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На другом делу ИТС испита од студента се захтевају практична знања и вештине 
неопходне за правилну и ефективну употребу персоналних рачунара и Интернета. 

Неопходно је познавати основне функционалности и компоненте рачунара и мрежа.  
Захтева се поуздан рад са датотекама и документима у актуелним оперативним 
системима (Windows, Android) и корисничким апликацијама (Office). 

Обрада текста и припрема за публиковање (W) захтева познавање основних 
подешавања изгледа документа, унос и форматирање текста и параграфа, рад са 
табелама и сликама, као и припрему за штампу.  

Табеларна израчунавања и припрема извештаја (E) захтевају унос и едитовање 
података, претраживање и сортирање података, рад са радним листовима и 
формулама/функцијама, као и употребу изведених табела и дијаграма/графикона. 

Припрема презентација (P) захтева познавање основних подешавања изгледа 
документа, форматирање текста и мултимедијалних објеката, као и припрему за 
дистрибуцију презентације.  

Wеb апликације за електронску пошту  (eMail), претраживање Интернета (Browser) и 
израду презентација (Site) захтевају познавање основа клијент-сервер сервиса и 
рачунарског облака (Cloud).  

 

Задаци на другом делу ИТС испита су текстуално описани као низ корак-по-корак 
активности са одговарајућим приказом медју-резултата са екрана рачунара. Од 
студента се захтева попуњавање табеле одговарајућим подацима и селектованим 
опцијама (командама) програма, као и финални документ у одговарајућем формату. 

Први задатак је употреба персоналног рачунара, услужних и корисничких апликација. 
Потребно је направити извештај о конфигурацији рачунара и системског софтвера, и 
припремити радне налоге за рад са Wеb клијентима (електронска пошта). Рад са 
датотекама се састоји од формирања директоријума  (folder) на локалном хард диску 
или online (OneDrive) складишту података. У директоријуму формирати три датотеке 
које одговарају основним типовима Office докумената (Dokument, Tabela, Prezentacija).  

Други задатак је припрема за штампање семинарског рада према АФ упуству. У 
програму за обраду текста (W) потребно је форматирати страницу, параграф и текст 
према упуству. Финални документ у одговарајућем формату (Dokument) сачувати на 
диску.  

Трећи  задатак је припрема презентације (P) која садржи текст, табеле и графиконе из 
предходног задатка. Потребно је форматирати слајдове и забележити одговарајуће 
коментаре за презентацију. Финални документ у одговарајућем формату (Prezentacija) 
сачувати на диску. 

Четврти  задатак се састоји од отварања постојећег документа који садржи табеларни 
приказ спортске статистике. Потребно је формирати изведене табеле (pivot) и 
одговарајуће графиконе који се користе у другом задатку. Финални документ у 
одговарајућем формату (Tabela) сачувати на диску. 

Пети задатак је анализа примера израде персоналнe Wеb 2.0 презентације (Google Sites) 
и визуализације статистичких података ОИ2012 резултата наших такмичара (MS Power 
View) и каталога спортских објеката (Google Public data explorer). 

Пуно успеха на испиту. 



1. ЗАДАТАК 
Направити извештај о конфигурацији радног PC рачунара, системског и апликативног 
софтвера.  

Prijavite se kao korisnik (user) za rad na PC  
personalnom računaru. 
Username:AKAF.ITS2014 
Password:********  

 
Lista faktora koji utiču na rad PC računara:  
Ukupni indeks (performance) WEI  = 1< 5.9 <8 

Processor (radni takt) = 6.2 
Memory (RAM kapacitet i brzina) = 6.2 
Graphics (performanse) = 6.7 
HardDisk (kapacitet i brzina) = 5.9 

Broj pokrenutih aplikacija: 
CPU usage  = 5% 
RAM usage  = 25% 
Network utilization = 0% 
Users = 1 

Control Panel: 
All Control Panel Items: 
Performance Information and Tools 

 
 
Windows Task Manager: Applications 

 

Lista komponenti PC računara: 
Matična ploča (motherboard) x86-based PC 
Skladištenje podataka (Drives) HardDisk, CD/DVD 
Konektori (USB, IR, HDMI, NIA) 

 
Periferni (periferals) uređaji: 

Ulazni (input devices) Keyboard, Mouse, Scanner, Cam  
Izlazni (output devices)  Monitors, Printers 
Ulazno-izlazni (input-output)  Modem, Touch screen  

 

Control Panel: Device manager 

 
Devices and Printers 

Lista instaliranih programa na PC računaru:  
Operativni sistem 

MS Windows  = Win7 Ultimate 32-bit 

Uslužni programi: 
servisni programi... 

