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Извештаје можете да креирате помоћу чаробњака или у дизајн моду. Лакше је да се 
направи извештај помоћу чаробњака, а да се додатно дизајнира у дизајн моду. 

Задатак Креирајте извештај Преглед играча помоћу упита Преглед играча из базе 
КОШАРКА.  

На картици Create бирамо Report Wizard. У првом кораку бирате упит Преглед играча, 
чиме добијате расположива поља. Помоћу стрелице, на десну страну пребацујете 
поља која желите да се виде у извештају. Кликните на две стрелице, тј. одаберите сва 
поља из упита. Кликните три пута на дугме Next. У наредном кораку чаробњака се врши 
сортирање података. Податке сортирајте прво по презимену, а затим по имену, растући 
редослед. Кликните на дугме Finish.  

      

Следи додатно дизајнирање извештаја. Пређите у дизајнерски мод.  

Кликните на Close Print Priview, а затим на View > Design View. 

У дизајн мод можете ући и  преко десног клика на извештај, избором 

команде Design View. 

Подесите величину папира на А4 и орјентацију папира - положено. 

Page Setup > Size    

Page Setup > Landscape 

Промените назив извештаја у Pregled igrača. 

Кликните на реч igrac, а затим укуцајте нови назив извештаја. 



Извештај је подељен на делове (секције).  

 Report Header - заглавље извештаја (види се само на првој страни извештаја) 

 Page Header  - заглавље које се види  свакој страни извештаја  

 Detail - подаци извештаja 

 Page Footer  заглавље стране  

 Report Footer заглавље извештаја. 

Боју позадине било које секције можете да промените десним кликом и избором 
опције Fill/Back > Color. Промените боју заглавља извештаја у наранђасту. 

Ставке у извештају подвуците линијом, дебљине 2pt. То ће те урадити помоћу 
алатке Line, која се налази на картици Design. Претходно повлачењем проширите 
висину секције Detail. У картици Format одаберите Shape Outline > Line Thickness 

Заглавље извештаја подвуците наранђатом линијом, дебљине 3pt. 

 

Промените величину фонта у заглављу стране на 14 pt и подебљајте слова. 
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Изглед извештаја: 

 

 


