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ПРИМЕНА МЕТОДА КЛАСТЕРОВАЊА ЗА ДЕФИНИСАЊЕ  

ПРОГРАМА СПРЕДШИТ ОБУКА НА ОСНОВУ АТРИБУТА 

КОРИСНИКА   

 

CLUSTERING METHODS APLICATION FOR USER PROPERTIES  

BASED SPREADSHEET TRAINING PROGRAMS DEFINING 

 

Резиме: Спредшитови се примењују у широком опсегу организационих функција за 

остваривање различитих пословних циљева. Једна од области у којој се највише примењују 

су финансије и рачуноводство. Иако су спредшитови неизоставни алат у пословању више од 

25 година, спредшит обуке и курсеви нису прилагођени атрибутима полазника, као ни 

циљевима њихових компанија. Садржаји курсева, прилагођени нивоу корисника али и 

пословним захтевима компанија могу се дефинисати на основу кластера, одређених према 

карактеристикама корисника у раду са спредшитовима, као и комплексности и важности 

спредшитова за организацију. Недовољна прилагођеност садржаја, типичних обука, 

одређеног према критеријуму просечног нивоа постојећег знања корисника, који се често 

субјективно процењује, а сачињеног без познавања потреба корисника може се превазићи 

применом метода кластеровања. У раду се представљају резултати истраживања 

спроведеног над 165 испитаника, корисника спредшитова. Применом метода кластеровања 

K-means и TwoStep над добијеним подацима, на основу атрибута корисника, откривају се 

групе сличних корисника, које су основа за одређивање садржаја програма обуке.  

Кључне речи: Карактеристике спредшит корисника, спредшит обука, методе 

кластеровања 

 

Abstract: Spreadsheets are used in a wide range of organizational functions, to achieve different 

business goals. Finance and accounting are the areas where spreadsheets are the most frequently 

used. Although spreadsheets are an indispensable tool in business over 25 years, spreadsheets 

training and courses are not adjusted to the attributes of participants, as well as to the goals of 

their companies. Courses contents, tailored to the user level and the business needs of companies, 

can be defined according to clusters, based on spreadsheets user characteristics, as well as the 

complexity and importance of the spreadsheets for the organization. Insufficient adaptability of 

content of classic training, defined according to the criterion of users knowledge average level, 

which is often subjectively estimated, and composed without knowledge about users needs, can be 

overcome by using of clustering methods. This paper presents the results of survey, carried out over 

165 respondents, spreadsheet users. K-means and TwoStep clustering methods implementation, 

based on user attributes, reveals groups of similar users, which can be used for determination of 

the training programs content.  

Keywords: Spreadsheet user characteristics, spreadsheet training, clustering methods 

 

1. УВОД 

 

Спредшитови су свакодневно коришћен и важан алат у савременом пословном свету. Они се 

користе за канцеларијске задатаке, моделирање, анализу и комуникацију. Од  своје појаве до 

данас су постали широко прихваћени и неопходни за функционисање компанија. Спредшит 
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програми нашли су своју примену у широком опсегу организационих функција, у 

различитим областима индустрије, за остварење различитих пословних циљева. У 

истраживању које је обухватило скоро 1600 испитаника, представљеном у (Бејкер и други, 

Компарација карактеристика и праксе спредшит корисника са различитим нивоом 

искуства, 2006) утврђено је да крајњи корисници спредшитова припадају разноврсним 

пословним функцијама: финансије, инжењеринг, производња, маркетинг, продаја и 

администрација. Употреба спредшитова подразумева и различите намене, као што су 

одржавање спискова, анализирање и праћење података, утврђивање трендова итд. Један од 

интересантних примера, који сведоче о широкој могућности примене спредшитова може се 

наћи у раду (Ингер, Свирбели, Рачунарски засновани медицински алгоритми: Преглед и 

искуства, 2005, 403-405), у коме се описује интернет страница, која чини расположивим 

медицинске алгоритме у форми МС Ексел фајлова, а корисници сајта су лекари, медицинске 

сестре, здравствени радници, истраживачи информационих технологија и многи други. 

Према (Крол, Важност и критичност спредшитова за град Лондон, 2005), више него у 

другим областима пословања, спредшитови су од кључног значаја за финансијски сектор. 

