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Универзитет у Новом Саду
Технички факултет “Михајло Пупин” Зрењанин

Предмет
Софтверска решења за финансије и менаџмент

Лабораторијске вежбе
Тема: Увод у радно окружење MS Excel

Вежба 1

Припремити базу података према табели приказаној на слици 1. Базу података снимити у
документ vezba01.xls.

Конто: 202001

Назив: Купац АА

Налог Датум САДРЖАЈ Валута Дугује Потражује Салдо Рачун

12 02.01.2010 Рачун 22.01.2010 3.241,00 3.241,00 234/23-10

15 13.01.2010 Извод бр. 12 518,00 2.723,00 234/23-10

16 27.01.2010 Рачун 16.02.2010 2.311,00 5.034,00 243/21-10

18 30.01.2010 Извод бр. 28 347,00 4.687,00 243/21-10

24 27.02.2010 Извод бр. 52 549,00 4.138,00 234/23-10

27 29.03.2010 Рачун 18.04.2010 1.890,00 6.028,00 434/13-10

35 19.04.2010 Извод бр. 67 928,00 5.100,00 234/23-10

39 27.04.2010 Извод бр. 72 950,00 4.150,00 243/21-10

41 10.06.2010 Извод бр. 110 150,00 4.000,00 434/13-10

43 27.06.2010 Рачун 17.07.2010 2.734,00 6.734,00 526/27-10

49 01.07.2010 Извод бр. 128 1.246,00 5.488,00 234/23-10

53 13.07.2010 Рачун 02.08.2010 1.327,00 6.815,00 781/12-10

57 06.09.2010 Извод бр. 180 221,00 6.594,00 243/21-10

61 10.09.2010 Извод бр. 183 943,00 5.651,00 434/13-10

67 16.09.2010 Извод бр. 187 320,00 5.331,00 526/27-10

72 21.09.2010 Извод бр. 192 48,00 5.283,00 781/12-10

79 22.09.2010 Рачун 12.10.2010 2.400,00 7.683,00 811/24-10

89 06.10.2010 Извод бр. 205 1.100,00 6.583,00 243/21-10

93 18.10.2010 Рачун 07.11.2010 2.714,00 9.297,00 911/09-10

Слика 1. Табела са дуговањима и потраживањима за купца АА

Опис појединих колона у табели:

налог - број налога које је креиран за евидентирање ставке пословања за датог клијента,

датум - датум креирања налога,

садржај - опис налога - рачун према клијентима, или извод који указује на плаћање од стране
клијента,
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валута - датум до када треба да се изврши уплата по рачуну,

дугује - вредност дуговања клијнта према рачуну, додаје се на салдо,

потражује - вредност коју је клијент уплатио и која је евидентитрана у изводу, а која се одузима
са салда,

салдо - тренутно стање на рачуну за клијента АА,

рачун - број рачуна на основу којег се врши плаћање.

За податке у табели одрадити следеће вежбе:

1. Обезбедити да се подаци у табели појаве у тачно предвиђеном формату.

Форматирати поља за датуме, и поља за приказ нумеричких вредности у формату који
одговара приказу вредности у Републици Србији (локално подешавање у оквиру
оперативног система).

2. Анализирати типичне пословне податке који се односе на пословање са одабраним
клијентом (купцем).

3. У табелу додати нови запис

a. Са произвољним подацима који се односе на ново дуговање по рачуну. Запис
додати на крај табеле.

b. Са произвољним подацима који се односе на потраживање према купцу. Запис
додати иза записа са бројем налога 72.

4. Из табеле обрисати запис са бројем налога 67.

5. Изменити вредност дуговања у рачуну са редним бројем налога 27.

6. Филтрирањем обезбедити приказ плаћања према следећим критеријумима:

a. Сва плаћања према рачуну број 234/23-10.

b. Сва плаћања према рачуну број 234/23-10 која су већа од 800,00 динара.

c. Сва плаћања према рачуну број 234/23-10 која су у временском периоду од
01.02.2010. године до 30.04.2010. године.

7. Издвојити у посебну табелу све ставке које се односе на рачун број 234/23-10.

8. Издвојити у посебну табелу сва плаћања реализована у септембру 2010. године.



Софтверска решења за финансије и менаџмент: Вежба 1

Аутор: Доцент др Жељко Стојанов (нерецензирани материјал)

3

Задаци за самостални рад

ЗАДАТАК 1. Анализирати проблем вођења финансија за домаћинство (кућни буџет). Одабрати
и специфицирати податке које треба укључити у анализу.

Формирати табелу са пољима која описују евиденцију примања и плаћања комуналних рачуна у
току једне календарске године.

a) Попунити табелу произвољним подацима.

b) Реализовати основне опрације - додавање записа, измена записа и брисање записа.

c) Филтрирањем података омогућити приказ свих рачуна за потрошњу електричне енергије.

d) Филтрирањем података омогућити приказ свих прихода и расхода за месец мај.

e) Издвојити у посебну табелу само податке који се односе на плаћање рачуна за воду.

ЗАДАТАК 2. Анализирати проблем финансијског пословања малог спортског клуба. Одабрати и
специфицирати податке које треба укључити у анализу.

Формирати табелу са пољима која се односи на примања клуба из буџета (Град, Република) и од
спонзора (клуб може имати више спонзора), као и на плаћање закупа просторија и спортских
објеката у току једне календарске године.

a) Попунити табелу произвољним подацима.

b) Реализовати основне опрације - додавање записа, измена записа и брисање записа.

c) Филтрирањем података омогућити приказ свих примања средстава од стране једног
одабраног спонзора.

d) Филтрирањем података омогућити приказ свих трошкова за закуп спортских објеката.

e) Издвојити у посебне табеле примања од стране сваког спонзора.