Korisnički (aplikativni) programi: 
MS Office Enterprise 2007... 

 

Control Panel: System and security 

 
 
Control Panel: Programs 

 

Lista postojećih dokumenata u pretraživaču 
(WE) lokalnog hard diska: 

 
START: Documents 

 



УПУТСТВО: 

Основни фактори који утичу на перформансе PC рачунара: 
1. брзина процесора (радни такт GHz) 

2. количина и брзина радне меморије (cash, RAM GB, радни такт MHz) 

3. капацитет и време приступа хард диска (GB, access time) 

4. количина слободног простора за складиштење на хард диску (virtual memory) 

5. број покренутих апликација (multitasking) 

6. перформансе графичке картице (GPU, RAM) 

 
Основни делови PC рачунара: 

1. централне јединице за обраду података (CPU, магистрале, контролери) 

2. меморије (радна, складиште, архивирање) 
3. улазно-излазни уређаји 

 
За поуздан и ефикасан рад PC рачунара неопходно је испунити минималне и 
препоручене хардверске захтеве. Инсталација селектоване верзије системског софтвера 
захтева PC хардвер одговарајућих перформанси. Прикључивање периферијских 
уређаја захтева одговарајуће стандардне конекторе и програмску подршку на рачунару. 
Инсталација селектоване верзије корисничких апликација захтева правилно 
конфигурисан оперативни систем. Поуздан рад апликација захтева организацију 
докумената и одржавање радног окружења сервисним програмима. 



Формирајте директоријум (folder) на локалном хард диску и online (OneDrive, Drive) 
складишту података. У директоријуму формирати три датотеке које одговарају 
основним типовима Office докумената (Dokument, Tabela, Prezentacija).  

Prijavite se na online servis za skladištenje 
podataka i rad sa Office dokumentima. 

Web address: onedrive.live.com  
Account:     AKAF.ITS2014 
Password:    AKAFITS2014 

Web address: drive.google.com  
Account:     AKAF.ITS2014 
Password:    AKAFITS2014  

 

U osnovnom direktorijumu formirajate 
pod-direktorijume. 

Krieaj: Fascikla 

Unesite ime za novi direktorijum 

 

U osnovnom direktorijumu formirajte 
pod-direktorijume. 

Napravi: Direktorijum 

Unesite ime za novi direktorijum 

 

U direktorijumu  formirajte  3 dokumenta 
tipa Dokument, Tabela, Prezentacija. 

Datoteke:AF Indeks-2012 

Kreiraj: Word dokument 

Kreiraj: Excel radna sveska 

Kreiraj: PowerPoint prezentacija  

U direktorijumu  formirajte  3 dokumenta 
tipa Dokument, Tabela, Prezentacija 

Moj disk:AF Indeks-2012 

Napravi: Dokument 

Napravi: Tabela 

Napravi: Prezentacija  



Припремити корисничке радне налоге (accounts) за Wеb клијенте  (електронска пошта, 
wеб претраживач, online складиштење података). 

Korisnički nalog (Google accounts) 

Web address: accounts.google.com  

Account:     AKAF.ITS2014 

Password:    AKAFITS2014  

Pridružena email adresa 

Web address:  www.mail.google.com  

Mail address: AKAF.ITS2014@gmail.com 

Password:     AKAFITS2014  

  
 

 

Primljena pošta (InBox) 

 
 

 

Adrese (Contacts) 

 
 

 

Otpremljena pošta (OutBox) 

 

 

Pridružena datoteka (Attachment) 

 



УПУТСТВО: 

Продуктивност употребе и искоришћеност рачунарских ресурса се повећава 
умрежавањем персоналних рачунара. Рачунари су повезани у локалне мреже (LAN) и 
имају приступ Интернету. Интернет је глобална мрежа хетерогених рачунара чији 
усклађени рад је заснован на стандардном скупу протокола (IP/TCP) за адресирање 
чворова мреже и поуздан пренос података. У моделу клијент-сервер, рачунари су 
умрежени тако да ограничени број сервера пружа сервисе већем броју клијентских 
рачунара. WWW (World Wide Web) је стандардизована интернет технологија за 
архивирање, претраживање, форматирање и приказивање информација у мрежним 
клијент-сервер апликацијама. 

