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WPS Office 2016 

Упутство за инсталацију 

 
Прво је неопходно да преузмемо WPS Office инсталациони фајл. 
Након преузимања, инсталацију покрећемо двокликом на wps_office фајл. 

 

Одмах по покретању инсталације појавиће се прозор у оквиру којег требамо кликнути 
на дугме Install Now 

 

Након завршене инсталације, на Desktop-у ће се појавити три нове иконице: 

 

 Writer је програм за обраду текста тј. замена за Microsoft Word 
 Presentation је програм за израду мултимедијалних презентација тј. замена за 

Microsoft PowerPoint 
 Spreadsheets је програм за табеларне прорачуне тј. замена за Microsoft Excel 
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 WPS WRITER - Упутство за отварање новог документа 

Креирање новог, празног документа вршимо тако што кликнемо на Writer опцију која 
се налази у горњем левом углу програма, па затим одаберемо опцију New, па 
кликнемо на опцију New Blank Document. 

 

 
 

WPS WRITER - Упутство за снимање докумената у Word (.docx) формату 

Веома је битно да документ који желимо да сачувамо буде компатибилан са Word 
програмом. Зато је важно да документе чувамо у Word тј. docx формату. 
Снимање докумената у Word формату врши се тако што кликнемо на Writer опцију која 
се налази у горњем левом углу програма, па затим одаберемо опцију Save As, па 
кликнемо на опцију Microsoft Word 2007-2010 Document (*.docx). 

 

 
 
 
 



WPS PRESENTATION - Упутство за отварање (креирање) нове презентације 

Креирање нове, празне презентације вршимо тако што кликнемо на Presentation опцију 
која се налази у горњем левом углу програма, па затим одаберемо опцију New, па 
кликнемо на опцију New. 

 

 

WPS PRESENTATION - Упутство за снимање презентације у PowerPoint (.pptx) формату 

Веома је битно да презентација који желимо да сачувамо буде компатибилан са 
PowerPoint програмом. Зато је важно да презентације чувамо у PowerPoint тј. pptx 
формату. 
Снимање презентације у PowerPoint формату врши се тако што кликнемо на 
Presentation опцију која се налази у горњем левом углу програма, па затим одаберемо 
опцију Save As, па кликнемо на опцију Microsoft PowerPoint Presentation (*.pptx). 

 

 

Саша Петровић 


