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1. Подешавање параметара стране  
 

У параметре стране спадају: величина папира, оријентација папира, величина маргина тј. 

белина на папиру са горње, доње, леве и десне стране, као и величина заглавља (header) и подножја 

(footer). Заглавље се смешта у простор горње маргине, а подножје у простор доње маргине и они 

служе за нумерацију страна или за исписивање наслова и слично. 

 

 
Слика 1: Отварање дијалога Page Setup 

 

      
Слика 2: Дијалог Page Setup – картица Margins  

(омогућава подешавање маргина и оријентације папира) 
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Слика 3: Дијалог Page Setup – картица Paper  

(омогућава избор формата папира) 

 
Слика 4: Дијалог Page Setup – картица Layout  

(омогућава подешавање величине заглавља и подножја)  
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Задатак 1. 

Покрените Word 2007 и поставите следеће параметре:  

o Величина папира: А5 (или B5) 

o Оријентација папира: Положена 

o Горња маргина: 2,5 cm 

o Доња маргина: 2 cm 

o Лева маргина: 1,5 cm 

o Десна маргина: 1 cm  

o Заглавље и подножје: 1,5 cm 

o Сачувајте документ под именом „Word 2007_vezbanje“  у вашем фолдеру на локацији 

My Documents 

2. Маргине, оријентација и величина папир  
 

Могу се подесити и без уласка у Page Setup... дијалог на следећи начин: 

 

          
Слика 5: Подешавање маргина, оријентације и величине папира на други начин  

 

Исто важи и за величину заглавља и подножја документа. У то подешавање се може ући ако 

се уради десни клик у близини горње ивице папира тј. у простору горње маргине. Тада се појављује 

команда Edit Header: 
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Слика 6: До команде Edit Header долази се уз помоћ десног клика 

примењеног уз горњу ивицу листа 

 

Леви клик на ову команду отвара линију алата Header & Footer Tools која је задужена за рад 

са подножјем и заглављем:  

 

 
Слика 7: Изглед линије алата Header & Footer Tools 

 

Задатак 2. 

Без уласка у дијалог Page Setup... измени постојеће параметре и постави следеће вредности: 

 Величина папира: А4 

 Оријентација папира: Усправна 

 Горња маргина: 2 cm 

 Доња маргина: 1 cm 

 Лева маргина: 2 cm 

 Десна маргина: 1,5 cm  

 Заглавље и подножје: 1 cm 

3. Избор фонта и величине фонта 
 

 
Слика 8: Избор фонта и величине фонта 

Задатак 3. 

Подеси тастатуру на српску ћирилицу, изабери фонт Times New Roman и подеси величину 

фонта на 14 pt, а затим откуцај следећу реченицу: 

Ова реченица је куцана фонтом Times New Roman, а величина фонта је 14 pt.  
Копирај ову реченицу и залепи је два реда испод, а затим промени фонт целе реченице  у 

Cambria, 12 pt. Након тога исправи нетачне податке у реченици. 
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4. Подебљана (болдирана), искошена (курзив или италикована), 
подвучена и прецртана слова. 

 

 
Слика 9: Алатке за подебљавање, искошавање, подвлачење и прецртавање слова  

(B – подебљана, I – искошена, U – подвучена, abc – прецртана слова) 

Задатак 4. 

Реченице из задатка 3. уреди тако да прва буде болдирана и подвучена, а друга искошена и 

прецртана. 

 

Што се подвљачења слова тиче, ту се могу користити различите врсте линија, а до њих се 

долази овако:  

  или овако:  

Слика10: Бирање линије којом ће се подвлачити              Слика 11: Дијалог за подешавање линије 

Задатак 5. 

Копирај реченице из задатка 3. и залепи их два реда испод. Уреди их тако да прва буде 

подвучена таласастом линијом црвене боје, а да у другој буду подвучене само речи и то тамно 

зеленом линијом.  
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5. Детаљно подешавање фонта 
 

Слова се боје помоћу алатке : 

 

 
Слика 12: Бојење текста 

 

Слова могу имати и обојену позадину, а то се ради помоћу алатке : 

 

 
Слика 13: Бојење позадине текса 

 

У падајућем менију се изабере одређена боја и само се алаткицом пређе преко жељеног 

текста и он добије позадину у изабраној боји. Може и на други начин: означи се део текста а затим се 

кликом на стрелицу поред алаткице Text Highlight Color ( ) изабере жељена боја и аутоматски 

ће се позадина изабраног текста обојити.   

