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Програми за обраду текста ( Microsoft Word ) 
 
• Microsoft Word је један од најпознатијих програма за обраду текста. Word није 

самосталан програм већ је део Microsoft Office програмског пакета. 

• Microsoft Office је програмски пакет намењен канцеларијском пословању који садржи 
низ програма као што су: 

-Microsoft Word - програм за обраду текста 

-Microsoft Excel - програм за табеларне прорачуне 

-Microsoft Power Point - програм за израду мултимедијалних презентација 

-Microsoft Outlook - програм за размену електронске поште 

-Microsoft Access - програм за рад са базама података 

Први Microsoft Office пакет појавио се 1990. године и од тада компанија Microsoft 

константно унапређује овај софтвер, тако да данас имамо велики број верзија Office 

пакета. 

 

Актуелне верзије Office пакета су: 

Microsoft Office 2003 

Microsoft Office 2007 

Microsoft Office 2010 

Microsoft Office 2013 

Microsoft Office 2016 

 

 

 

 
 



• Програми за обраду текста омогућавају нам да креирамо електронске документе 
који могу да садрже: 

-текст 

-слике 

-табеле 

 

• Савремени програми за обраду текста пружају нам опције за 

-промену изгледа текста 

-једноставну обраду слика 

-додавање линкова у оквиру текста 

цртање једноставних облика 

Електронски документ 

 

Електронски документ је фајл који се добија 

употребом програма за обраду текста. 



• Предности електронског документа у односу на класични документ су: 

 

- Текст написан хемијском оловкоком тешко је преправити, а текст у електронској 
форми лако можемо да изменимо 

 

- Један исти електронски документ можемо чувати на различитим локацијама, на 
пример на флеш меморијском уређају, DVD-у, на хард диску рачунара, у мобилном 
телефону... 

 

- Електронски документ се не може изгужвати, поквасити, исхабати... 

 

- Електронски документ можемо брзо и ефикасно проследити путем интернета. До 
примаоца ће брже стићи електронски документ послат електронском поштом него 
класичан документ послат поштом или курисрском службом 

 

Мане електронског документа 

 

-Потребан нам је адекватан уређај и програм за отварање, прегледање и измену  
електронског документа 

























Боја странице 

Када отворимо нови Word документ, страница је беле боје. 

Боју странице лако можемо променити тако што кликнемо на  Page Layout  картицу, а затим на опцију Page Color.  

Након тога бирамо боју странице. 

















 


