 

 

 

 

ОПЦИЈА ПОЧЕТАК 
 

 

Представља траку која се састоји из палета Остава, Фонт, Поравнавање, Број, Стилови, 

Ћелије и Уређивање. На свакој од ових палета налазе се иконе које извршавају одређене 

команде. Опција Почетак је можда најбитнија опција јер садржи сва неопходна 

форматирања података. 

 

 

Палета Остава  
 

Састоји се из следећих икона: 

Исеци – премештање садржаја ћелија у привремену меморију 

рачунара (када желимо да преместимо садржај ћелија са једне на 

другу позицију); 

Копирај – копирање садржаја ћелија у привремену меморију 

рачунара (када желимо да копирамо садржај ћелија са једне на другу 

позицију); 

Налепи – позивање садржаја ћелија из привремене меморије 

рачунара (када на одређену позицију желимо да залепимо 

премештен или копиран садржај ћелија); 

Четкица за обликовање – копирање формата садржаја одређених ћелија на друге ћелије. 

Када левим тастером миша кликнемо на стрелицу која се налази у десном доњем углу 

палете Clipboard, на екрану ће се приказати прозор Clipboard. У њему видимо приказ 

свих копирања и премештања текста које смо извршили у одређеном документу. Овај 

прозор затварамо када курсор миша доведемо у горњи угао прозора, па кликнемо левим 

тастером на икону X. 
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Палета Фонт   
 

Када откуцамо жељени текст, можемо приступити промени садржаја ћелије или самој 

ћелији. 

Састоји се из следећих икона: 

Фонт – избор изгледа садржаја ћелије (слова, бројева, симбола…); 

Величина фонта – избор величине садржаја ћелије; 

Повећај величину фонта – повећавање величине садржаја ћелије; 

Смањи величину фонта – умањење величине садржаја ћелије: 

Подебљан – подебљан садржај ћелије; 

Курзив – искошен садржај ћелије; 

Подвучено – подвучен садржај ћелије; 

Ивице – избор оквира ћелија; 

Боја попуне – бојење позадине ћелија; 

Боја фонта – промена боје садржаја ћелије; 

Када левим тастером миша кликнемо на стрелицу која се налази у десном доњем углу 

палете Фонт, на екрану ће нам се приказати прозор Обликовање ћелија – прозор за рад 

са ћелијама и њиховим садржајем. 

 

 

Палета Поравнавање  
 

 

Састоји се из следећих икона: 

Поравнање на врху поравнање 

садржаја ћелије по врху ћелије; 

Поравнање на средини – 

поравнање садржаја ћелије по 

центру ћелије; 

Поравнање на дну – поравнање 

садржаја ћелије по дну ћелије; 

Положај – постављање садржаја ћелије оријентисаног у разним смеровима у ћелији; 

Прелом текста – прелом садржаја ћелије у више редова у зависности од задате величине 

(димензије) ћелије; 

Лево поравнај текст – поравнање садржаја ћелије по левој маргини; 

Центар – центрирање садржаја ћелије; 

Десно поравнај текст – поравнање садржаја ћелије по десној маргини; 

Смањи увлачење – померање садржаја ћелије на претходни положај табулатора; 

Повећај увлачење – померање садржаја ћелије на следећи положај табулатора; 

Обједини и центрирај – спајање селектоване ћелије у једну и центрирање садржаја у 

новој ћелији; 

Када левим тастером миша кликнемо на стрелицу која се налази у десном доњем углу 

палете Поравнање, на екрану ће се приказати прозор Обликовање ћелија у коме је 

активна картица Поравнање. 
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Палета Број  
 

Састоји се из следећих икона: 

Формат броја – избор начина приказивања садржаја ћелије (као 

проценат, као валута, као датум или време итд.);  

Рачуноводствени облик валуте – приказивање жељене валуте за 

селектовану ћелију (нпр. Еуро уместо Долара…); 

Стил процента – приказивање вредности ћелије у облику процента; 

Стил зареза – приказивање вредности ћелије коришћењем сепаратора за хиљаде; 

Повећај број децимала – приказивање прецизнијих вредности додавањем децималних 

места; 

Смањи број децимала – приказивање мање прецизних вредности одбијањем децималних 

места;  

 

Палета Стилови  
 

 

Састоји се из следећих икона: 

Условно обликовање – форматирање у зависности 

од услова који смо поставили за одређени садржај 

ћелија (осветљавање интересантних ћелија, 

наглашавање неуобичајених вредности, 

визуелизација података...); 

Обликуј као табелу – брзо форматирање опсега 

ћелија и њихово конвертовање у табелу 

коришћењем предефинисаних стилова табела; 

Стилови ћелија – брзо форматирање ћелије коришћењем претходно дефинисаних 

стилова. 
 