 

Izraz "spread sheet" потиче из области рачуноводства и односи се на велике листове папира са 

редовима и колонама, у којима су се организовали подаци о пословним трансакцијама, како 

се наводи у (Пауер, Кратка историја спредшитова, 2004, 8). У њима су се „ширили“ 

(„spread“-ширити), односно приказивали подаци о трошковима, приходима, порезима и 

други повезани подаци, на једном листу папира („sheet“), које је требало анализирати у циљу 

доношења одлуке. Савремени електронски спредшитови користе се за организацију 

информација у софтверски дефинисаним редовима и колонама. Подаци са различитих извора 

(локација) се могу обрађивати различитим функцијама (финансијским, математичким, 

инжењерским итд.) и приказивати у формату који доносиоцу одлуке омогућава да сагледа 

„слику“ целокупног пословања компаније на једном месту. 

 

Према Кохлеру (Eric Kohler) “spread sheet” представља радни лист који кориснику омогућава 

дводимензионалну анализу рачуноводствених података. Први компјутеризовани спредшит 

развио је Ричард Матесић (Richard Mattessich) 1961. године. Његов рад документован је у  

(Матесић, 1961) и (Матесић, 1964). Данијел Бриклин (Daniel Bricklin), студент Харвард 

пословне школе је 1978. године први представио идеју интерактивног дигитрона. Заједно са 

Бобом Франкстоном (Bob Frankston), Бриклин је реализовао први познати спредшит софтвер 

VisiCalc. Бриклин и Франкстон су 1979. године основали компанију Software Arts 

Corporation, како се наводи у (Еванс, Спредшитови као алат за учење симулације, 2000, 27-

37). Услед ограничења VisiCalc-а и ширења интересовања истраживача у овој области, на 

тржишту спредшитова појављује нови водећи софтверски пакет се Лотус 1-2-3, развијен од 

стране ИБМ корпорације 1983. Лотус 1-2-3 учинио је коришћење спредшитова лакшим 

додавањем рада са графиконима, могућности штампе и бољих опција за рад са базом 

података. Према Пану (Phan T. T.) кључне предности Лотус 1-2-3 апликације су именовање 

ћелија, опсези поља, макрои за аутоматизацију понављајућих операција и друго. 

Популарност овог софтвера била је неоспорна све до 1984. године, када је Мајкрософт 

(Microsoft) корпорација представила Ексел, као део Мајкрософт Офис (Microsoft Office) 

пакета. Ексел спредшитови су први у својој врсти који су користили графички интерфејс са 

падајућим менијима и показивачем, којим се управља мишем. Овај спредшит пакет је 

преузео је тржишно вођство и задржао га до данас. 

 

Спредшитови представљају групу апликационих пакета намењених табеларним 

прорачунима. Они најчешће извршавају једноставне програме, али могу укључити петље, 

манипулисати матрицама и користити се за решавање многобројних комплексних 



 

програмерских проблема, као што се може видети у (Џексон, Моделовање раста популације 

у спредшитовима, 1993, 74), (Џексон, Спредшит приступ комплексним трансформацијама, 

1993, 174), (Џексон, Челендер, Процена бајеса у спредшитовима, 1994, 78). Спредшит 

апликациони програми су јефтини за коришћење, нису захтевни са аспекта спецификација 

рачунара за рад, широко су расположиви не само професионалним инжењерима већ и 

крајњим корисницима и извршиоцима са нижим нивоом знања. Са друге стране, према (Оке, 

Спредшит апликације у едукацији инжењера: Преглед, 2004, 893±901) коришћење у 

инжењерске сврхе омогућава ефикасније извршење задатака и остваривање вишег нивоа 

тачности.  

 

Спредшит системи или апликације се учестало користе у свакодневном пословању, најчешће 

за праћење информација, пословних процеса и токова на нивоу организације, те су веома 

популарне код крајњих корисника система, како за имплементацију тако и за коришћење. 

Спредшит апликације се могу користити за пословне задатке од математичког моделирања, 

рачунања, преко табеларног и графичког приказивање података, до анализа података и 

доношење одлука. Нумерички прорачуни представљају примарну област за спредшит, 

упркос чињеници да спредшит апликације имају могућност визуелизације информација, што 

описује Чи (Chi, E.H) у својој докторској тези, затим истовременог израчунавања више 

индикатора, генерисања извештаја (Јодер, Чон, Прави спредшитови за право програмирање, 

1994, 20-30) и дефинисања корисничког интерфејса (Нарди, Милер, Спредшит интерфејс: 

Основе за програмирање од стране крајњих корисника, 1990). Основа рада у спредшитовима 