Детаљније подешавање фонта се врши помоћу дијалога до ког се долази овако: 

 

 
Слика 14: Отварање дијалога Font 



February 10, 2012 [WORD 2007 – СКРИПТА ЗА УЧЕНИКЕ]         Драгана Марић-Перуничић 

 

 
8 

 

 
Слика 15: Дијалог Font – картица Font  

(омогућава детаљно подешавање фонта и примену различитих ефеката на тексту) 

 

Поред избора фонта, његовог стила,  величине и боје, врсте линије за подвлачење текста, овај 

дијалог омогућава и примену разних ефеката на самом тексту. Потребно је само у делу за ефекте 

штиклирати један или више ефеката (изглед изабраног ефеката се прати у пољу Preview) и кликнути 

на дугме ОК. 

  

Задатак 6. 

Откуцај и примени наведене ефекте:  

Дупло прецртана слова (Double strikethrough) 

ССллоовваа  ссаа  ссееннккоомм  (Shadow) 
Експонентни текст 

(Superscript) 

Индексиран текст  (Subscript) 

(Outline) 

ИИИсссккклллееесссааанннааа    ссслллооовввааа    (Emboss) 

УУУгггрррааавввииирррааанннааа    ссслллооовввааа     (Engrave) 
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6. Простор између слова и увећање (умањење) текста 
 

Да би се подесио простор између слова и увећање или умањење текста потребно је поново 

отворити дијалог Font (отварање овог дијалога приказано је на слици 14.) 

 

    
Слика 16: Дијалог Font – картица Character Spacing 

(приказује увећање текста и повећање растојања између слова) 

   

   
Слика 17: Увећање текста и смањење растојања између слова 

П о н о в и  с в е  о в о !                 

И ово , такође! 
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Задатак 7. 

Откуцај своје име и презиме фонтом Arial, 14 pt. Име повећај на 130% и повећај растојање 

између слова на 6 pt, a презиме повећај на 180% и смањи растојање између слова на 4,5 pt.  

ПРИМЕР:  

И м е  Презиме 

7.   Позиционирање речи у односу на другу реч или на текст. 
 

    
Слика 18: Текст подигнут у односу на други текст                  Слика 19: Спуштен текст 

Задатак 8. 

Откуцај своје име, очево име и презиме фонтом Times New Roman, 13 pt. Име смањи на 80% 

и спусти га у односу  на очево име за 3 pt, a презиме смањи на 70% и подигни га у односу на очево 

име за 4 pt. 

Задатак 9. 

Фонтом Cambria, 14 pt oткуцај називе своја три омиљена предмета један до другог почевши 

од најомиљенијег (нпр. Математика Српски Биологија). Први предмет увећај на 200%, повећај 

растојање између слова на 3 pt и подигни га за 3 pt, други предмет не мењај, а трећи смањи на 80%, 

смањи растојање између слова на 2 pt и спусти га за 4 pt. 

Математика  Српски Биологија 

То изгледа овако. Пробај сада ТИ!  
Овај други случај изгледа овако.  

А сада је ТВОЈ ред! 
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8. Конвертовање малих слова у велика и обрнуто (Change Case) 
 

 
Слика 20: Алатка Change Case омогућава конвертовање малих у велика слова и обрнуто 

Помоћу алатке  могу се извршити следећа конвертовања: 

Sentence case. – подешавају се велика слова на почетку реченице  

lowercase – сва слова претвара у мала слова 

UPPERCASE – сва слова претвара у велика слова 

Capitalize Each Word – насловна слова тј. сва почетна слова било које речи постају велика 

tOGGLE  cASE – мала слова конвертује у велика, а велика у мала  

 Задатак 10. 

Прекопирај дати текст у свој word-ов документ и помоћу алатке Change Case исправи 

подвучене речи: 

 

биографија бранислава нушића 

 

бРАНИСЛАВ нУШИЋ је рођен у Београду 1864. године. Књижевни критИЧАРИ 

сматрају га једним од највећих српских комедиографа (писаца комедија). Чувене су 

његове комедије: "СуМЊИВО ЛИце", "НарОДНИ ПОСЛАНИК", "ГосПОЂА 

МИНИСТАРКА", "ОЖАЛОШЋена  ПОРОДИЦА", "ПокоЈНИК" и др. Осим бројних 

комедија писао је и приповетке, мемоаре, путописе, новиНСКЕ фељтоне, као и роман 

за децу: "Хајдуци". један део свога живота провео је и у сарајеву радећи у Народном 

позоришту. Умро је у Београду 1938. године. 