 

Палета Ћелије  
 

 

Састоји се из следећих икона: 

Уметни – убацивање ћелија, редова или колона у радни лист, 

као и убацивање нових радних листова; 

Избриши – брисање ћелија, редова или колона из радног 

листа, као и брисање целих радних листова; 

Обликовање – промена висине реда или ширине колоне, 

скривање ћелија, колона или редова, организовање радних листова и заштите радних 

листова. 
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Палета Уређивање  
 

Састоји се из следећих икона: 

Аутоматски збир – приказивање 

суме селектованих ћелија; 

Попуни – настављање обрасца који 

смо задали одређеним подацима у 

ћелијама (низ бројева можемо 

наставити у једној или више 

суседних ћелија које се аутоматски 

попуњавају у било ком смеру и 

опсегу – “паметно копирање”); 

Обриши – брисање садржаја ћелије (уклањамо формат, садржај или коментаре); 

Сортирање и филтрирање – сортирање и издвајање одређених података у односу на 

задати услов тако да бисмо их лакше анализирали (сортирање података у растућем или 

опадајућем редоследу, издвајање података који су мањи од задатог итд.); 

Пронађи и изабери – проналажење одређеног дела текста, формата, типа информације, 

формуле или коментара у радном листу. 
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ОПЦИЈА УМЕТАЊЕ 
 

 

Представља траку која се састоји из палета Табеле, Илустрације,  Графикони, Мини 

графикони, Филтер, Везе, Текст и Симболи. На свакој од ових палета налазе се иконе 

које извршавају одређене команде.  

 

 

Палета Табеле  
 

Када уђемо у Excel, видимо мрежни приказ табеле који нам помаже 

да је брзо креирамо ( табела је коначно формирана тек наглашавањем 

њених ивица у мрежном приказу). У опцији Уметање налазе се иконе 

које нам омогућавају да коначно формирамо табелу наглашавањем 

њених ивица. На палети Табеле налазе се иконе: 
 

Изведена табела – креирање збирних извештаја на основу појединачних података из 

табела (креирање нове табеле од већ постојеће са насловима које сами бирамо); 

Табела – креирање табела од података који се налазе у ћелијама. 

Када убацимо пивот табелу и кликнемо било где на њу, на насловној линији појавиће се 

нова опција за рад са табелом – Алатке за изведену табелу која се састоји из опција:  
 

Опције  

 

 

Дизајн 
 

 



24 

 

 

Палета Илустрације 
 

 

Ову палету користимо за убацивање слика, 

илустрованих процеса хијерархије и 

графикона у текст. Састоји се из икона: 

Слика – убацивање слика; 

Clip Art – убацивање слика из галерије већ 

понуђених слика; 

Облици – убацивање разних облика у текст; 

SmartArt – илустровање процеса хијерархије.  

 

 

Такође кликом на слику, на насловној линији појавиће се Алатке за слике у којој се 

налази опција Обликовање. 
 

 

 

 

Палета Графикони 
 

Користимо је за 

убацивање графичких 

шема да бисмо 

илустровали и 

упоређивали податке. 

Поступак убацивања 

графикона је: 

1. маркирамо ћелије чије податке желимо да прикажемо графички; 

2. у палети Графикони бирамо категорију графикона којим желимо да прикажемо 

одређене податке: 

а) Стубичасти графикони – приказује податке у облику стубића (поредимо вредности 

кроз категорије); 

б) Линијски графикони – приказује податке у облику линија (линија тренда напредовање 

или назадовања неких активности); 

ц) Кружни графикони – приказује податке у облику пита (учешће сваког дела података у 

тоталу); 

д) Тракасти графикони – приказује податке у облику трака (за поређење вишеструких 

вредности); 

е) Обласни графикон – приказује податке по областима (наглашава разлике између 

неколико скупова података кроз одређени временски период); 
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ф) XY графикон  – приказује податке у односу на x и y осу (користи се када вредности 

које треба да се појаве у графикону  нису на x и y оси, већ су разбацане) 

г) Остали графикони – приказује податке у неким другим облицима 

3. изаберемо жељени подтип графикона; 

4. у радној свесци ће се појавити жељени графикон. 