Wеb апликација Drive http://drive.google.com омогућава архивирање и приступ 
датотекама на Wеb (file-hosting service, 15 GB бесплатног простора), локалном хард-
диску и мобилним уређајима. Апликација омогућава структуирање (folders), преглед 
(preview), сортирање, претраживање и подешавања права приступа (sharing) креираним 
документима, као и свим датотекама које корисник креира локално и архивира online. 

Wеb апликација Docs http://docs.google.com омогућава обраду текста, израду 
презентација и табеларна израчунавања на Google Drive. Апликације омогућавају 
онлине креирање и едитовање докумената и сарадњу са другим корисницима у 
реалном времену. 

Едитор Docs http://docs.google.com/document/ омогућава онлине креирање докумената у 
Drive (Create:Document) апликацији, промену назива документа (File:Rename), као и 
брисање документа (More: Delete/Unsubscribe). Омогућава едитовање и преглед 
предходно архивираних верзија документа, као и локално архивирање документа у 
стандардним форматима (DOCx, ODT, RTF, PDF, txt, HTML, zip). Омогућава и 
конвертовање Word формата документа у Docs, као и подешавање права приступа 
корисницима (edit, comment, view). 
Wеb апликација Sheets http://docs.google.com/spreadsheets/ за табеларна израчунавања 
омогућава креирање и форматирање радних листова, употребу формула за 
израчунавања над радним подацима, креирање дијаграма, као и симултани рад са 
другим корисницима (Prikaži, Umetni, Oblikuj, Podaci, Deljenje i dozvole). Омогућава 
конвертовање формата (Excel, csv, txt, ids) у Sheets документ, као и архивирање у 
стандардним форматима (csv, txt, ods, PDF, HTML). Могуће је уградити (embed) 
појединачне радне листове или комплетан документ као елемент Wеb сајта. 

Wеb апликација Slides http://docs.google.com/presentation/ за израду презентација 
омогућава креирање и едитовање слајдова, инсертовање слика, графикона и видео 
секвенци, као и симултани рад са другим корисницима (Slajd, Umetni, Rasporedi, 
Prikaži, Dejenje i dozvole). Омогућава конвертовање формата (PowerPoint pptx/pps) у 
Slides документ, као и архивирање у стандардним форматима (PDF, PPT, txt). Могуће је 
публиковати и уградити (embed) презентацију као елемент wеб сајта. 

Wеb апликација Sites http://sites.google.com омогућава креирање Wеb 2.0 сајтова 
поновљеном  употребом  докумената и мултимедијалног садржаја.  

Платформа Google Cloud http://cloud.google.com је потпуно управљив скуп модуларних 
сервиса који омогућавају пројектовање, тестирање и имплементацију апликација 
https://console.developers.google.com на скалабилној и поузданој инфраструктури. 
Платформа омогућује клијентској апликацији да користи ресурсе на захтев (по 
потреби), а комплетну администрацију води провајдер који хостује услуге преко 
Интернета. 



2. ЗАДАТАК 

Припремите за штампање семинарски рад према АФ упуству. У програму за обраду 
текста (W) форматирајте страницу, параграф и текст према упуству. Финални документ 
у одговарајућем формату (Dokument) сачувати на диску.  

Otvoriti MS OfficeWord  dokument 
UPUSTVO sa instrukcijama za tehničku 
pripremu seminarskog rada. 
 

File:Open UPUSTVO.doc 

 
 

Podesiti dimenzije stranica i margine. 
 

PageLayout:Size A4 

PageLayout:Margins:CustomMargins 

 

 

Podesiti format paragrafa prema upustvu. 
 

Home:Paragraph Line spacing: Single 

  

Podesiti format teksta prema upustvu. 
 

