
Обликовање текста 

 

Под обликовањем текста подразумевамо осмишљавање и подешавање изгледа, величине, стила и 

боје текста, затим поравнање и проред  текста.  

Постоје више начина за обликовање текста. Један од начина је да пре него што почетне да уносите 

текст изаберете фонт текста, величину, стил и боју текста, поравнање текста... Други начин је да прво 

унесете (откуцате) текст, а затим да означите текст и извршите подешаванја текста.   

Под фонтом се подразумева скуп слова, знакова и цифара (све оно што можете да откуцате са 

тастатуре). Сваки фонт има свој специфичан изглед. Најчешће коришћени фонтови сз  Times New 

Roman, Arial, Calibri, Verdana, Tahoma.  

Величина фонта изражава се у поинтима (pt). Наслове у документу  најчешће треба писати величином 

16pt или 18pt, поднаслове треба писати величином за два поинта мање од наслова, а уобичајена 

величина текста у документ је 12pt. 

 

Подешавање (форматирање)  фонта 

Команде за  подешавање фонта налазе се на катртици Home,  на палети  Font. 

 

 

Неке од најбитнијих команди су: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Подешавање (форматирање)  параграфа 

Команде за  подешавање пасуса (параграфа)  налазе се на катртици Home,  на палети  Paragraph. 

 

Неке од најбитнијих команди су: 

 

 

 

 

 



За детаљније подешавање параграфа можете кликнути на стрелицу у доњем десном углу  палете 

Paragraph. 

 

 

Овориће се прозор у коме можете подесити параграфа (поравнање, први ред, растојење између пасуса 

и проред). 

 

1. Поравнање 

Може бити лево, десно, централно и подједнако на обе стране текста. 

2. Прва линија параграфа 

Да ли је прва линија параграфа увучена или избачена. 

3. Увлачење текста у односу на маргине 

Колико је текст параграфа удаљен од леве односно десне маргине. 



4. Проред између параграфа 

Проред између пасуса одређује величину простора изнад и/или испод пасуса. 

5. Проред између линија текста у параграфу 

Проред одређује величину вертикалног размака између редова текста у пасусу. Подразумевано, 
редови су са једноструким проредом, док је проред између пасуса нешто већи. Опције прореда између 
текста: 

- Једноструки    Ова опција прилагођава проред највећем фонту присутном у том реду и уз малу 
количину додатног простора. Количина додатног простора мења се у зависности од 
употребљеног фонта. 

- 1.5 ред    Ова опција поставља проред који је један и по пут већи од једноструког прореда. 

- Двоструки    Ова опција поставља двоструки проред. 

- Најмање    Ова опција поставља минималан проред довољан да највећи фонт или слика стане у 
ред. 

-Тачно    Ова опција поставља фиксиран проред који Microsoft Office Word не подешава додатно. 

- Вишеструки    Ова опција поставља проред који се повећава или смањује за проценат који 
одредите. На пример, постављање прореда на 1.2 ће повећати размак за 20 процената. 

 

 

Стилови WORD-у 

Стилови се користе за брзо обликовање текста. 

Исто тако, стилови помажу да се одржи доследност у изгледу документа. 

Стил представља скуп формата који се примењују на неки део у документу. Тај скуп формата укључује 
уређивање слова (врсту слова, боју, величину…) и уређивање пасуса (поравнање, проред, увлачења, 
набрајање, ивице, сенчење, језик…). 

Најважнији део у форматирању текста у WORD-у, је рад са  стиловима. Коришћењем стилова можете 
брзо, једноставно и уједначено да обликујете текст у документу, можете лако и брзо да модификујете 
текст у документу и можете лако и брзо да направите садржај документа. 

Постоји листа уграђених стилова које можете користити при писању налова, поднаслова, текста, 
заглавља, подножја, итд. Поред тога можете направити и користити ваше стилове.  

 

Примена готових стилова 

Стилове можете пронаћи на картици Home, на палети Styles.  

 

 



Ако кликнете на на означену  стрелицу у доњем десном углу палете Styles,  отвориће се листа уграђених  

стилова које можете користити (1).  

Постоје два начина примене стилова. Први начин је да прво одаберете одговарајући стил а онда да 

напишете текст.  Други начин је да претходно написани  текст означите а затим да одаберете стил кога 

ћете применити на тај текст (1).   

 

Нови стил можете да креирате кликом на Create a Style (2). 