 

Када кликнемо на графикон, на насловној линији појавиће се опција Алатке за 

графиконе у којој се налазе опције:  
 

Дизајн 
 

 

Распоред 

 

Обликовање. 

 

 

 

 

Палета Мини-графикони 
 

 

Користимо је за: 

Линија - линијски графички приказ у једном пољу поред 

нумеричких вредности одређене колоне или реда; 

Колона - стубичасти графички приказ у једном пољу поред 

нумеричких вредности одређене колоне или реда; 

Добитак/губитак - приказивање позитивних и негативних 

вредности (видимо шта је остварено као Добитак или Губитак). 
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Палета Филтер 
 

 

Користимо је за вишедимензионално филтрирање података у изведеним 

табелама које не морају да садрже неки показатељ из полазне табеле да би 

корисник могао да филтрира податке по њему. 

 

 

 

Палета Везе  
 

 

На њој се налази икона Хyперлинк коју користимо за повезивање изабраног 

податка из неке ћелије радне књиге са неким другим фајлом који је рађен у 

било ком програму. 

 

Палета Текст 
 

 

Састоји се из икона: 

Оквир за текст – убацивање боксова за 

текст које смештамо било где на радној 

страници; 

Заглавље и подножје – убацивање 

садржаја заглавља; 

WordArt – убацивање декоративног 

текста; 

Линија за потпис – убацивање линије за потписе за особу која потписује; 

Објекат – убацивање објеката у документ; 

 

 

Палета Симболи 
 

 

Састоји се из икона: 

Једначина - убацивање уобичајених математичких једначина или 

креирање својих коришћењем библиотеке математичких симбола;  

Симбол - убацивање симбола. 
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ПАЛЕТА РАСПОРЕД НА СТРАНИЦИ 
 

 

Представља траку која се састоји из палета Теме, Подешавање странице, Подеси 

размеру да би се уклопило, Опције листа и Распоређивање. На свакој од ових палета 

налазе се иконе које извршавају одређене команде.  
 

Палета Теме  
 

Састоји се из икона: 

Теме – промена целокупног дизајна радне књиге укључујући 

боје, фонтове и ефекте; 

Боје – промена боје изабране теме; 

Фонтови – промена фонта изабране теме; 

Ефекти – промена ефеката за изабрану тему. 
 

 

Палета Подешавање странице 
 

 

Састоји се из икона: 

Маргине – подешавање 

маргина радног листа 

избором понуђених 

димензија или их сами 

подешавамо када 

кликнемо на опцију 

Прилагођавање маргине; 

Положај – подешавање положаја папира при штампи (Усправно – вертикално или 

Положено – хоризонтално) 

Величина – избор димензија радног листа (када кликнемо на опцију Још величина 

папира, можемо сами да бирамо димензије); 

Област за штампање – маркирање одређене области радног листа коју желимо да 

штампамо; 

Преломи – прелом радног листа који убацујемо изнад и са леве стране селекције 

(одређујемо где желимо да почне нови радни лист за штампани материјал); 

Позадина – избор слике као позадине радног листа; 

Штампање наслова – одређивање редова и колона који ће бити наслов штампане 

странице (за одређену област радног листа који штампамо). 
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Палета Подеси размеру да би се уклопило 
 

 

Састоји се из икона: 

Ширина – подешавање ширине радног листа за штампу; 

Висина – подешавање висине радног листа за штампу; 

Размера – подешавање процента стварне величине радног 

листа за штампу (да бисмо користили Размеру, опције 

Ширина и Висина, морамо да подесимо на Аутоматски). 

