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Софтверска решења за финансије и менаџмент 

Лабораторијске вежбе 

Тема: Корисничке форме (UserForm) у MS Excel-у 

 

Теоријски увод: Предефинисане корисничке форме  

Функција за читање податка од корисника 
RetStr = InputBox(prompt[,title][,default][,xpos][,ypos][,helpfile,context]) 

Функција за приказ поруке 
  Result = MsgBox(prompt[, buttons] [, title] [, helpfile, context]) 

Стилови за дијалог за поруке 
Constant Value Description 

vbOKOnly    0 Display OK button only. 

vbOKCancel    1 Display OK and Cancel buttons. 

vbAbortRetryIgnore    2 Display Abort, Retry, and Ignore buttons. 

vbYesNoCancel    3 Display Yes, No, and Cancel buttons. 

vbYesNo    4 Display Yes and No buttons. 

vbRetryCancel    5 Display Retry and Cancel buttons. 

vbCritical   16 Display Critical Message icon. 

vbQuestion   32 Display Warning Query icon. 

vbExclamation   48 Display Warning Message icon. 

vbInformation   64 Display Information Message icon. 

vbDefaultButton1    0 First button is the default. 

vbDefaultButton2  256 Second button is the default. 

vbDefaultButton3  512 Third button is the default. 

vbDefaultButton4  768 Fourth button is the default. 

vbApplicationModal    0 Application modal. The user must respond to the message box before 
continuing work in the current application. 

vbSystemModal 4096 System modal. All applications are suspended until the user responds to 
the message box. 

Повратне вредности када се притисне дугме у дијалогу 
Constant Value Description 

vbOK 1 OK button was clicked. 

vbCancel 2 Cancel button was clicked. 

vbAbort 3 Abort button was clicked. 

vbRetry 4 Retry button was clicked. 

vbIgnore 5 Ignore button was clicked. 

vbYes 6 Yes button was clicked. 

vbNo 7 No button was clicked. 
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Вежба 7а – Уграђене корисничке форме (дијалози) 

Тестирати следеће примере 

1. Написати и тестирати макро који учитава име корисника и приказује га у активоју ћелији. 

Листинг 1. Макро који учитава име корисника 
Public Sub UcitajImeKorisnika() 
    ImeKorisnika = InputBox("Unesite ime", "Podaci o korisniku") 
    ActiveCell.Value = ImeKorisnika 
    ActiveCell.Columns.AutoFit 
End Sub 

2. Написати макро који приказује дијалог са поруком 

Листинг 2. Дијалог са поруком 
Public Sub PrikazPoruke() 
    MsgBox ("Ovo je jednostavna poruka.") 
End Sub 

3. Написати макро који тражи од корисника да унесе текст. Ако корисник не унесе текст треба га 
обавестити, а ако унесе тада унети текст треба приказати у дијалогу за поруку. 

Листинг 3. Провера уноса текста 
Public Sub UnosTeksta() 
    Dim UnetiTekst As String 
 
    UnetiTekst = InputBox("Unesite tekst", "Makro: UnosTeksta") 
        
    If Len(UnetiTekst) < 1 Then 
        MsgBox ("Niste uneli tekst") 
    Else 
        MsgBox (UnetiTekst) 
    End If 
End Sub 

4. Написати макро који поставља питање кориснику са могућношће да одговор са ДА и НЕ. 
Обавестити корисника да ли је дао тачан одговор. 

Листинг 4. Провера унетог одговора 
Public Sub PitanjeOdgovor() 
    Odgovor = MsgBox("Da li je zemlja okrugla?", vbYesNo + vbQuestion, "Pitanje") 
    If Odgovor = vbYes Then 
        MsgBox ("Tacno !") 
    Else 
        MsgBox ("Pogresno !") 
    End If 
End Sub 
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Примери за самостални рад 

1. Написати макро који реализује квиз са 5 питања са одговорима типа ДА/НЕ. Приказати 
кориснику да ли је дао тачан или погрешан одговор на свако питање, и потом га обавестити о 
укупном броју тачних одговора. 

2. Написати макро који учитава цену робе без ПДВ-а, и потом рачуна и приказује укупну цену са 
урачунатим ПДВ-ом (18%). 

3. Написти макро који учитава вредност продаје коју је  остварио продавац. Након тога, за учитану 
вредност продаје израчунава провизију употребом претраживања вредности у табели 1. , а помоћу 
формуле Provizija = Prodaja * Stimulacija. Коначно, програм треба да прикаже 
колика је провизија продавца и његова укупна зарада која укључује и продају и провизију. 
Променљиве у програму дефинисати да буду типа Double да би се избегао проблем са 
ограничењем опсега који има Integer. На пример, променљиве треба дефинисати као што је 
приказано у листингу 5. 