 

Оквир текста 

Ако желимо да део текста буде уоквирен, означимо тај текст и кликнимо 
на иконицу Outside Borders која се не налази у 
палети Paragraph картици Home, као што је то приказано на слици: 

По потреби можете користити и друге опције за оквир, као што су линија 

изнад или испод означеног текста, лево или десно од означеног текста, 

итд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Одабиром последње ставке Borders and Shading... отвара се прозор у коме 
можемо одаберати дебљину, стил и боју ивица оквира око текста (картица Borders), или пак стил ивица 
странице (картица Page Border), као и сенчење текста – маркер (картица Shading). 

 

 

 

Листе 

Листе се користе за прављење спискова или за набрајање. Уколико је битан распоред ставки листа се 
нумерише и таква листа се назива нумеричка листа. Уколико није битан распоред ставки, уместо 
бројева додају се знакови за набрајање и таква листа се и назива листа за набрајање. 

  

 

 

 

 

 

 

 Пример нумеричке листе (списка) 

  

Најуспешнији ученици на такмичењу из историје су: 

1. Милош Илић 
2. Драгана Савић 
3. Ана Степић 

 Пример листе за набрајање 

 Данас купити: 

 хлеб 
 млеко 
 чоколаду 
 сок 



Аутоматско нумерисање 
Када хоћемо да откуцамо нумерисану листу потребно је поставити курсор на почетак новог пасуса и 
урадири следеће кораке: 

- откуцати број , а затим тачку (1.) или један па десну заграду (1)) 
- на тастатури притиснути тастер за размак (Space) или тастер за увлаку (Tab) 
- откуцати ставку листе 
- притиснути на тастатури тастер Enter 

Уколико се овај поступак одради правилно, после притиска на тастер Enter појавиће се 2. , односно 2) у 
новом реду чиме нам је омогућено да унесемо другу ставку листе без уноса њеног редног броја. И тако 
редом трећу ставку, четврту ставку, ... 

Када желимо да прекинемо унос нумеричке листе и поново уносимо раван (обичан текст) потребно је 
само после откуцане последње ставке два пута притиснути тастер Enter. 

У случају листе у облику набрајања, поступак је исти, с тим што се уместо броја 1 откуца знак за 
набрајање као на пример: звездица (*), цртица (-), итд. 

 

Нумерисање већ откуцаног текста 

Уколико је текст који треба да представља листу већ откуцан без ознака за набрајање или редних 
бројева, тако да је свака ставка будуће листе откуцана у новом реду, знакове за набрајање, односно 
редне бројеве додаћемо на следећи начин: 

1. означити све ставке будуће листе 

2. притиснути иконицу  ако се жели нумерисана листа или  ако се жели набрајање 
 

 

 

Да би се уклониле ознаке за набрајање или нумерисање треба означити ставке дате листе и поново 
кликнути, односно искључити одговарајућу већ притиснуту иконицу. 

Ставке се бришу, умећу или додају на крај листе исто као и пасуси у раван текст, при чему се ознаке за 
нумерисање аутоматски мењају. 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/osvvsinformatika/v-razred/word/7-liste/NumLista.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/osvvsinformatika/v-razred/word/7-liste/NabLista.JPG?attredirects=0


Одабир знакова за нумерисање и набрајање 

Постоје различити облици знакова за набрајање и за нумерисање.  

1. Поступак одабира формата ознака које користимо у набрајању (знакови, слике, симболи) погледајте 
на следећој слици: 

 

Можете одабрати неку од понуђених ознака (2) или можете кликнути на Define New Bullet… (3) и да 
новоотвореном прозоту пронађете неки други знак, симбол или слику.  

 

2. Поступак одабира формата ознака које користимо у нумеричким листама (арапски и римски 
бројеви, велика и мала слова) погледајте на следећој слици: 

 

Можете одабрати неку од понуђених бројева или слова (2) или можете кликнути на Define New Number 
Format… (3) и да новоотвореном прозоту пронађете неки број  или слoво, подесити фонт, поравнање, 
итд.  

 

 



3. Поступак одабира формата ознака које користимо у листи у више нивоа (комбинобањем бројева, 
слова, ознаке и симбола) погледајте на следећој слици: 

 

 

 

За померање ставки у листе лево и десно (по 6 милиметара) користе се команде:  

 

Сортирање листе 

За сортирање ставки у листе користе се команда:  

Претходно треба означити ставке у листи, па затим кликнути на команду за померање или сортирање. 