Home:Font Font: TimesNewRoman /Arial 
     FontStyle: Bold/ Italic 

     Size: 12/14/16  

 
 



УПУТСТВО: 

Апликативни софтвер омогућава кориснику повећање продуктивности и сарадњу на 
општим задацима. MS Office платформа омогућава прилагођавања за задатке 
специфичне у спорту.  

Након покретања рачунара и оперативног система, корисник према својим задацима 
покреће апликативне програме. Апликације користе графички кориснички интерфејс 
GUI (Graphical User Interface) оперативног система за приказивање радних површина 
(Windows) и колекција команди (Menu) које корисник селектује у апликацији и управља 
рачунарском обрадом података: 

1. Обрада текста и припрема за штампу (W) 

(Datoteka, Početak, Umetanje, Raspored na stranici, Prikaži) 

2. Припрема презентација и припрема за дистрибуцију (P) 
(Datoteka, Početak, Umetanje, Dizajn, Prelaz/Animacije, Prikaz) 

3. Табеларна израчунавања и израда извештаја (E) 

(Datoteka, Početak, Umetanje, Podaci, Formula, Prikaz) 

 

Wеb апликацију MS Office Online покрећете тако што се улогујете на кориснички радни 
налог (Office.com, Outlook.com, OneDrive.live.com) а затим кликом на стрелицу поред 
имена сервиса у горњем левом углу покренете панел за избор расположивих онлине 
апликација (W, P, E). Након селектовања апликације, приказује се Wеб радно 
окружење које подсећа на стандардно десктоп окружење апликације. Документа 
аутоматски снимате на OneDrive, а датотеке можете делити са другима и дозволити 
заједнички рад или преузети на локални диск и наставити рад у desktop апликацији.  



 

Otvorite MS Office Online Word dokument 
UPUSTVO sa instrukcijama za tehničku 
pripremu seminarskog rada. 
 

Datoteke:Zadaci za samostalan rad 

         UPUSTVO.doc 

 

Podesiti dimenzije stranice i margine. 
 

Raspored na stranici:Margine 

 

 

Podesiti format paragrafa prema upustvu. 
 

Pocetak:Pasus Stilovi 

 

 

 

Podesiti format teksta prema upustvu. 
 

Pocetak:Font 

 

 

 



 

Otvorite Google Docs  dokument 
UPUSTVO sa instrukcijama za tehničku 
pripremu seminarskog rada. 
 

MojDisk:Zadaci za samostalan rad 

        UPUSTVO 

 

 

Podesite dimenzije stranice i margine. 
 
Datoteka:Podešavanje stranice 

  

Podesite format paragrafa prema upustvu. 
 

Oblikuj:Stilovi pasusa 

  
 

Podesite format teksta prema upustvu. 
 

Oblikuj:podebljano/kurziv 

 
 

 



3. ЗАДАТАК 

Припремите презентацију (P) која садржи текст, табеле и графиконе из предходног 
задатка. Форматирајте слајдове и забележити одговарајуће коментаре за презентацију. 
Финални документ у одговарајућем формату (Prezentacija) сачувати на диску. 

Otvorite MS OfficePowerPoint dokument 
OI2012 sa prezentacijom učešća naših 
sportista. 
 
File:Open OI2012.ppt 

 
 

Formirajte 2. slajd koji sadrži Excel 
dijagram sa ukupnim brojem naših 
takmičara po sportskim disciplinama, 
izražen u procentima.  
 
Home:Slides New Profile TitleOnly 

  
Zabeležite svoje komentare za prezentaciju 
na svakom slajdu pojedinačno.  
 

Click to add notes 

 

Pokrenite prezentaciju na ekranu.  
 

SlideShow: FromBeginning 

 



Otvorite MS Office Online PowerPoint 
dokument OI2012 sa prezentacijom učešća 
naših sportista. 
 

Datoteka:Otvori OI2012.ppt 

 

 

 

Formirajte 2. slajd koji sadrži Excel 
dijagram sa ukupnim brojem naših 
takmičara po sportskim disciplinama, 
izražen u procentima.  
 

Umetanje: Slajdovi  Novi slajd 

  

Zabeležite svoje komentare za svaki slajd 
pojedinačno.  
 

Umetanje: Komentari Komentar 

Prikaz: Napomene 

 

Pokrenite prezentaciju na ekranu.  
 

