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 Open Office је један од програма за прављење презентација, база 
података, цртежа, и формула. Јако је једноставан за кориштење, и доступан 
је на скоро свим језицима. За разлику од Microsoft програма који се могу 

наћи такође у преведеној 
верзији, “виталне” 
информације остале су на 
матерњем енглеском језику. 
Једна од предности  Open 
Office – а је та што је 
програм бесплатан и 
доступан свима који имају 
излаз на интернет. Ја сам 
баш из ових разлога одабрао 
ову тему. Зато што је везана 
за  Open Office а не за  
Microsoft. Желио сам да 
боље упознам друге 
технологије, да видим 
њихове могућности, и 
предности.  
Цијели свијет је заблуђен 
Microsoft – овим програмима 

и оперативним системима, не увиђајући да се око њих налазе много бољи, 
јефтини, па чак неки који се уопште и не плаћају, програми и оперативни 
системи. Чак ни школе не увиђају да ученике уче само као да постоји 
Microsoft и ништа више. Моје лично мишљење о Open Office – у је, да је 
програм направљен чак и за оне који никада нису видјели компјутер у свом 
животу, и за оне који су бар мало информатички писмени. Приликом 
инсталације довољно је да изаберу језик и то им је све што им је потребно 
да крену са радом. Ја ћу вам показати како то изгледа када се прави база 
података у  Open Office – у. 
 
  
 
 
  
 
  
 
 



 
 Избор базе 
 
 Приликом самог покретања програма за прављење база одмах на 
почетку програм нам помаже тако што покреће “Помоћник за базу”. 
Помоћник за базу није ништа друго него “Чаробњак” у Microsoft – овим 
програмима. Такође можемо видјети да је помоћник за базу преведен на 

српски језик. Помоћник за базе 
користите да направите нову 
базу, да отворите постојећу 
базу, мисли се на раније 
сачувану, и да се повежете са 
базом на серверу. Приликом 
избора базе имамо два основна 
корака, а то су избор базе, и 
чување и наставак. Приликом 
избора базе бирамо да ли ћемо 
кренути изпочетка, или да ли 
ћемо отворити раније сачувану 
базу. Ја сам одабрао опцију 
“Направи нову базу”. 
Одабиром ове понуђене опције 

почиње израда базе података, тачније адресара. Када смо одабрали шта 
желимо само једноставно кликнемо “Напред”.  Долазимо до другог корака 
приликом израде базе. У другом кораку одлучујемо се  у вези са дањим 
корацима када се база сачува. Један од тих корака је тај да ли ми желимо да 
помоћник региструје нашу базу у OpenOffice.org. Зависно од тога да ли 
имате изла на интернет можете кликнути на “Региструј базу умјесто 
мене”, а иако имате излаз на 
интернет и ипак не желите да 
региструјете базу, онда 
једноставно кликните на 
“Немој да региструјеш базу”. 
Следећи корак је након што је 
база сачувана да ли желимо 
да је отворимо  за уређивање 
података и ако желимо да ли 
желимо да покренемо 
помоћника за израду табела. 
Такође је јасно објашњено 
шта даље “Кликните заврши 
да бисте сачували базу”. Ја 
сам одабрао обадва прије 
наведена корака.  
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BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. 
 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  
WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  
 

 
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  MATURSKI 
RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM 
PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO 
DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, 

DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I 
UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE 

NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA 
RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 

maturskiradovi.net@gmail.com 
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