Листинг 5. Дефинисање променљивих 
Dim UnetaProdaja As Double 
Dim Stimulacija As Double 
Dim Provizija As Double 

 

Табела 1. Стимулација на основу категорије продаје 

Категорија од до Стимулација 

Категорија1 0 9999 0.08 

Категорија2 10000 29999 0.10 

Категорија3 30000 49000 0.12 

Категорија4 50000   0.15 
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Теоријски увод: Кориснички дефинисане форме (дијалози) 

Кориснички дефинисане форме, или дијалози, омогућују да корисник сам дефинише форму која 
задовољава одгаоварајуће потребе.  

Поступак креирања и покретања кориснички дефинисане форме 

1. У оквиру Visual Basic Editor-а одабрати опцију за додавање корисничке форме  

Insert → UserForm 

Након тога се креира кориснички дефинисана форма и окружење улази у режим уређивања форме. 

 
Слика 1. Окружење Visual Basic Editor-а за уређивање кориснички дефинисане форме 

Приликом креирања кориснички дефинисане форме на располагању су: 

 Панел за уређивање пројекта (Project - VBAProject) 

 Панел за уређивање својстава активне форме (Properties – UserForm1) 

 Панел за додавање контрола на активну форму (Toolbox) 

2. Поставити својства форме 

 Name: UserFormPrva 

 Caption: Прва кориснички дефинисана форма 

3. Додати текстуалну ознаку (Label) на форму и поставити њена својства 

 Name: LabelTekst 

 Caption: Живели 

 Величину и позицију поставити ручно 

4. Додати слику (Image) 

 Name: ImageSLika 

 Picture: Одабрати неку битмапитану слику 

 Величину и позицију поставити ручно 



Софтверска решења за финансије и менаџмент: Вежба 7 

Аутор: Доцент др Жељко Стојанов (нерецензирани материјал) 

5
5. Додати дугме за затварање форме 

 Name: CommandButtonОК 

 Caption: ОК 

 Величину и позицију поставити ручно 

6. Додати макро процедуру која обезбеђује акцију приликом притискања дугмета 

 Два пута брзо кликнут на дугме, и појавиће се едитор кода са процедуром која 
рукује догађајима везаним за дугме Private Sub CommandButtonОК_Click() 

 Написати код који обезбеђује затварање форме, као што је приказано у листингу 6. 

Листинг 6. Код за руковање дугметом ОК (затварање форме) 
Private Sub CommandButtonОК_Click() 
    Unload UserFormPrva 
End Sub 

7. Написати обичну макро процедуру која покреће кориснички дефинисану форму. 

Макро процедура је приказана у листингу 7.  

Листинг 7. Макро за покретање кориснички дефинисане форме 
Public Sub PrikaziUserFormPrva() 
    UserFormPrva.Show 
End Sub 

Након покретања макроа биће приказана форма, као на слици 2. 

 
Слика 2. Покренута кориснички дефинисана форма у оквиру Excel-а 
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Вежба 7б – Кориснички дефинисана форма за промену слова у селектованом скупу ћелија 

1. Креирати форму и написати макро који омогућују кориснику да промени слова у селектованом 
скупу ћелија. Макро треба да обезбеди извршење једне од следећих опција: 

 Промену свих слова у велика 

 Промену свих слова у мала 

 Промену да почетна слова сваке речи буду велика а остала мала 

Решење 

У VB Editoru креирати корисничку форму са називом UserFormPromenaSlova, тако да има 
изглед као на слици 3. 

 
Слика 3. Корисничка форма UserFormPromenaSlova у VB Editoru 

Након тога подесити својства форме и контрола које су додате на форму према следећем упутству. 

Форма UserFormPromenaSlova 

 Name: UserFormPromenaSlova 

 Caption: Промена слова 

Опционo дугмe (OptionButton) за велика слова 

 Name: OptionButtonVelikaSlova 

 Caption: Велика слова 

Опционo дугмe (OptionButton) за мала слова 

 Name: OptionButtonMalaSlova 

 Caption: Мала слова 

Опционo дугмe (OptionButton) за велика почетна слова 

 Name: OptionButtonVelikaPocetnaSlova 

 Caption: Велика почетна слова 

Командно дугмe (CommandButton) за поништавање (одустајање) акције  

 Name: CommandButtonPonisti 

 Caption: Поништи 

 Cancel: True 
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Командно дугмe (CommandButton) за потврђивање акције  

 Name: CommandButtonОК 

 Caption: ОК 

 Default: True 

За командну дугмад трба додати процедуре које рукују догађајима када се дугмад притисну. У 
листингу 8 је процедура за дугме CommandButtonPonisti, а у листингу 9 је процедура за 
дугме CommandButtonОК. 