се заснива на активностима рада са садржајем ћелија (било да се ради о нумеричком или 

текстуалном садржају), кроз процесе уноса, мењања, форматирања, израчунавања, сортирања 

и приказивања података. Повезивањем и унакрсним укрштањем садржаја ћелија из 

различитих табела смештених унутар радних листова, формирају се радне књиге које 

представљају основу спредшит апликације. Дефинисање комплексних модела и 

аутоматизација у раду са табелама и подацима унутар њих, омогућава се везом са Вижуал 

Бејзиком за Апликације (Visual Basic for Application). Спредшит представља визуелну 

компјутерску примену математичког модела, где модел, који је уграђен у спредшит узима 

скуп улаза и израчунава скуп излаза. Спредшит инжењерство представља ефикасан пословни 

алат јер омогућава истовремено програмирање и моделирање пословних функција, процеса и 

токова, док процес моделирања често подржава и дизајнирање самих табела и графичко-

корисничког интерфејса. Због могућности брзе измене модела, чак и од стране крајњег 

корисника, спредшит представља значајан алат за истраживачко моделирање али и за 

стицање конкурентске предности на организационом нивоу. 

 

Финансије и рачуноводство представљају област у којој су спредшитови изаразито 

применљиви, прихваћени, неопходни и критични као што је приказано у (Крол, Важност и 

критичност спредшитова за град Лондон, 2005, 2). Добар пример применљивости 

спредшитова су сектори рачуноводства, банкарства, финансија, владе, осигурања, 

транспорта, некретнина и консалтинга из Лондона остварују значајан део укупног 

националног дохотка Енглеске. Према истраживању спроведеном 2005. године (CEBR, 

Важност градова за економију ЕУ, 2005) у Лондону се обавља око 317,000 финансијских 

послова. Како Крол (Croll Grenville) наводи, за обављање 30% ових послова користе се 

спредшитови. Ти спредшитови су важни, кључни и критични за свакодневно обављање 

послова. Како се наводи у (Aли, Браун, Спредшитови: Циљање рачуноводственим чекићем 

за ударац главе ексера, 2008, 163-170) најбројнији корисници спредшитова припадају 

области финансија и рачуноводства. Посао који обављају у спредшитовима има значајан 

утицај на финансијске податке и пословне процесе глобалних организација. Спредшитови 

нуде флексибилност, лакоћу коришћења, израду применљивих апликација са могућношћу 

коплексних анализа података. Са друге стране спредшитови су најјефтинији алат за рад у 



 

односу на друге финансијске апликације. Услед наведених разлога рачуноводствени и 

финансијски стручњаци више од половине финансијских извешаја израђују у 

спредшитовима. Како Али наводи, и поред наведених предности и честе употребе 

спредшитова као један од главних проблема јавља се недостатак адекватних тренинга и 

обука. До истог закључка дошло се истраживањем спроведеним у Србији, чији ће део бити 

приказан у раду. 

 

Упркос својој популарности због једноставности употребе и подобности за нумеричка 

израчунавања, значајан део спредшит програма има озбиљне проблема са квалитетом 

управљања, односно применом правила за пројектовање, тестирање, документовање, 

коришћење, модификацију, дељење и архивирање спредшитова. Иако су неизоставни алат у 

пословању већ више од 25 година, мало је објављених истраживања које пружају увид у 

коришћење спредшитова у пракси. Нека од битних истраживања овог типа, спроведених у 

претходним деценијама до данас, која се могу наћи у објављаној литератури су: 

• У раду (Крег, Кинг, Злоупотреба спредшит модела: шанса за ОИ?, 1993, 743–752) 

представљено је истраживање о примени спредшитова у пракси у 10 предузећа. 

Закључено је да се спредшитови обично генеришу на "неформални и итеративни 

начин", и да постоји потреба за обуком и увођењем правила пројектовања и употребе у 

смернице и стандарде организација. 

• На основу испитивања описаног у (Шултис, Самнер, Веза између ризика и контроле 

апликација: студија спредшит апликација заснованих на микро рачунарима, 1994, 8) 

показало се да и уколико  постоје одређени контролни системи у организацијама, 

спредшит корисници их примењују углавном само на високоризичне спредшит 

апликације. 

