
Тема 1. Руковање рачунарском опремом 

Основни појмови 

Информациона технологија (ИТ) јесте технологија која користи рачунаре за прикупљање, 
обраду, чување, заштиту и пренос информација. Већина рачунара данас је повезана на мреже, због 
чега се користе и за комуникацију. Због тога се данас најчешће говори о информационо-
комуникационим технологијама (ИКТ). Стони рачунари, лаптопови, таблети, мобилни телефони 
и други слични урађаји називају се дигитални уређаји или ИКТ уређаји.  

Стони рачунар се не састоји од једног уређаја, већ има делове који су међусобно повезани.  

Преносни рачунари су рачунари које можете носити где год желите зато што су мали, лагани и 
користе батерију која може да траје између 2 и 20 сати.  

Таблет рачунари обично немају тастатуру и користе екран осетљив на додир (енгл. Тouch Screen) 
за унос података.  

„Паметни“ телефони – мобилни телефони који имају у себи рачунар и, најчешће, екран осетљив 
на додир – представљају комбинацију таблета и телефона. 

Када се говори о рачунарима, најчешће се спомињу делови од којих је рачунар направљен 
(хардвер) и програми који омогућавају да рачунар изврши одређени задатак (софтвер).  

Хардвер - физички део рачунарског система, све оно што се може видети и додирнути на 
рачунару. Хардвер се може поделити на централни и периферијски подсистем. За ову обуку битни 
су нам делови периферног подсистема - улазни уређаји, излазни уређаји, улазно-излазни уређаји и 
спољна меморија. 

Софтвер чине сви програм који су омогућују да рачунар ради. Програми који омогућавају 
функционисање рачунара називају се системски софтвер, а програми који служе за неку конкретну 
сврху, називају се кориснички програми (апликативни софтвер). 

Периферни уређаји рачунарског система 

За унос података и наредби, као и за приказивање резултата рада рачунара, користе се различити 
уређаји. Ти уређаји се називају улазно-излазне јединице (енгл. input/output). Сви уређаји који се 
могу прикључити на рачунар називају се једним именом периферни уређаји. 

Улазни уређаји се користе за унос података у рачунар. Улазни уређаји су тастура, миш, скенер, 
микрофон, џојстик, дигитална камера, итд. 

Излазни уређаји се користе за приказивање и штампање података из рачунара. Излазни уређаји су 
монитор, звучници, пројектор, штампач, плотер, слушалице, итд. 

Улазно-излазни уређаји су уједно и улазни и излазни уређаји. Монитор осетљив на додир је врста 
таквог уређаја. 

Спољна меморија служи за трајно чување података – хард диск, CD, DVD, флеш меморија итд. 
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назив и слика у/и уређаја функција уређаја 
тастатура 

 

Улазни уређај који служи за комуникаицју са рачунаром. На 
тастатури се налазе тастери који служе за унос текста, бројева 
и за задавање команди  рачунару. 

миш 

 

Улазни уређај за поакзивање и избор објеката на екрану. 
Тренутни положај миша на радној првршини показује тзв. 
показивач миша (енгл. mouse pointer). Показивач миша је 
обично у облиику беле стрелице, али се његов изглед мења у 
завосноти од места где се тренутно показивач налази, односно 
које операције мишем у датом моменту могу да се ураде.  
Померањем миша по подлози помера се показивач на екрану. 

тачпед (engl. touchpad) 

 

обично се користи код преносивих (лаптоп) рачунара. Састоји 
се од плочице и два тастера. Померањем прста по плочици 
помера се показивач на екрану. Команде се задају притиском 
на тастере или кратким благим притискањем плочице. 

монитор 

 

Ово је важан излазни уређај. На монитору се приказују унети 
подаци, резултати рада рачунара, поруке и обавештења 
кориснику. 
Екран монитора може да буде такав да стоји на столу али и да 
се закачи на зид и служи за презентовање. На рачунар се може 
закачити два, ау неким случајевим аи више монитора. 

екран осетљив на додир 

 

Посебна врста екрана која реагује на притисак или додир. 
Поред тога што приказује информације, овакав екран 
омогућује унос података и команди на брз и једноставан 
начин. Екран осетљив на додир истовремено је и улазни и 
излазни уређај. Уграђују се на таблете, „паметне“ телефоне а 
све чешће и на лаптоп рачунаре. 

звучници 

 

Излазни уређаји који омогућују да се чује звук из рачунара. 

