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Предмет 

Софтверска решења за финансије и менаџмент 

Лабораторијске вежбе 

Тема: Макрои и именована поља у MS Excel-у 

 

Теоријски увод: LOOKUP - формуле за претраживање  

Формула за претраживање (LOOKUP) проналази вредност у табели тражећи другу са њом везану 
вредност. 

Аргументи функције LOOKUP су: 

Lookup_value (тражена вредност) – вредност која се тражи у неком скупу (вектору претраге) 

Lookup_vector (вектор претраге) – вектор у којем се тражи вредност 

Result_vector (вектор резултата) – вектор из којег се чита резултат 

Пример употребе је приказан на слици 1. 

 
Слика 1. Употреба функције LOOKUP 

 

Функција тражи вредност (тражена вредност) у подручју једног вектора (вектор претраге) и 
даје резултат на истој позицији у другом подручју (вектор резултата). Подразумева да се да су 
вредности у вектору претраге сортирани у растућем поретку. 
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Теоријски увод: Именовање опсега поља и употреба у функцијама и макроима 

Именовано поље се креира на следећи начин: 

1. Селектовати  скуп ћелија које ће бити именоване у једно поље 

2. У поље за именовање, десно поље испред поља за писање формуле (Name Box) унети назив за 
селектовани скуп ћелија 

 
Слика 1. Именовање скупа поља 

3. Именовано поље се може употребити у функцијама као параметар. На пример  
=AVERAGE(Prodaja) 

4. Именовано поље се може користити и у макроима, али се мора навести потпуна адреса за 
именовано поље. Потпуна адреса именованог поља подразумева адресу радног листа, и затим 
адресу именованог поља у оквиру радног листа, као што је приказано у следећем листингу. 

 
Public Function OdrediSrednjuVrednost() 
    OdrediSrednjuVrednost =  
         Application.WorksheetFunction.Average(Worksheets("Podaci").Range("Prodaja")) 
End Function 

Уграђена функција се позива из апликације Excel и у оквиру одређеног радног листа, што се мора 
директно назначити приликом позива 

Application.WorksheetFunction.FunctionName(arguments) 
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Вежба 6 – VBA макрои – функције у Excel-у 

За табелу са подацима о продаји треба одредити провизију коју остварује сваки од продаваца. 
Табела са подацимао о продаји је: 

 

Продавац Продаја Године рада Провизија 1 Провизија 2 Провизија 3 

Паја 3478.00 1       

Мики 14899.00 3       

Паја 45300.00 1       

Шиља 7980.00 5       

Паја 25400.00 1       

Мики 12050.00 3       

Мики 1055.00 3       

Паја 23900.00 1       

Прока 32750.00 9       

Паја 49000.00 1       

Прока 52500.00 9       

Шиља 15890.00 5       

 

Сваки продавац добија провизију приликом продаје у зависности од тога у којој је категорији 
остварена продаја. Провизија зависи од износа продаје и представљена је у следећој табели: 

 

 Опсег  

Категорија од до Стимулација 

Категорија1 0 9999 0.080 

Категорија2 10000 19999 0.105 

Категорија3 20000 39000 0.120 

Категорија4 40000   0.140 

 

Провизија се рачуна следећом формулом 
Провизија = Продаја * Стимулација 

На пример ако је продаја у категорији 2, тј. У опсегу од 10000 до 19999, провизија  
Провизија = Продаја * 0.105 
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[Провизија 1] Написати функцију Public Function Provizija(Prodaja) која израчунава 
провизију према  формули  

Provizija = Prodaja * Kategorija 

У примеру је провизија одређена употребом израза за вишеструко гранање (Select Case), при 
чему се за сваку категорију продаје рачуна провизија на основу предвиђене стимулације. 

Листинг 1. Функција Provizija(Prodaja) за одређивање провизије на основу категорије 
Public Function Provizija(Prodaja) 
    Dim Kategorija1 As Double 
    Dim Kategorija2 As Double 
    Dim kategorija3 As Double 
    Dim Kategorija4 As Double 
     
    Kategorija1 = 0.08 
    Kategorija2 = 0.105 
    kategorija3 = 0.12 
    Kategorija4 = 0.14 
     
    Select Case Prodaja 
         Case 0 To 9999.99 
            Provizija = Prodaja * Kategorija1 
         Case 1000 To 19999.99 
            Provizija = Prodaja * Kategorija2 
         Case 20000 To 39999.99 
            Provizija = Prodaja * kategorija3 
         Case Is >= 40000 
            Provizija = Prodaja * Kategorija4 
    End Select 
End Function 

Функцију позвати директно у оквиру ћелије где треба да се изврши рачунање, а као параметар 
треба предати адресу ћелије у којој се налази вредност продаје. За посматрани пример у датотеци 
vezba06.xls позив функције у ћелији Е3 је 

=Provizija(C3) 

Формула се може копирати у остале ћелије где је потребно рачунати провизију, али је неопходно 
водити рачуна о референцирању ћелија где се налазе подаци о продаји (релативна референца). 