• У раду (Чен, Стори, Употреба спредшитова у организацијама: одреднице и последице, 

1996, 119–134) приказани су резултати анкете која је прослеђена на 1000 регистрованх 

чланова са листе корисника Лотус 123 апликације. Одзив је добијен од 256 испитаника, 

пословних аналитичара различитих функционалних специјалности, из различитих 

области индустрије. Питања из анкете односила су се на њихов тренинг, анализе које 

обављају и степен коришћења различитих функција расположивих у спредшиту. На 

основу резултата истраживања добијен је статистички модел  веза између аналитичких 

задатака који се обављају, познавања рада у спредшитовима, коришћења одређених 

спредшит алата, употребе других софтверских пакета, као и задовољства са овим 

софтверским пакетима. Најјача веза  уочена је између познавања рада у спредшитовима 

и извршења одређених послова. У проширеној верзији модела установљено је да 

између познавања рада у спредшитовима и важности одлука које се на основу њих 

доносе не постоји значајна повезаност. 

• Анкета о спредшитовима попуњена од стране спредшит креатора у Аустралији описана 

је у (Хал, Јоханстон, Ризик и контрола-студија о пракси креатора спредшит 

апликација, 1996). Фокус студије односио се на квалитет и најбољу праксу у раду са 

спредшитовима. На основу прикупљених одговора 82 испитаника констатовано је да 

постоји низак ниво контроле квалитета у креирању и коришћењу спредшитова. 

• Студија спроведена у Нортхумбриа пословној школи, обухватила је 197 студента, који 

су стално запослени (Пембертон, Робсон, Спредшитови у пословању, 2000). Према 

резулатима ове студије већина корисника спредшитова је недовољно обучена за рад, 

услед лошег или непостојећег тренинга. 

• Како се може видети у (Каулскин и други, Спредшит грешке и доношење одлука, 2007), 

према одговорима 45 директора и виших менаџера на анкету о грешкама у 

спредшитовима и одлукама које се на основу њих доносе, грешке су честе и иницирају 

погрешне одлуке, са различитим ризиком последица. Већина испитаника сагласила се 



 

да провера постојања грешака у спредшитовима и дефинисање процедура за контролу 

квалитета макар и неформалних, могу значајно да допринесу уочавању грешака.  

• Једна од анкета спроведена над највећим узорком приказана је у (Лосон и други, 

Компарација спредшит корисника са различитим нивоом искуства, 2009). Анкетирано 

је 1579 испитаника, запослених у две две софтверске компаније, специјализоване за 

спредшит оптимизацију и симулацију и бивших студената Так пословне школе са 

Дармот колеџа, запослених у различитим компанијама у Европи и Америци. Аутори 

закључују да најбоља спредшит пракса зависи од сврхе коришћења, величине и 

сложености модела и степена дељења спредшитова. Може постојати неколико 

конкретних правила или пракси, али контекст употребе спредшитова је кључан. 

 

Када је у питању Србија, истраживања у области спредшитова нису нађена у објављеној 

литератури. Међутим, мала и средња предузећа, у нашој земљи, која често нису у 

могућности да издвоје значајна новчана средства за имплементацију великих софтверских 

пакета и обуку запослених, усмеравају се ка мање сложеним, али и јефтинијим софтверским 

решењима. Једно од таквих решења је управо Мајкорсофт Офис Ексел (Microsoft Office 

Excel) sa Вижуал Бејзиком за Апликације (Visual Basic for Application), ВБА, у виду спредшит 

апликација, који омогућава израду апликација велике флексибилности за управљање 

пословним процесима и подацима, док је време потребно за њихов развој и имплементацију 

кратко, а функционалност велика. Услед тога, истраживање употребе спредшитова и 

установљење карактеристика спредшит корисника у српским предузећима, може се сматрати 

врло применљивим и друштвено оправданим. Применом метода кластеровања К-минс (К-

means) и ТуСтеп (ТwоStep) над добијеним подацима, на основу атрибута корисника, 

откривају се групе сличних корисника које су основа за одређивање садржаја програма 

обуке. Обуке са оваквим садржајем могле би унапредити знање полазника у складу се 

потребама компаније и њиховим начином рада. 