штампач 

 

Излазни уређај који служи за исписвање текстуланих и 
графичких докумената, најчешће на папиру. У зависности од 
врсте мастила које користи могу да буду инк-џет (течно 
мастило) или ласерски (суви тонер) 

Проjeктор 

 

Излазни уређај који омогућује да се слика из рачунара 
пројектује на зид или платно. 
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Слушалице 

 

Излазни уређај који омогућује да се чује звук из рачунара. 

микрофон  

 

Улазни уређај путем којег  у рачунару може да се сними звук. 

слушалице са микрофоном 
(енгл. headset) 

  

Улазно-излазни уређај који обједињује функционалност 
слушалица и микрофона. Врло је погодан за комуникацију 
(веб-конференција, телефонирање путем интернета и сл.) 

Миш је уређај за показивање који помаже кориснику да покаже обејекте на екрану и да извршава 
команде кликом на  тастере миша док се показивачем (курсором) миша указује на објекат на који 
се односи команда која се задаје кликом. Типичан миш има два главна тастера, али савремени 
мишеви имају више тастера који вам омогућавају да често коришћене команде извршите једним 
кликом.  

• Клик мишем – левим се врши избор објекта, а десним отвара помоћни мени. 

• Двоструки клик – увек левим тастером - активира се објекат – покреће се програм. 

• Повлачење и испуштање – притиснут десни тастер миша и померање по екрану (поступак којим 
се премешта објекат или његов део). 

• „Скроловање“ – померање точкића којим ће се померати документ или листа у активном прозору. 

Тастатура је један од главних улазних уређаја. Преко тастатуре корисник може да уноси текст или 
да даје команде рачунару.  

Када треба да откуцате нешто у програму, видећете трепћућу вертикалну линију |. То је такозвани 
курсор. Он показује место на коме ће се појавити текст који уносите преко тастатуре. 

Тастери на тастатури су распоређени у више група: 

• Алфанумерички - садржи тастере за унос слова и цифара. Тастери цифара садрже и ознаке 
симбола који се често користе и могуће их је унети тако што се притисне тастер Shift и тастер за 
жељени симбол. Када желите да куцате великим словима, притисните овај тастер у комбинацији са 
словом. 

CapsLock – ако притиснете овај тастер, сва слова која откуцате биће исписана великим словима. 
Када тастер притиснете поново, искључиће се опција писања великих слова. 



ДИГИТАЛНА	  УЧИОНИЦА	  /	  ДИГИТАЛНО	  КОМПЕТЕНТАН	  НАСТАВНИК	  	   4	  

• Системски тастери – (Ctrl, Аlt, Insert, Print Screen, Scroll Lock, Pause) - притиском на неке 
тастере, као што су системски тастери Ctrl или Аlt, не добијају се знаци на екрану нити се 
извршавају акције, већ се истовременим притиском на њих и неке друге тастере њих добијају 
симболи за које не постоје посебни тастери на тастатури, а користе се и за извршење одређених 
команди, за шта је потребно притиснути више тастера истовремено како би се избегло случајно 
задавање нежељене команде. Тако, комбинацијом три тастера Ctrl, Аlt и Delete добија се прозор за 
управљање пословима који се тренутно обављају на рачунару и опцијом за искључивање рачунара. 

• Командни тастери (Тab, Delete, Esc, Enter) извршавају команде одмах по притиску на тастер: 
Тab - има различите улоге у зависности од програма у коме се користи. У програму за обраду 
текста помоћу њега померате курсор за неколико места удесно. 
Delete – кориситите за брисање знака десно од курсора. 
Backspace – користите када желите да обришете знак лево од курсора. 
Esc – излазак из програма. 

• Enter - Ово је тастер који има пуно различитих намена. У програмима за обраду текста 
користимо га када желимо да направимо нови пасус. Притиском на овај тастер потврђујемо 
команду (ОК, Yes, Submit итд.) 

• Функцијски F1-F12 најчешће имају функције које су им додељене конкретним програмом. 
Системске функције су обично „нацртане“на самим тастерима али им се могу доделити и друге 
функције 

• Навигациони - за кретање – стрелице лево, горе, десно, доле (←,↑,→,↓), као и тастери који се 
користе за прелазак на почетак или крај реда у тексту (Home, End) или на почетек или крај 
странице (PgUp, PgDn). 

• Нумерички (Навигациони) – налазе се на десној страни тастатуре и имају двојаку улогу. Када је 
тастер Num Lock укључен,служе за уписивање бројева и аритметичких оператора. Када је Num 
Lock искључен, овај део тастатуре постаје навигациони. 

• windows тастер – можете користити да отворите Старт-мени уместо да то учините кликом миша. 