9. Писање експонента (изложиоца) и индекса  
 

 
Слика 21: Алати за уписивање индекса и експонента 

 

При уписивању експонента (изложиоца), као нпр. 8
7
, 2

5
, 6

2
, итд., користи се алатка 

Superscript (X
2
). Oна се укључује када се уписује експонент и искључује се чим се број упише иначе 

ће се све писати у експоненту.   
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При уписивању индекса, као нпр. 65, 82, I1, IV3, итд., користи се алатка Subscript (X2). 

Користи се исто као и алатка Superscript. 

Задатак 11. 

Напиши: 16
5
, 8

3+ 2х
, 2

10
, 85, III4, VII2  

10. Убацивање слика 
 

Слике се убацују (инсертују) помоћу менија Insert и команде Picture: 

 

 
Слика 22: Убацивање слика 

 

Када се кликне на инсертовану слику око ње се појављују плави кружићи на угловима и 

плави квадратићи са сваке стране. Помоћу кружића се мењају димензије две стране тако што се 

ухвати одређени квадратић и помера дијагонално на горе или на доле. Помоћу квадратића се мења 

димензија само једне стране, нпр. помоћу квадратића са десне стране слика може да се продужи или 

скрати надесно. 

Поред тога, када се кликне на слику укључује се линија алата за рад са сликама Picture Tools: 

 

 
Слика 23: Укључена је линија алата Picture Tools 

 

Када се кликне на назив ове линије отвара се линија алата која омогућава детаљније уређивање 

слике: 

 

 
Слика 24: Изглед палете Picrure Tools 

Задатак 12. 

Инсертуј у свој документ било коју слику са рачунара и уреди је тако да јој висина буде 5 cm, 

a ширина 8 cm, а затим на њој примени неки од понуђених облика из палете Picture Styles. 

11. Поравнање текста, слика и табела 
 

Текст, слике и табеле могу се равнати по левој страни, по средини (ценру), по десној страни 

и обострано (и по левој и по десној страни) 

. 
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Слика 25: Центрирање (ова слика је центрирана тј. поравната по средини,  

као и овај текст испод ње и тада је означена ова иконица ). 

 

 
Слика 26: Лево поравнање (ова слика је поравната по левој страни, као и овај текст. Иначе када 

изаберемо ово поравнање онда је означена ова иконица  ). 

 

 
Слика 27: Десно поравнање (ова слика и текст су поравнати 

 по десној страни. Означена је иконица ). 

 

 
Слика 28: Обострано поравнање 

 

Обострано поравнање се не примењује на сликама. Оно се углавном користи за поравнање 

текста. То је најлепши начин поравнања текста у пасусима јер он тада није „назубљен“ са једне 

стране већ раван и по левој и по десној страни. Управо то поравнање је примењено на овом пасусу, а 

то се види по означеној иконици  . 

Задатак 13.  

Убаци у свој документ још две слике (слике требају да стоје једна испод друге) и уреди их 

као и слику из претходног задатка. Прву слику центрирај, другу равнај по левој, а трећу по десној 

страни. 
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12. Уређивање пасуса (параграфа) 
 

Пасуси се могу различито уређивати. Ако уређујемо један пасус довољно је да курсором 

будемо било где у њему (леви клик миша на било које слово у пасусу), а ако уређујемо више пасуса 

одједном онда их морамо све означити. 

 

 
Слика 29: Отварање дијалога Paragraph 

 

 
Слика 30: Дијалог Paragraph 
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Овај текст је увучен 3 cm од леве маргине, а обе стране текста су 

поравнате. Први ред пасуса (параграфа) је увучен 2 cm у односу на остале редове. 

Размак параграфа од наслова је 18 pt, а од следећег наслова 12 pt. Параграф је са 

доструким проредом. (Види слику испод). 

 
Слика 31: Начин уређивања пасуса 

Параграф има извучену прву линију 3 cm у односу на остале. 

Параграф је увучен и са леве и са десне 

стране по 3 cm. Параграф је са левим 

поравнањем. Проред је 1.5 од ширине реда. 

Фонт Arial 12 pt. Од претходног наслова је 

размакнут 9 pt, а од наредног 12 pt. У 

параграфу су подвучене само речи. (Погледај 

доње слике). 
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          Слика 32: Начин уређивања пасуса          Слика 33: Underline style – подвучене су само речи 

Задатак 14. 

Откуцај наредни пасус у свом документу и  уреди га тако да свака реч у њему буде тачна: 

 

Овај параграф је увучен 2 cm са десне стране и 1 cm са леве стране. Пасус има десно поравнање. 