 

[Провизија 2] Написати функцију  
Public Function ProvizijaSaGodinama(Prodaja, Godine) 

која приликом израчунавања провизије узима у обзир и године стажа продавца. Провизија се 
повећава за један проценат за сваку годину стажа продавца. Формуле за рачунање провизије су: 

ProvizijaSaGodinama = Prodaja * Kategorija 

ProvizijaSaGodinama = ProvizijaSaGodinama + (ProvizijaSaGodinama * Godine / 100) 

За реализацију функције користити функцију Provizija(Prodaja) која је приказана у првом 
примеру [Провизија 1], тако што се у обрачун провизије дода још и утицај година стажа на 
укупну провизију.  

Функцију позвати директно у оквиру ћелије где треба да се изврши израчунавање, а као параметар 
треба предати адресу ћелије у којој се налази вредност продаје. За посматрани пример у датотеци 
vezba06.xls позив функције у ћелији F3 је 

=ProvizijaSaGodinama(C3,D3) 

У ћелијама C3 и D3 се налазе вредности за провизију и године стажа за посматраног продавца 
респективно. Водити рачуна да су адресе ћелија са подацима о продаји и годинама стажа 
релативне.
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[Провизија 3] Израчунати провизију приликом продаје употребом LOOKUP функције Excel-а. 
Провизију израчунати само на основу категорије продаје  

ProvizijaSaGodinama = Prodaja * Kategorija 

За израчунавање провизије треба креирати функцију ProvizijaLookup(Prodaja) у оквиру које 
треба позвати уграђену Excel-ову функцију LOOKUP. Да би се употребила уграђена функција 
неопходно је именовати опсеге поља за категорију и стимулацију. Приликом референцирања 
именованих поља у оквиру функција неопходно је навести пуну адресу именованог поља која 
укључује назив радног листа, и назив именованог поља. Пример за референцирање именованог 
поља је  

Worksheets("Задатак ").Range("Стимулација") 

Листинг 2. Функција ProvizijaLookup(Prodaja)  
Public Function ProvizijaLookup(Prodaja) 
    ProvizijaLookup = Prodaja *  

Application.WorksheetFunction.Lookup(Prodaja,      
   Worksheets("Задатак ").Range("Категорија"),  
   Worksheets("Задатак ").Range("Стимулација")) 

End Function 

Употребом именованих поља у функцијама се избегава проблем са релативним референцама, 
пошто именована поља представљају апсолутне референце. Међутим, и даље треба водити рачуна 
о релативном референцирању поља које садржи вредност за продају која се предаје као параметар 
функцији. 

За посматрани пример у датотеци vezba06.xls позив функције у ћелији G3 је 
=ProvizijaLookup(C3) 

Након решавања сва три задатка табела има изглед приказан на слици 2. 

 

Продавац Продаја Године рада Провизија 1 Провизија 2 Провизија 3 

Паја 3478.00 1 278.24 281.02 278.24

Мики 14899.00 3 1564.40 1611.33 1564.40

Паја 45300.00 1 6342.00 6405.42 6342.00

Шиља 7980.00 5 638.40 670.32 638.40

Паја 25400.00 1 3048.00 3078.48 3048.00

Мики 12050.00 3 1265.25 1303.21 1265.25

Мики 1055.00 3 84.40 86.93 84.40

Паја 23900.00 1 2868.00 2896.68 2868.00

Прока 32750.00 9 3930.00 4283.70 3930.00

Паја 49000.00 1 6860.00 6928.60 6860.00

Прока 52500.00 9 7350.00 8011.50 7350.00

Шиља 15890.00 5 1668.45 1751.87 1668.45

Слика 2. Табела након реализације сва три задатка за рачунање провизије 

 

Задаци за самостални рад 

1. За урађени пример у којем обрачун провизије укључује и број радних година (Провизија 2), 
одредити  укупну провизију за сваког од продаваца. 

2. Одредити удео провизије сваког продавца и то приказати графиконом. 
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