Листинг 8. Процедура за командно дугме CommandButtonPonisti 
Private Sub CommandButtonPonisti_Click() 
    Unload UserFormPromenaSlova 
End Sub 

Листинг 9. Процедура за командно дугме CommandButtonОК 
Private Sub CommandButtonÎÊ_Click() 
    Dim RadniOpseg As Range 
    Dim Celija As Range 
     
    Application.ScreenUpdating = False 
     
    ' izadji ako nije odabrano podrucje 
    If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub 
     
    ' postavljanje radnog okvira na skup selektovanih celija 
    Set RadniOpseg = Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange) 
     
    ' velika slova 
    If OptionButtonVelikaSlova Then 
        For Each Celija In RadniOpseg 
            If Not Celija.HasFormula Then 
                Celija.Value = StrConv(Celija.Value, vbUpperCase) 
            End If 
        Next Celija 
    End If 
             
    ' mala slova 
    If OptionButtonMalaSlova Then 
        For Each Celija In RadniOpseg 
            If Not Celija.HasFormula Then 
                Celija.Value = StrConv(Celija.Value, vbLowerCase) 
            End If 
        Next Celija 
    End If 
             
    ' velika pocetna slova 
    If OptionButtonVelikaPocetnaSlova Then 
        For Each Celija In RadniOpseg 
            If Not Celija.HasFormula Then 
                Celija.Value = StrConv(Celija.Value, vbProperCase) 
            End If 
        Next Celija 
    End If 
         
    Unload UserFormPromenaSlova 
End Sub 

За тестирање програма треба на страници у Excel-у унети произвољни текст и потом покренути 
макро који покреће кориснички дефинисану форму UserFormPromenaSlova. Макро за 
покретање форме је приказан у листингу 10. 

Листинг 10. макро за покретање кориснички дефинисане форме UserFormPromenaSlova 
Public Sub PrikaziFormuPromenaSlova() 
    UserFormPromenaSlova.Show 
End Sub 
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Вежба 7в – Кориснички дефинисана форма за унос више података 

1. Креирати форму и написати макро који омогућују кориснику да унесе вредност провизије и 
године стажа продавца, и потом рачуна провизију коју је продавац остварио (погледати вежбу 6). 
За одређивање стимулације која се додељује продавцу треба користити табелу на радном листу 
Провизија у радној свесци vezba07.xls. 

Решење 

У VB Editoru креирати корисничку форму са називом UserFormUnosPodatakaZaProviziju, 
тако да има изглед као на слици 4. 

 
Слика 4. Корисничка форма за унос података о продаји и годинама стажа продавца 

На форму додати два поља за унос текста (TextBox) за унос вредности за реализовану продају и 
за године стажа продавца, и командну дугмад за потврду и одустајање од акције. За командну 
дугмад написати процедуре које рукују догажајима када се притисне на дугмад. У листингу 11 је 
приказан код за руковање догађајем када корисник потврди унос података. 

Листинг 11. Процедура за командно дугме CommandButtonОК 
Private Sub CommandButtonOK_Click() 
    Dim UnetaProdaja As Double 
    Dim UneteGodineStaza As Integer 
    Dim Odgovor As Integer 
     
    Dim Provizija As Double 
    Dim KategorijaProdaje As Double 
         
    ' preuzmi vrednosti iz tekstualnih polja u formi 
    UneteGodineStaza = TextBoxGodineStaza.Value 
    UnetaProdaja = TextBoxProdaja.Value 
     
    'obracun provizije 
    KategorijaProdaje = Application.WorksheetFunction.Lookup(UnetaProdaja, 
                           Worksheets("Провизија").Range("Категорија"),  
                           Worksheets("Провизија").Range("Стимулација")) 
    Provizija = UnetaProdaja * KategorijaProdaje 
    Provizija = Provizija + (Provizija * UneteGodineStaza / 100) 
     
    Odgovor = MsgBox(Provizija, vbOKOnly, "Provizija") 
 
    ' ukloni formu 
    Unload UserFormUnosPodatakaZaProviziju 
End Sub 
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Задатаци за самосталну вежбу 

1. Написати програм који учитава излазну вредности за Артикла1 и Артикла2, обрачунава ПДВ 
за сваки од артикала и приказује укупну вредност приликом продаје. 

2. Написати програм који учитава вредности продаје за четири квартала, и потом приказује 
информације о средњој, највећој и најмањој продаји. 
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