Први ред пасуса је увучен  1,5 cm  у односу на остале редове пасуса. Проред између редова у пасусу 

је тачно 16 pt. Од претходног текста је одмакнут 10 pt, а од наредног 15 pt. 
 

У Word-у 2007 је до дијалога Paragraph могуће доћи и помоћу Page Layout менија: 

 

 
Слика 34: Отварање дијалога Paragraph 

 

Без улажења у овај дијалог, могуће је подесити увлачење пасуса у односу на маргине и 

растојање пасуса од претходног и од следећег пасуса или слике на следећи начин: 

 
Слика 35: Подешавање пасуса без улажења у дијалог Paragraph 
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Поравнање пасуса је могуће урадити помоћу већ поменутих алаткица за поравнање 

, а проред између редова у пасусу помоћу алаткице Line spacing ( ): 

 

 
Слика 36: Поравнање пасуса и проред између редова 

13. Како уоквирити параграф? 
 

Параграф може имати свој оквир. Он се поставља помоћу алаткице за рад са оквирним 

линијама: 

 

 
Слика 37: Постављање оквира око текста 

 

Ако се оквир поставља само око једног пасуса онда је довољно бити курсором било где у том 

пасусу, а ако се поставља око више пасуса онда се сви они морају означити. 

Оквирне линије је могуће обојити, променити им дебљину тј. ширину и врсту. То се ради 

помоћу дијалога Borders and Shading, а он се отвара на начин приказан на слици 37. 

 



February 10, 2012 [WORD 2007 – СКРИПТА ЗА УЧЕНИКЕ]         Драгана Марић-Перуничић 

 

 
18 

 

 
Слика 38: Дијалог Borders and Shading – картица Borders 

 

 
Слика 38: Дијалог Borders and Shading – картица Shading 

 

НАПОМЕНА: Ова алаткица се користи и за уређивање табела (помоћу ње се постављају линије које 

раздвајају колоне и редове, мења се изглед оквирних линија, другачије се сенче поједине колоне или 

редови, итд.).  

Задатак 15.  

Параграф из претходног задатка уоквири помоћу овакве  линије. Оквир 

мора бити зелене боје, a  ширина оквирне линије  4,5 pt.  
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14. Сенчење параграфа (пасуса) 
 

Параграфи се могу сенчити на горе објашњен начин тј. помоћу дијалога Borders and Shading 

или помоћу алаткице Shading ( ): 

 

 
Слика 39: Сенчење параграфа помоћу алаткице Shading 

Задатак 16. 

Уоквирени пасус из претходног задатка осенчи светло наранџастом бојом (Orange, Accent 6, Lighter 
60%). 

15. Наглашавање првог слова параграфа – Спуштено слово (Drop Cap)  
 

рво слово пасуса може да се нагласи тзв. спуштањем тј. његовим увећањем и издвајањем из 

пасуса. То се ради помоћу алатке која се зове Drop Cap (код нас се преводи као „Спуштени 

иницијали“ или „Спуштено слово“): 

 

 
Слика 40: Алатка Drop cap 

П 
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Слика 41: Дијалог Drop Cap 

Дијалог Drop Cap омогућава подешавање спуштеног слова. У њему се бира фонт којим ће се 

то прво слово исписивати (тај фонт се разликује од фонта којим је куцан пасус јер се на тај начин још 

више улепшава изглед  пасуса, али и читавог текста), колико линија заузима то слово и колико је 

удаљено од пасуса. 

Прво слово се може и додатно повећати ако се овако означи  (једном се кликне на 

слово, а затим се кликне на плаву линију која се појави) и ако му се мишем ухвати горњи десни 

квадратић и повлачи дијагонално на горе. Притом се прати величина фонта и када се повећа на 

жељену вредност отпусти се леви клик.  Ако на овај начин величина није прецизно подешена, нпр. 

треба да буде 65 pt, а оно је 67 pt, онда се означи и укуца му се жељена вредност у пољу за величину 

фонта  и добија се ово: 

 

 
Слика 42: Увећавање спуштеног слова 

Задатак 17. 

Прво слово текста о Браниславу Нушићу истакни помоћу алатке Drop Cap тако да буде 

спуштено 4 линије и удаљено 0,4 cm од пасуса. Фонт овог слова треба бити Bookman Old Style.   