 

Продуктивност употребе спредшитова у пословању зависи од степена у коме се појединци и 

компаније ослањају на њих у организацији, евиденцији, анализи података, предвиђању и 

одлучивању. Услед лакоће коришћења са једне стране и могућности извођења 

софистицираних анализа, са друге, спредшитови су прихваћени од стране разноврсних 

корисника, од почетника до стручњака. Флексибилност спредшитова  омогућава да се 

користе без строгих правила и адекватне обуке корисника. Као последица тога спредшит 

модели су често лоше пројектовани, а још опасније настају грешке у формулама и 

прорачунима које се тешко идентификују и исправљају, а које директно воде ка доношењу 

погрешних одлука. Упркос широкој прихваћености и применљивости спредшитова у 

пословању, постојеће обуке за рад са спредшитовима најчешће нису прилагођене потребама 

корисника и спрецифичностима рада у одређеном предузећу, из различитих области 

пословања. У највећем броју случајева се дефинишу само два нивоа курсева, за почетнике и 

напредне кориснике. При чему се у оба случаја као основа за одређивање садржаја курса 

узима просечан ниво знања корисника. Обуке намењене напредним корисницима такође 

нису у складу са различитим потребама, које зависе од области у којима раде полазници и 

њихових радних места. Овакав начин одређивања садржаја обука резултира недовољном 

прилагођеношћу програма корисницима, а самим тим знањима неадекватним за њихове 

потребе, која се тешко прихватају и не користе у каснијем раду. 

 

Примена метода кластеровања над атрибутима корисника спредшитова омогућава откривање 

група према којима се могу дефинисати садржаји обука, прилагођени карактеристикама 

полазника. За разлику од типичног начина дефинисања садржаја курса према унапред 

дефинисаним класама у које се распоређују корисници, кластеровање омогућава да се 



 

пронађе законитост на основу којих се корисници групишу у кластере, како се наводи у 

(Сукновић, Делибашић, Пословна интелигенција и системи за подршку одлучивању, 2010, 

83). Корисници унутар тако дефинисаних група су слични по више својих атрибута, а у 

складу са њима се дефинише одговарајући садржај обука. Овакав начин дефинисања 

садржаја обука превазилази чест проблем дефинисања само два типа програма, према 

критеријуму нивоа постојећег знања корисника, који се често субјективно процењује. 

 

У овом раду ће бити представљени резултати анкете о карактеристикама корисника 

спредшитова у Србији, на основу којих су дефинисани програми обуке у складу са 

атрибутима корисника из добијених кластера. Карактеристике корисника, које су предмет 

истраживања анкете, огледају се у начину пројектовања, тестирања, документовања, 

коришћења, модификације, дељења и архивирања спредшитова. 

 

2. СПРЕДШИТ АНКЕТА 

 

Циљ истраживања описаног у раду био је утврђивање карактеристика корисника 

спредшитова, у зависности од области пословања компаније, као и комплексности и 

важности спредшитова за организацију у складу са којима ће се дефинисати групе корисника 

спредшитова. Коришћењем метода кластеровања К-меанс (К-means) и ТуСтеп (TwoStep) 

одређују се кластери на основу добијених атибута корисника. За сваки од кластера се 

одређују садржаји спредшит обуке, прилагођени нивоу корисника али и пословним 

захтевима компанија.  

 

Кластеровање има за циљ да пронађе законитости на основу којих се објекти групишу у 

класе. Кластер је класа која није позната на почетку процеса тражења законитости, већ треба 

да се открије процесом кластеровања, да се протумачи и верификује. Задатак кластеровања је 

да пронађе правило по коме се објекти групишу. Код кластеровања се објекти групишу у 

кластер по више атрибута и за сваки кластер може постојати други скуп правила по коме се 

објекти сврставају у одређени кластер. Кластеровање је процес откривања кластера таквих да 

су објекти унутар кластера међусобно слични, а да су, притом, прилично различити од 

објеката других кластера, како се наводи у (Сукновић, Делибашић, Пословна интелигенција 

и системи за подршку одлучивању, 2010, 83). 

 

Упитник коришћен за прикупљање података о карактеристикама спредшит корисника 

базиран је на седмофазном моделу еволуције спредштова. Фазе модела су пројектовање, 

тестирање, документовање, употреба, модификација, дељење и архивирање, како се наводи у  

(Лоусон и други, Компарација спредшит корисника са различитим нивоом искуства, 2009, 

579-590). У складу са начином конструкције упитника, дефинисана су питања која 

омогућавају одређивање атрибута корисника за сваку од седам фаза модела еволуције 

спредшитова. Осим тога, анкета садржи и питања која се односе на тренинг, контролу 

квалитета и ризик повезан са коришћењем спредшитова у компанији. Питања су затвореног 

типа. Популацију истраживања, чине корисници спредшитова запослени у компанијама из 

различитих области пословања и функционалних области предузећа. Анкета је спроведена у 

Србији, током фебруара и марта 2012. године. Спроведено истраживање је анонимно. Узорак 

се састоји од 165 испитаника, запослених у 15 различитих компанија. 

