
Microsoft Excel 2010 
 

Microsoft Excel је програм намењен за табеларни прорачун података. 

Осим за табеларне прорачуне, користи се за и за израду дијаграма, 

прављење спискова и др.  

Изглед прозора је сличан као на осталим апликацијама из Microsoft Office 

пакета. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Оно што разликује Excel од других Microsoft Office 2010 апликација 

је радни лист, који је представљен ћелијама и картицe Formulas (формуле) 

и Data (подаци). 

Коришћењем картице Formulas могу се изабрати Excel функције: 

финансијске, логичке, текстуалне, датуми, време итд. 
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Картица са формулама 

 

Сви документи који се обрађују у Excel-у, називају се радне свеске (енгл. 

workbook). Свака радна свеска састоји се од једног или више радних 

листова (енгл. worksheet), а сваки радни лист се састоји од редова и 

колона. Редови се означавају бројевима, а колоне великим словима 

абецеде. Пресек једног реда и једне колоне је ћелија (енгл. cell). Свака 

ћелија има име, или адресу на основу које се колона и ред укрштају. 

Адреса изабране ћелије појавићесе у пољу име (енгл. namebox). 
 

 
Основни елемент Excel-а за рад са подацима је ћелија. Подаци који се 

уписују у ћелије могу бити у облику текста, бројева или у облику формула. 

Да бисмо унели неки податак у ћелију, потребно је да је активирамо левим 

тастером миша. У селектовану ћелију можемо да унесемо податке, а када 

завршимо, притиснемо тастер Enter на тастатури. Најбитнији корак код 

креирања радних листова је правилно уношење података, али битно је и да 

радни листови буду јасни и прегледни. Прегледност радног листа се 

постиже уређивањем – форматирањем ћелија. 

Сваку ћелију можемо форматирати тако да приказује одређени тип 

податка, подесити поравнање и правац исписивања података (енгл. 

alignment), врсту и величину фонта (енгл. font), направити оквир око ћелије 

(енгл. border), обојити ћелију (енгл. fill) или је заштити (енгл. protection) 

кликом на алат Format са картице Home . 



 
Форматирање ћелија 

 

Поред текстуалних и нумеричких података у ћелијама се могу 

уписивати и формуле. Формуле користе податке које се налазе у ћелијама 

и извршавају математичке прорачуне, чији се резултати приказују у некој 

другој ћелији. Најчешће коришћени математички прорачуни су сабирање 

(+), одузимање (–), множење (*) и дељење (/). 

 

 

 
 

 

 

Напомена: Знак за степен се на тзв, YU тастатури са нашим словима 

налази се на броју 3 а активира се тако што се притисне десни ALT+3, (Alt 

Gr+3). 



Пример задатка: 

 

 

Када постављате формулу за извршење задатка постоји редослед 

извршавања  математичких операција. 

- Пе него што се напише формула за извршење задатак прво се напише 

знак једнакости =, 

- Заграда - све рачунске операције, се изводе прво у заградама 

- Негација - негативни предзнак броја претходи свим осталим 

операцијама 

- Проценат - израчунавање процента претходи операцијама које следе 

- Степеновање - примењује се као следећа операција 

- Множење - изводи се после операција у заградама и пре свих 

операција ван заграда 

- Дељење - изводи се после множења по важности је једнако множењу 

- Сабирање - извршава се после дељења 

- Одузимање - извршава, се одмах после сабирања а по важности је 

једнако сабирању  

 

 

 

 

 



 

Рад са формулама 

У Excel-у се користе и унапред дефинисане формуле у облику функција. 

Најчешће коришћење су сума – збир (SUM), просек или средња вредност 

(AVERAGE), минимална вредност (MIN), максимална вредност (MAX) , 

функција бројања (COUNT) и др. Функције се могу уносити куцањем или 

помоћу алатке за унос функција (енгл. Insert function) са картице Formulas. 

Свака функција се налази у следећем облику: = име функције (арг1, 

арг2… аргn)   
 

 
Убацивање функције 

 

 
Убацивање функције други начин 

 

 

Свака функција се налази у следећем облику: = име функције (арг1, 

арг2… аргn). 



Рад са функцијом SUM 

После знака једнакости наводи се име функције, а затим, унутар 

заграде, аргумент функције (адресе ћелија, константе и др.). Аргументи се 

састоје од два или више података. На пример, у ћелијима од B1 до B5 

унесемо неке бројчане податке, а у ћелији B6 напишемо функцију за 

рачунање збира, = SUM (B1, B5). У ћелији B6 добићемо збир аргумената, 

који се налазе у ћелијама од B1 до B5.   
 

 
 

 

Рад са AVERAGE  

 

Пример 2. 

Израчунати просек ћелија опсега C2 до C6. 

У ћелији C7 унесемо формулу  = AVERAGE (C2: C6) где ће се 

израчунати просек ћелија опсега C2 до C6.  

 



 
Рад са функцијом AVERAGE (средња вредност) 

 

Рад са MIN и MAX 

 

Функције MIN и MAX користе се за одређивања минимума и 

максимума у одређеном  опсегу ћелија. 

Пример: Јован и Вељко су потрошили 2758,00 динара. Одредити који 

од купљених производа је најскупљи а који најјефтинији. 

 



Рад са функцијом COUNT и COUNTIF 

 

Функција COUNT користи се за пребројавање  ћелије које садрже 

бројеве, као и бројеве на листи аргумената. Употребите функцију COUNT  

да бисте добили број ставки у пољу за број које се налази у опсегу или 

низу бројева.  

Пример: Одредити колико производа су купили Јован и Вељко? 

Пошто функција COUNT се користи само за пребројавње ћелија са 

бројчаним подацима узећемо у обзир опсег ћелија од C6 до C11. 

 

 
 

Ако желите да пребројите само вредности који задовољавају одређене 

критеријуме, употребићемо функцију COUNTIF. 

 

Пример: 

 

Колико производа, које су купили Јован и Вељко, је скупље од 400 динара. 

Решење ћемо уписати у ћелију Е17. на следећи начин. 

1. Убацимо формулу  

2. Отвара се поље за дијалог 



 
 

У пољу Range уносимо опсег у коме треба пребројати неку вредност. 

У пољу Criteria унети вредност која садржи бројеве у опсегу који 

смо унели у поље Range. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рад са логичком функцијом IF 

 

Логичка функција IF је једна од најкоришћенијих функција у Excel-у. 

Функција IF служи за проверу логичког тест и ако је тачан примени 

вредност за тачно у супротном примени вредност за нетачно. 

 

 
 

На пример: 

 

Ако је цена већа од 500,00 дин. написати ДА ако није написати НЕ 

У пољу Logical_test  уносимо поље за које радимо логички тест 

C6>500, ако је тачно напиши ДА (Value_if_true), ако није напише НЕ 

(Value_if_false). 

 
 

 

 



 
 

 


