
6. Претраживање и сортирање – практичан рад 
1. Отворите базу података Izdanja_knjiga.accdb. Пронађите употребом опције Find једног по једног 

аутора чије презиме почиње словом М.  
2. Креирајте једноставан филтер за колону prezime у табели Autori којим се издвајају сви аутори 

чије презиме почиње словом М.   
3. Креирајте једноставан филтер за колону ID_izdavača у тебели Knjige којим се издвајају свe књиге 

које је објавио издавач са шифром 1.  
4. Креирајте једноставан филтер за колону mejl у табели Izdavači којим се издвајају само они 

издавачи који имају мејл адресу.  
5. Сортирајте податке о издавачима абецедно према називу.  
6. Сортирајте податке о књигама опадајуће према броју страница.  
7. Уклоните све креиране једноставне филтере и сортирања из базе података Izdanja_knjiga.accdb. 

8. Креирајте сложени филтер којим се издвајају подаци о уџбеницима које је 2007. године издала 
издавачка кућа чији је ID_izdavača једнак броју 3. Напомена: у табели Izdavači може да се види 

да је CET назив издавачке куће са шифром 3. 
9. Креирајте сложени филтер којим се издвајају подаци о романима који имају мање од 400 

страница. 
10. Отворите базу података Prodavnica.accdb. Сортирајте податке о произвођачима абецедно према 

називу.  
11. Креирајте једноставни филтер за колону ID_proizvođača у тебели Proizvodi којим се издвајају 

само производи чији је ID_proizvođača једнак броју 1. Који је назив произвођача са овом 
шифром?  

12. Креирајте сложени филтер који издваја све производе произвођача чији је ID_proizvođača једнак 

броју 3, а цена већа од 50 динара. Уредити издвојене податке абецедно растуће по називу.   

Први задатак 

Покрените систем за управљање базама података Access 2007. Отворите базу података 
Izdanja_knjiga.accdb. Ова БП би требало да се налази међу скоро коришћеним документима (енгл. 
Recent Documents). Могуће је да се креирана БП пронађе и отвори избором ставке Open са менија који 
се добије кликом на дугме Office Button.  

 
Отворите табелу Autori двоструким кликом на њен назив на списку свих табела All Tables.  

 

 
 
Прво кликните мишем на назив колоне prezime, а затим кликните на Find на траци Home/Find.  

 

 



Унесите слово М у поље Find What. Оставите подешавање да се претрага врши у колони prezime (Look 
In: prezime) Изаберите Match: Start of Field да би се слово М тражило само на почетку податка.  
 

 
 
Када кликнете на дугме Find Next проналази се и обележава прво презиме које почиње словом М.  

 

 
 
Када кликнете на дугме Find Next проналази се и обележава следеће презиме које почиње словом М.  

 

 
 
Када кликнете на дугме Find Next проналази се и обележава следеће презиме које почиње словом М.  

 

 



Када се, једно по једно, прикажу сва презимена која почињу словом М, појављује се дијалог са 
обавештењем да је претрага завршена.  
 

 

Други задатак  

Једноставан филтер може да се креира на два начина. Можете да кликнете на опцију Filter на траци 
Home/Sort&Filter док је означена жељена колона, или да кликнете на стрелицу на доле која се налази 

непосредно уз назив колоне.   
 

 
 
У оба случаја се добија мени који је приказан на следећој слици. Изаберите са менија Text Filters, а 
затим Begins With… 

 

 
 
Појављује се дијалог. Унесите слово М, а затим кликните на дугме ОК.  

 

 
 
Једноставан филтер је креиран и приказују се подаци само о оним ауторима чије презиме почиње 
словом М.  
 

 



У дну се види број редова у којима се налазе презимена која почињу словом М, као и ознака да се ради 
о филтрираним подацима – Filtered. Уколико се кликне на Filtered, појављују се сви подаци у табели – 
Unfiltered.  

 
Сачувајте и затворите табелу Autori. 

Трећи задатак 

Отворите табелу Knjige.  
 

 
 
Кликните на стрелицу на доле непосредно поред назива колоне ID_izdavača.  
 

 
 
Кликните на чек-бокс Select All, тако да не буде више обележен. Аутоматски ће и остали чек-боксови 

престати да буду обележени. Обележите само вредност 1 зато што желимо само књиге издавача са том 
вредношћу ID_izdavača. Кликните затим на дугме ОК.  
 

 



Појављују се филтрирани подаци. Уместо свих књига, виде се само четири књиге одабраног издавача.  
 

 
 
Сачувајте и затворите табелу Knjige.  

Четврти задатак 

Отворите табелу Izdavači.   

 

 
 
Кликните на стрелицу на доле непосредно поред назива колоне mejl. 

 

 
 
Оставите означен чек-бокс Select All, али кликните на чек-бокс Blanks тако да престане да буде означен. 
Када то урадите сви остали чек-боксови ће остати означени, али ће аутоматски чек-бокс Select All 

престати да буде означен. Тако ће бити приказани сви редови осим оних у којима нема мејла.  
 

 



Појављују се филтрирани подаци. Уместо свих издавача, виде се само два за које имамо мејл адресу.  
 