Курс слепог куцања можете похађати на следећој страници: 
http://www.typingstudy.com/sr/lesson/1/part/2 
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Повезивање рачунара и периферних уређаја се остварује путем прикључака. За сваку врсту 
уређаја који се могу прикључити постоје одговарајући стандарди и на тај начин је избегнуто 
„погрешно“ прикључивање. Потребно је бити пажљив и пратити одговарајући облик прикључка 
као и боју прикључака на самом рачунару и на крају кабла уређаја, која сугерише који прикључци 
су међусобно одговарајући. 

Да би се уређаји повезали и функционисали некад је довољно само „утаћи“ одговарајући 
прикључак, а некад је потребно урадити и додатну софтверску инсталацију пре првог коришћења. 

Ова инсталација се састоји из избора/подешавања у оперативном систему рачунара или пак у 
преузимању одговарајућег софтвера (драјвера) и његовом инсталирању за одређени уређај. 
Софтвер може бити испоручен уз сам уређај или се преузети са веб-сајта поризвођача уређаја. 
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Практична вежба 1: 

Повезати хардверски опрему која вам је на располагању: 
Рачунар, тастатура, миш звучници, микрофон, монитор, додатни монитор или пројектор, мрежни 
кабл. 
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Оперативни систем 

Оперативни систем је скуп основних програма које је намењен да управља и контролише рад 
рачунара. Оперативни систем је посредник у комуникацији између корисника и рачунара. Постоји 
више врста оперативних система. Неки од најкоришћенијих су: 

• за рачунаре - MS Windows, OSX, Linux итд. 
• за мобилне телефоне и таблет рачунаре - Android, iOS, Windows Mobile итд. 

 

 
 
Захваљујући оперативном систему, на рачунару се могу инсталирати и користити различити 
програми. То су програми који се користе за прегледање интернета, гледање филмова, слушање 
музике, играње „игрица“, цртање, гледање фотографија, слање и примање порука, итд. Програми 
који имају одређену намену су кориснички програми или апликације.  
Следеће апликације се најчешће користе:  

- програми за приступање садржајим доступним преко интернета (прегледач веба), 
- програми за слање и примање порука,  
- пограми за приступ друштвеним мрежама,  
- програми за обраду текста,  
- програми за рад са сликом, звуком и видео-записом, 
- програми за прављење и приказивање презентација, 
- рачунарске игре.  

 

 

При набавци, рачунар се обично испоручује са инсталиранинм оперативним системом, а најчешће 
су инсталиране и неке често потребне апликације.  То су једностави програми за писање текста, 
цртање, калкулатор, прегледање интернета и сл. 

Добро је да сваки корисник који користи неки рачунар има своје корисничко име и лозинку како би 
се обезбедила приватност и безбедност при коришћењу рачунара. Корисник тако, након 
пријављивања на свој налог (корисничким именом и лозинком) може да врши разна 
прилагођавања: бирање расположивих језика тастатуре, подешавање мерних јединица, слике на 
позадини, изледа радног окружења али и да онемогући да други корисници приступе његовим 
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приватним подацима. Једно од основних подешавања које нам је важно на овој обуци је и 
подешавање слике на екрану и пројектору. 

Да бисте могли успешно да подесите пројектор и рачунар, као и да радите са дигиталним 
уџбеницима и својим документима, проучите I ПОГЛАВЉЕ – Рад у оперативном систему из 
додатних материјала за обуку које можете да преузмете на сајту обуке, линк: 
https://sites.google.com/view/digucionica   
Слика на екрану, као и она која се приказује помоћу пројектора, састоји се од тачака, те тачке се 
називају пиксели, а број пиксела од којих се састоји слика назива се резолуција. Што је 
резолуција већа, тачке су ситније а слика је јаснија. 

Резолуција слике се задаје димензијама у пикселима. Обично је најмања 
резолуција 800х600 пиксела, али се она користи само у изузетним 
случајевима. При избору резолуције, оперативни систем вам на списку свих 
могућих резолуција за ваш монитор обично препоручи која је резолуција 
оптимална за ваш монитор.	  Ова листа ће вероватно на вашем рачунару 
имати неке друге понуђене резолуције. 

Примери слике приказане у различитим резолуцијама: 
 

 
Извор: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3164203 
	  

Треба разликовати појам „резолуција слике“ и „резолуција екрана“. 