Prikaz: Prikazi prezentacije 

        Projekcija slajdova  

 



Otvorite Google Docs dokument OI2012 sa 
prezentacijom učešća naših sportista. 
 

Datoteka:Otvori OI2012.ppt 

 

 

 

Formirajte 2. slajd koji sadrži Excel dijagram sa 
ukupnim brojem naših takmičara po sportskim 
disciplinama, izražen u procentima.  

 

Slajd:Novi slajd 

  

Zabeležite svoje komentare za svaki slajd 
pojedinačno.  
 

Umetni: Ostavi komentar 

 

Pokrenite prezentaciju na ekranu.  
 

Prikaži: Prikaži 

 
  



4. ЗАДАТАК 

Отворите документ (E) који садржи табеларни приказ спортске статистике. Формирајте 
изведене табеле (pivot) и одговарајуће графиконе који се користе у другом задатку. 
Финални документ у одговарајућем формату (Tabela) и одговарајуће графиконе који се 
користе у другом задатку. Финални документ сачувати у одговарајућем формату. 

Otvorite MS Office Excel dokument OI2012 
sa tabelarnim podacima o učešću naših 
sportista. 
 

File:Open OI2012.xls 

 

Selekcijom formirajte tabelu sa imenima 
naših takmičara po sportskim disciplinama. 
 

Data:Filter SportName Athletics 

  

Formirajte izvedenu Pivot tabelu sa 
ukupnim brojem naših takmičara po 
sportskim disciplinama. 
 

Insert:PivotTable 

PivotTable:RowLabels SportName 

PivotTable:Values Count SportName 

 
Formirajte dijagram sa ukupnim brojem 
naših takmičara po sportskim disciplinama, 
izražen u procentima. 
 

Insert:Charts 

 



 

Otvorite MS Office Online Excel dokument 
OI2012 sa tabelarnim podacima o učešću 
naših sportista. 
 

Datoteka:Zadaci za samostalan rad 

        OI2012.xls 

 

 

Selekcijom formirajte tabelu sa imenima 
naših takmičara po sportskim disciplinama. 
 

Podaci:Filtriranje Volleyball 

  

Formirajte izvedenu  Pivot tabelu sa 
ukupnim brojem naših takmičara po 
sportskim disciplinama. 
 

Umetanje:Izvedena tabela 

 

Formirajte dijagram sa ukupnim brojem 
naših takmičara po sportskim disciplinama, 
izražen u procentima. 
 

Umetanje:Grafikoni 

 

 



 

Otvorite Google Docs dokument OI2012 sa 
tabelarnim podacima o učešću naših 
sportista. 
 

MojDisk:Zadaci za samostalan rad 

        OI2012.xls 

 

 

Formirajte tabelu sa imenima naših 
takmičara po sportskim disciplinama. 
 

Podaci:Filter Athletics 

 
 

Formirajte izvedenu Pivot tabelu sa 
ukupnim brojem naših takmičara po 
sportskim disciplinama. 
 

Podaci:Izveštaj Izvedene tabele 

 

 

Formirajte dijagram sa ukupnim brojem 
naših takmičara po sportskim disciplinama, 
izražen u procentima. 
 

Umetni:Grafikon 

 

 



5. ЗАДАТАК 

Анализирати примере израде персоналног Wеb 2.0 сајта (Google Sites) и визуализације 
статистичких података ОИ2012 резултата наших такмичара (MS Power View) и каталога 
спортских објеката (Google Public data explorer). 

Na Google Sites http://sites.google.com 
formirajte Web 2.0 ličnu prezentaciju. 
 

Sajtovi 

 

Formirajte HomePage stranicu. 
 

Nova stranica 

 

HomePage stranicu dopunite multimedijalnim 
sadržajem. 
 

Izmenite stranicu 

 

Promenite izgled stranica, podesite i upravljajte 
sajtom. 
 

Radnje stranice 

Šabloni stranice 

Radnje sajta 

 



Спортске дисциплине ОИ2012: резултати такмичара и статистички извештаји  
(MS PowerView in Excel) 

  

  

  
 

Спортски објекти: каталог и статистички извештаји  (Google Public data Explorer) 

  

  



 