 

 

 

Палета Опције листа 
 

Састоји се из икона: 

Координатне линије – приказивање линија између 

редова и колона (линије мреже) на радном листу 

које олакшавају читање или измену података, као и 

штампање линија између редова и колона (линије 

мреже) које се не виде на радном листу, али их 

видимо у штампаном облику ради олакшаног 

читања података; 

Заглавља – приказивање или искључивање заглавља редова (бројеви редова који се 

налазе са леве стране радног листа) и колона (слова колона која се налазе изнад колона 

радног листа), као и штампање заглавља редова или колона. 
 

 

Палета Распоређивање  
 

 

Састоји се из икона: 

Постави испред – постављање 

селектованог објекта испред свих 

осталих објеката (ова опција се 

активира када постоји више од 

једног објекта); 

Пошаљи  уназад – постављање селектованог објекта иза свих осталих објеката (ова 

опција се активира када постоји више од једног објекта); 

Окно за избор – приказивање паноа који нам омогућава селектовање појединачних 

објеката, промену њиховог редоследа приказивања и видљивости; 

Поравнај – поравнање ивица више селектованих објеката; 

Групиши – груписање објеката тако да се они могу посматрати као један; 

Ротирај – ротирање објекта. 
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ОПЦИЈА ФОРМУЛЕ 
  

 

Састоји се из  палета Библиотека функција, Дефинисана имена, Надзор формула и 

Прорачун. На свакој од ових палета налазе се иконе које извршавају одређене команде. 

Опција Формуле је можда најсложенија опција јер садржи функције којима можемо 

извршити скоро све прорачуне које нам Excel нуди. 

 

 

Палета Библиотека функција  

 

Састоји се из следећих икона: 

Уметни функцију – убацивање  једне од постојећих функција Excelа;  

Аутоматски збир – приказивање суме, просека, максимума, минимума и броја података у 

опсегу селектованих ћелија; 

Недавно коришћено – најбржи приступ функцијама које смо последње користили; 

Финансијске – решавање финансијских и економских функција; 

Логичке – постављање логичких упита и тестова; 

Текстуалне – функције са текстуалним подацима; 

Датум и време – функције са датумским и временским подацима; 

Проналажење и референце – претраживање и упоређивање података; 

Математика и тригонометрија – математичке и тригонометријске функције; 

Још функција – статистичке анализе, трансформацију физичких и математичких 

величина, напредна анализа података, као и информације о програму и систему. 

 

 

Палета  Дефинисана имена 
 

Састоји се из следећих икона: 

Менаџер имена – креирање, промену и брисање 

свих имена која се користе у формулама као замена 

за одређене адресе ћелија; 

Дефинишите име – именовање опсега ћелија који 

уносимо у формулу уместо адреса ћелија; 
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Користи у формули – избор имена опсега и уношење тог имена у формулу; 

Креирај од селекције – аутоматски избор имена из маркираних ћелија (можемо узети име 

из заглавља тебеле и искористити га за групу података које оно представља). 
 

 

 

Палета Надзор формула 
 

 

Састоји се из следећих икона: 

Прати претходне ћелије – приказивање стрелицама ћелија које су учествовале у 

прорачуну; 

Прати зависне ћелије – приказивање стрелицама која је ћелија учествовала у 

прорачунима; 

Уклони стрелице – уклањање стрелица које приказују ћелије које су учествовале у 

прорачунима; 

Прикажи формуле – 

приказивање формула које 

смо користили у ћелијама 

уместо њихових резултата; 

Провери грешке – проверу 

уобичајених грешака у 

формулама; 

Провери формулу – праћење сваког корака у прорачуну неке формуле и даје нам 

могућност да исправимо грешку у неком кораку; 

Прозор за праћење – праћење промена вредности у ћелијама које смо унели у радни лист. 

Вредности су приказане у посебном прозору који је видљив без обзира који део радне 

књиге се приказује на екрану. 
 

 

 

Палета Прорачун  
 

 

Састоји се из следећих икона: 

Опције за израчунавање – одређивање које формуле се користе у 

израчунавању; 

Израчунај одмах – израчунавање у целој радној књизи (ову опцију 

користимо ако је искључено аутоматско израчунавање); 

Израчунај лист – израчунавање у активном радном листу (ову 

опцију користимо ако је искључено аутоматско израчунавање). 
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ОПЦИЈА ПОДАЦИ 
 

 

 

Састоји се из палета Добављање спољних података, Везе, Сортирање и Филтрирање, Алатке 

за податке и Ивица. На свакој од ових палета налазе се иконе које извршавају одређене команде.  