 
 
Кликните на Filtered тако да се прикажу сви подаци.  

Пети задатак 

Табела Izdavači је остала отворена од претходног задатка. Уколико није, отворите табелу Izdavači. 
Кликните на стрелицу на доле непосредно поред назива колоне naziv. Изаберите опцију Sort A to Z.  

 

 
 
Редови табеле ће се сортирати абецедно растуће према називу издавача.  
 

 
 
Сачувајте и затворите табелу Izdavači.  

Шести задатак 

Отворите табелу Knjige. Кликните на стрелицу на доле непосредно поред назива колоне broj_stranica. 
Изаберите опцију Sort Z to A.  
 

 



 
Књиге ће бити сортиране опадајуће по броју страница. Обратите пажњу да се све књиге за које немамо 
број страница налазе на дну табеле.  
 

 
 
Сачувајте и затворите табелу Knjige.  

Седми задатак 

Отворите табелу Autori. Кликните на Clear All Filters на менију Advanced на траци Home/Sort&Filter.  

 

 
 
Сачувајте и затворите табелу Autori. Отворите табелу Knjige. Кликните на Clear All Filters на менију 
Advanced на траци Home/Sort&Filter. Филтери су уклоњени из табеле Knjige. Кликните на дугме за 
уклањање свих сортирања које је означено на следећој слици.  
 

 
 
Сачувајте табелу Knjige.  

Осми задатак 

Табела Knjige је остала отворена од претходног задатка. Уколико није, отворите табелу Knjige. 
Кликните на Advanced Filter/Sort на менију Advanced на траци Home/Sort&Filter. 
 

 



Унесите три услова за филтрирање података као што је приказано на следећој слици.  
 

 
 
Сачувајте овај сложени филтер. 
 

     
 
Затворите филтер избором ставке Close. Филтер се појављује уз табелу за коју је креиран.  

 

 
 
Покрените креирани сложени филтер двоструким кликом мишем на његов назив на списку All Tables. 
Појављују се филтрирани подаци које смо желели да издвојимо, а то су сви уџбеници које је издала 
2007. године изадавачка кућа са шифром 3.  
 

 
 
Затворите филтер.  



Девети задатак 

Табела Knjige је остала отворена од претходног задатка. Уколико није, отворите табелу Knjige. 
Кликните на Advanced Filter/Sort на менију Advanced на траци Home/Sort&Filter. Унесите два услова за 

филтрирање података као што је приказано на следећој слици.  
 

 
 
Сачувајте овај сложени филтер. 
 

 
 
Затворите филтер и табелу Knjige избором ставке Close All. Филтер се појављује уз табелу за коју је 
креиран. Покрените креирани сложени филтер двоструким кликом мишем на његов назив на списку All 
Tables. Појављују се филтрирани подаци које смо желели да издвојимо, а то су сви романи који имају 

мање од 400 страница.  
 

 
 



Затворите филтер. Можете да затворите Access 2007, уколико не желите у овом тренутку да пређете на 
следећу групу задатака. Сачувајте измене на бази података избором ставке Save и изађите из 
апликације Access.  

 

 
 
Уколико желите да пређете на следећи задатак, потребно је да отворите БП Prodavnica.accdb. 

 

 

Десети задатак 

Отворте БП Prodavnica.accdb уколико то нисте већ урадили. Отворите табелу Proizvođači. Кликните на 
стрелицу на доле непосредно поред назива колоне naziv. Изаберите опцију Sort A to Z.  

 

 
 
Сачувајте табелу Proizvođači, али је оставите да буде отворена због следећег задатка. 

Једанаести задатак 

Отворите табелу Proizvodi. Кликните на стрелицу на доле непосредно поред назива колоне 
ID_proizvođača. Кликните на чек-бокс Select All, тако да не буде више обележен. Аутомаски ће и остали 

чек-боксови престати да буду обележени. Обележите само вредност 1 зато што желимо само 
производе произвођача са том вредношћу ID_proizvođača. Кликните затим на дугме ОК. 
 



 
 
Појављују се производи произвођача чији је ID_proizvođača једнак броју 1.  

 

 
 
У табели Proizvođači можемо да видимо да је компанија Штарк произвођач са шифром 1. 

 

 
 
Затворите табелу Proizvođači. Кликните на Filtered у дну табеле Proizvodi тако да се прикажу сви 
подаци. Оставите табелу Proizvodi да буде отворена због следећег задатка. 

Дванаести задатак 

Табела Proizvodi је остала отворена од претходног задатка. Уколико није, отворите табелу Proizvodi. 
Кликните на Advanced Filter/Sort на менију Advanced на траци Home/Sort&Filter. Унесите два услова за 

филтрирање података као што је приказано на следећој слици.  
 

 



Сачувајте овај сложени филтер. 
 

  
 
Затворите филтер. Филтер се појављује уз табелу за коју је креиран. Покрените креирани сложени 
филтер двоструким кликом мишем на његов назив на списку All Tables. Појављују се филтрирани 

подаци које смо желели да издвојимо.  
 
Сачувајте измене на бази података избором ставке Save и изађите из апликације Access.  

 

 