16. Постављање оквира на листу 
Сваки семинарски или дипломски рад има уоквирену насловну страну. Такође је имају и 

многе књиге, па и ова скрипта (Погледај прву страну!). Оквир имају и дипломе, сведочанства, изводи 

из матичних књига, итд. Оквир повећава лепоту неког документа и истиче његов садржај. Поставља 
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се помоћу горе поменутог дијалога Borders and Shading (Тачка 12. Како уоквирити параграф?) и 

картице Page Border: 

 

 
Слика 43: Уоквиривање листа 

 

До овог дијалога се може доћи и на другачији начин: 

 

 
Слика 44: Уоквиривање листа  

Задатак 18. 

Поставите оквир на листовима свог документа. Оквир требају бити срца, а ширина оквира је 

20 pt. 

17. Израда листи тј. набрајање (бројевима и знаковима) 
 

Набрајање се може означавати бројевима (1., 2., 3., итд.) или различитим симболима (•, , , 

, , , , итд.). Када за набрајање желимо да користимо бројеве онда бирамо алаткицу Numbering 



February 10, 2012 [WORD 2007 – СКРИПТА ЗА УЧЕНИКЕ]         Драгана Марић-Перуничић 

 

 
22 

 

. Пре почетка набрајања кликнемо на ову алаткицу и уписује се број 1. Следећи број се 

аутоматски уписује када, након уноса текста, притиснемо тастер Enter. 

Исто важи и за набрајање симболима, само што се бира алаткица Bullets : 

 

 
Слика 45: Прављење листи 

 

Те листе изгледају овако: 

1. Понедељак 

2. Уторак 

3. Среда 

4. ... 

5. .... 

 

 Понедељак 

 Уторак 

 Среда 

 ... 

 .... 

 

Бројевима и симболима се може променити боја тако што се прво означе, а потом се на њима 

примени алаткица за бојење слова . Могу се и подебљати, закосити, подвучи и прецртати 

помоћу алаткица . 

Када желимо да изаберемо неки симбол који се не налази у листи понуђених симбола онда 

следимо поступак приказан на сликама: 

 

 
Слика 46: Отварање дијалога у коме се дефинише нови симбол (bullet) 
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Слика 47: Избор новог симбола 

Задатак 19. 

Направи листу са именима и презименима петорице другова из одељења. За набрајање 

користи редне бројеве. 

Направи листу са именима и презименима пет другарица из одељења. За набрајање користи 

насмејаног смајлија из фонта Wingdings. Смајли мора бити тамно љубичасте боје, величине 20 pt. 

18. Смештање текста у колоне 
 

Да би се текст распоредио у ступце тј. колоне потребно је текст означити, а затим изабрати 

број колона: 

 
Слика 48: Смештање текста у две или више колона 
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Да бисмо извршили подешавање ширине колона и растојања између њих, бирамо команду 

More Columns и у отвореном дијалогу Columns вршимо жељена подешавања:  

 

 
Слика 49: Подешавање ширине колона 

Задатак 20. 

Листе са именима другова и другарица из претходног задатка распореди у две колоне. 

Подеси колоне тако да ширина прве колоне буде 8 cm, ширина друге колоне 8,5 cm, а растојање 

између колона  1 cm. 
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19. Уређивање заглавља и подножја 
 

Изглед заглавља се бира помоћу команде Header: 

 

 
Слика 50: Уређивање заглавља 

 

Када се изабере жељено заглавље потребно је само у одређеним пољима укуцати потребан 

текст. Из заглавља се излази двокликом на текст документа или помоћу алатке Close Header and 

Footer: 

 

 
Слика 51: Алатка за излазак из заглавља и подножја 

 

Поновни улазак у заглавље и његова измена се врше двокликом на површину заглавља. 
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Поступак за избор подножја и уређивања подножја је исти као и за заглавље, осим што 

алаткица за рад са подножјем изгледа овако: 

 

 
Слика 52: Уређивање подножја 

 

НАПОМЕНА: Погледај како изгледају заглавље и подножје овог документа.  

 Задатак 21. 

Из списка понуђених заглавља изабери заглавље Alphabet и у означеном пољу укуцај назив 

твог документа. 

Из списка понуђених подножја изабери подножје Pinstripes и у текстуалном пољу укуцај 

твоје  име и презиме. Избриши реч Page испред броја стране.  

20. Нумерација страна 
 

Нумерација страна се врши избором заглавља или подножја које садржи нумерацију или 

помоћу команде Page Number:  
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Слика 53: Нумерација страна 

 

Не мора сваки документ имати уређено заглавље и подножје, али би сваки требао имати 

нумерацију. Када документ нема заглавље и подножје онда се нумерација страна убацује на горе 

описани начин помоћу команде Page Number.  

  

 
 

 

 

 