 

 

Палета Добављање спољних података 
 

 

Састоји се из икона: 

Из програма Access – користимо за унос 

података из Microsoft Аccess-а; 

Са Веб – користимо за унос података са Веб 

странице; 

Из текста – користимо за унос података из 

текстуалног фајла; 

Из других извора – користимо за унос података из неког другог извора; 

Постојеће везе – користимо за повезивање података из извора који се уобичајено користе. 
 

 

 

Палета Везе 
 

 

Састоји се из икона: 

Освежи све – допуну свих информација које пристижу у радну 

књигу из извора са кога узимамо податке; 

Везе – приказивање свих конекција података у радној књизи 

(конекције података су везе са спољним подацима овог радног 

листа који могу да буду допуњени уколико су подаци из извора 

промењени); 

Својства – одређивање како ће се ћелије које су повезане са подацима из извора 

допуњавати, који ће садржаји из извора бити приказани и како ће све то утицати на 

промене у редовима и колонама; 

Уреди везе – приказивање свих осталих фајлова који су повезани са овим радним листом 

(на тај начин можемо да допунимо или уклонимо везе). 
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Палета Сортирање и филтрирање 
 

 

Састоји се из икона: 

Сортирај од А до Ш – сортирање 

података од најмање до највеће 

вредности; 

Сортирај од Ш до А – сортирање 

података од највеће до најмање 

вредности; 

Сортирај – користимо за сортирање података на основу више критеријума; 

Филтер – издвајање података (филтрирање) у односу на задати услов тако да бисмо их 

лакше анализирали; 

Обриши – поништавамо последњу команду по којој смо филтрирали податке; 

Поново примени – понављање последње команде по којој смо филтрирали податке; 

Још опција – одређивање сложених критеријума да бисмо ограничили који записи су 

садржани у крајњем резултату упита. 

 

Палета Алатке за податке 
 

 

Састоји се из икона: 

Текст у колоне – пребацивање 

садржаја једне ћелије у посебну 

колону; 

Уклони дупликате – брисање 

дуплираних редова у радном листу; 

Провери ваљаност – одређивање података који могу бити унети у ћелије; 

Консолидуј – комбиновање вредности из више опсега у један опсег; 

Анализа „Шта ако“ – пробу различитих вредности у формулама које се налазе у радном 

листу. 

 

Палета Ивица 
 

 

Састоји се из икона: 

Групиши – везивање опсега 

ћелија (смањујемо или 

увећавамо); 

Разгрупиши – уклањање 

опсега ћелија које су 

претходно груписане; 

Међувредност – сумирање неколико редова података аутоматски уносећи суму или 

подсуму за одабране ћелије; 

Прикажи детаљ – увећавање детаља који се умањују; 

Сакриј детаљ – умањивање групе ћелија. 
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ОПЦИЈА РЕДИГОВАЊЕ 
 

 

 
Представља тракукоја се састоји из палета Језичка провера, Језик, Коментари и Промене. На 

свакој од ових палета налазе се иконе које извршавају одређене команде.  

 

 

Палета Језичка провера  
 

 

Користимо је за проверавања речи исписаних у тексту - језичку 

и граматичку коректуру нетачно исписаних речи.  

Састоји се из икона: 

Правопис – приказивање и провера тачности исписаних речи 

на радном листу (важи за енглески језик); 

Истражи – претраживање ради провере одређене речи 

коришћењем различитих речника и енциклопедија које постоје 

у програму Wорд; 

Речник синонима – предлагање речи са сличним значењем у односу на ону коју смо селектовали 

(речник синонима) да не бисмо исту реч употребљавали више пута у тексту. 

 

 

 

Палета Језик 
 

 

 

Преведи – превод селектованог текста у други језик (у паноу Истраживање, који ће се 

појавити са десне стране радне књиге, бирамо језик са кога преводимо, као и језик на 

који преводимо одређену реч у тексту). 
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Палета Коментари  
 

 

Користимо је да бисмо додали коментаре одређеним речима или појмовима.  