Резолуција слике је карактеристика слике. Што је резолуција виша, слика је оштрија, јаснија, 
видљивији су детаљи слике. По правилу, сике у већој резолуцији заузимају више меморијског 
простора. За штампање слике потребна је већа резолуција (300 dpi – „тачака по инчу“), док је за 
приказивање на екрану довољна мања резолуција. За слање електронском поштом слике, која се 
неће штампати већ само приказивати на екрану, боље је изабрати мању резолуцију због лакшег 
слања, а некада је слика толико велика да сервис електронске поште не може да је пошаље због 
ограничења величине прилога. 

Резолуција екрана је број „физичких” тачака из којих се састоји слика на екрану односно 
пројектору. 
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Подешавање резолуције екрана (Windows 10) 

1. корак: 
Десни клик на радну површину да се пијави 
контекстни мени. 
Изабрати “Подешавања екрана”. 

 

2. корак: 
Изабрати “Напредна подешавања” 

 

3. корак: 
Приказана је тренутна резолуција. 

 

4. корак: 
Изабрати жељену резолуцију (обично систем 
означи речју „препоручено” (енгл. Recomended) 
најбољу резолуцију за ваш екран. 

 

5. корак: 
Примените изабрано. 

 

6. корак: 
Уколико сте задовољни резултатом изаберите 
„задржи промене”. У супротном вратите на 
старо или само сачекајте 15 секунди и 
подешавња ће се аутоматски вратити на старо. 
Ово је врло практично јер се дешава да 
резолуција коју изаберете учини слику 
непрепознатљивом па не можете ништа да 
урадите док се не врате стара подешавања. 
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Прикључивање другог монитора/пројектора (Windows 10) 

При првом прикључивању додатног монитора или пројектора потребно је подесити шта је 
примарни а шта секундарни монитор. Секундарни монитор може да буде “проширење” примарног 
(енгл. Extend display) или да приказује исту слику (дупликат, енгл. „Duplicate displays“). У Старт-
менију изабрати „подешавања“, у подешавањима изабрати „систем”.  

Отвориће се прозор у којем се могу 
идентификовати прикључени екрани и врше 
подешавања резолуције али и осветљености, 
величине слова, топлине боја, оријентације екрана 
и сл. 

 

 

За одабрани монитор или 
пројектор подесити 
резолуцију 
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Пoстављање другог монитора или пројектора - аутоматски (Windows 
10) 

Уколико имате бежични пројектор потребно је да се ваш рачунар и пројектор “препознају” и 
повежу. 

Отворите Старт-мени и почните да куцате „Connect“, и претрага ће вам „пронаћи“ опцију за 
повезивање. Када се повежу добићете одговарајућу информацију. 

Када вам је прикључен додатни монитор, можете „пречицом“ „Winkey+P“са тастатуре брзо и лако 
да изаберете комбинацију дисплеја: 
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Прикључивање рачунара на мрежу путем кабла (Windows 10) 

Рачунар се може повезати са локалном мрежом (а путем ње и на интернет) користећи мрежни кабл 
или бежично. 

За повезивање преко кабла потребно је одговарајући  кабл утакнути у прикључак на рачунару и у 
утичници у зиду или мрежном уређају – рутеру, свичу... (Етернет кабл и конкетор RJ-45)  

Обратити пажњу на „жабицу“ која мора да се окрене према зарезу у утичници и да „кликне”. При 
ископчавању кабла „жабица” треба да се притисне. 

Кад се каблом прикључи на мрежу, систем се аутоматски повеже. Знаћете да је рачунар повезан на 
мрежу када у доњем десном углу монитора, на траци за задатке видите одговарајућу ознаку која 
симболизује повезани рачунар. 
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Повезивање рачунара на бежичну мрежу (Windows 10) 

У Старт-менију изабрати 
„Подешавања“, у подешавањима 
изабрати “Мрежа и интернет”.  У 
прозору који се отвори изаберите 
“Бежично повезивање” (енгл. Wi-Fi) и у 
списку доступних мрежа изаберите 
мрежу којо желите да прикључите 
рачунар. 

Отвориће вам се дијалог за унос 
лозинке коју ће вам дати администратор 
мреже: 

 

У зависности да ли се повезуете на мрежу „од 
поверења” – кућну или на послу, или се пак повезујете 
на јавну мрежу – јавна градска мрежа, угоститељски 
објекат, аеродром и сл. подесите одговарајући ниво 
безбеднбости означавањем да ли је мрежа „приватна” 
(енгл. Private) или „јавна”(енгл. Public). 
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Практична вежба 2: 

Са опремом која вам је на располагању коју сте повезали: 

• Испробајте различите резолуције монитора  
• Подесите резолуцију оба монитора (односно монитора и пројектора) тако да слика буде 
довољно јасна 

• Повежите рачунар на локалну мрежу 

 
 