Састоји се из икона: 

Нови коментар – додавање 

коментара маркираној ћелији 

(када већ постоји коментар 

уместо иконе Нови коментар 

појавиће се икона Уреди 

коментар); 

Избриши – брисање коментара у радној књизи; 

Претходни – приказивање претходног коментара у радној књизи; 

Следећи – приказивање следећег коментара у радној књизи; 

Прикажи/сакриј коментар – приказивање или скривање коментара одређене ћелије; 

Прикажи све коментаре – приказивање свих коментара на радном листу; 

Прикажи запис пером – приказивање  или скривање коментара које садрже мастилом 

истакнуте напомене. 

 

 

Палета Промене 
 

 

 

Користимо је за 

спречавање измена или 

форматирања у радној 

књизи коришћењем 

одређене лозинке.  

Састоји се из икона: 

Заштити лист – спречавање нежељених промена у радном листу – заштита радног листа; 

Заштити радну свеску – спречавање нежељених промена у радној књизи – заштита радне 

књиге; 

Дељење радне свеске – давање дозволе приступа радној књизи већем броју корисника 

истовремено; 

Заштити и дели радну свеску – поделу коришћења радне књиге по радним листовима и 

заштиту приступа радним листовима за више корисника истовремено; 

Допусти корисницима да уређују опсеге – давање дозволе одређеном броју корисника за 

измене у заштићеној радној књизи или радном листу; 

Прати промене – праћење унесених промена у текст ради анализе и корекције. 
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ОПЦИЈА ПРИКАЗ 
 

 

Представља траку која се састоји из палета Прикази радне свеске, Прикажи, Зум, 

Прозор и Макрои. На свакој од ових палета налазе се иконе које извршавају одређене 

команде.  

 

 

Палета Прикази радне свеске 
 

 

Састоји се из икона: 

Нормалан – приказивање радног листа у 

нормалном погледу (уобичајени приказ); 

Распоред на страници – приказивање 

радног листа како ће изгледати у штампи; 

Преглед прелома странице – приказ прелома радних страница на радном листу; 

Прикагођени прикази – постављање карактеристика приказа за штампу (самостално 

форматирање); 

Цео екран – приказивање радне књиге на целом екрану ради њеног лакшег прегледа. 

 

 

 

Палета Прикажи  
 

 

 

Састоји се из икона: 

Лењир – приказивање или уклањање лењира; 

Координатне линије –  укључивање мрежних 

линија према којима можемо лакше изводити 

поравнања у тексту; 

Трака са формулама – приказивање или уклањање поља у које уносимо формуле и текст; 

Наслови – приказивање заглавља редова и колона. 
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Палета Зум  
 

 

Састоји се из икона: 

Зум – одређивање нивоа зумирања радне свеске; 

100% - зумирање радне књиге у основном приказу (основни приказ је 

100%); 

Зумирај селекцију – зумирање селектованог опсега ћелија радног листа. 

 

 

Палета Прозор  
 

Састоји се из икона: 

Нови прозор – отварање новог прозора са истом радном књигом; 

Распореди све – приказивање отворених прозора програма које ређа једне поред других и 

приказује их хоризонтално, вертикално и каскадно; 

Замрзни све – замрзавање одређених делова радног листа чиме они стално остају видљиви на 

екрану док се други делови радног листа могу померати; 

Раздели – поделу радне књиге на делове (поделу уклањамо када поново кликнемо на икону 

Раздели); 

Сакриј – сакривање активног радног листа; 

Откриј – приказивање 

скривеног радног листа; 

Упоредни приказ – 

приказивање једног до 

другог радног листа 

када имамо више радних 

књига ради 

упоређивања њиховог садржаја; 

Синхронизовано померање – синхронизовано спуштање и подизање радних листова две радне 

књиге; 

Успостави почетну вредност положаја прозора – повратак позиције прозора тако да две радне 

књиге једнако деле цео екран; 

Сачувај радни простор – чување последњег приказа свих отворених прозора ради каснијих 

промена; 

Пребаци на други прозор – чекирање отвореног прозора који желимо да буде активан. 

 

 

Палета Макрои  
 

 

 

Користимо је за аутоматско снимање акција (поступака) које сами креирамо по 

одређеном редоследу (нпр. желимо да креирамо поступак (макро) који ће одређене 

наслове одмах постављати на средину, болдирати их и претварати у велика слова). На 

њој се налази икона Макрои.  
 

 