 

 

 



 

3.АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПРИМЕНОМ МЕТОДА КЛАСТЕРОВАЊА 

 

У циљу одређивања карактеристика група корисника, на основу којих ће се дефинисати 

садржаји спредшит курсева, извршена је анализа података добијених анкетом. Анализирани 

су прво одговори за сваку од група питања, у складу са седмофазним моделом еволуције 

спредштова. У другој фази анализе података, кластеровање се примењује над кластерима, већ 

добијеним на основу атрибута корисника по свакој групи питања из анкете. 

 

На основу одговора добијених на питања: 

1. Колико су спредшитови значајни за пословање и компанију? 

2. Класификујте своје знање и искуство у раду са спредшитовима? 

3. Просечно време које проводите у раду са спредшитовима? 

 

дефинисан је ниво корисника у раду са спредшитовима. Под нивоом рада у спредшитовима 

подразумева се и значајност рада у спредшитовима за компанију, поред знања корисника.  

 

 
 

Слика 1: Кластери одређени према атрибуту ниво корисника  

 

Применом методе TwoStep добијено је три кластера, приказаних Сликом 1. Анализом првог 

кластера се закључује да корисници који се дефинишу као напредни, сматрају спредшитове 

веома важним за компанију и проводе у различитим врстама рада са спредшитовима 

половину свог радног времена. Овај кластер чини 44% од испитаних учесника анкете. Други 

кластер чини 37% узорка. Њему припадају корисници  који себе већим делом сврставају у 

почетнике, спредшитове сматрају умерено важним за пословање, а у раду их користе мање 

од четвртине свог времена. Преосталих 19% испитаника не сматрају спредшитове важним за 

рад њихове организације, не раде са њима и немају искуство и потребна знања за рад. 

 



 

 
 

Слика 2: Кластери одређени према атрибутима образовања, радног места и типа 

компаније 

 

На основу одговора које су испитаници давали на питања: 

1. Ваше образовање?    

2. Ваша позиција у предузећу?     

3. Тип предузећа у коме сте запослени? 

 

откривено је да припадају једном од три добијена кластера, величине 37%, 39%, 24% од 

узорка респективно, приказаних Сликом 2. Првом кластеру припадају корисници 

спредшитова извршиоци, са завршеним основним студијама, запослени у производним и 

услужним делатностима. Други кластер се односи на извршиоце и супервизоре са средњом 

школом, највећим делом из услужне делатности. Корисници спредшитова са вишим и 

високим образовањем,  који су на менаџерским и позицијама руководилаца у производним и 

услужним компанијама груписани су у трећи кластер. 

 

Анализом података добијених на основу питања која се односе на постојање и примену 

стандарда и политика у раду са спредшитовима одређена су два кластера, применом методе 

2-means (К=2), приказана Сликом 3. Корисници који припадају првом кластеру сматрају да у 

компанијама у којима раде постоје неписана правила, која се најчешће примењују. Док 

корисници из другог кластера не примењују никакве стандарде и политике у свом раду са 

спредшитовима, из разлога што не постоје у њиховим предузећима. Први кластер чини 45% 

испитаног узорка, а други 55%. 

 

 
 

Слика 3: Кластери одређени у односу на стандарде и политике о спредшитовима 



 

Даљом анализом података добијених анкетом одређени су кластери у односу на сваку групу 

атрибута дефинисаних седмофазним моделом еволуције спредштова, контролом квалитета и 

ризиком повезаним са коришћењем спредшитова у компанији. Нека од откривених правила 

приказана су у даљем тексту рада. Према атрибутима везаним за креирање спредшитова 

добија се два кластера. При чему првом припадају креатори спредшитова, који деле своје 

моделе са једном или две особе, креирање започињу скицирањем идеје о суштини и 

распореду спредшита на папиру, а овом процесу посвећују четвртину или више свог времена 

у раду. Када је у питању дељење спредшитова, применом методе ТwоStep на подацима из 

анкете, добијају се два кластера. Издвајају се корисници који деле резултате рада у 

спредшитовима, али се дељење не контролише и нема заштите података, док други део не 

дели спредшитове ни у каквом облику. Према атрибутима који дефинишу постојеће стање 

тренинга и обуке у предузећима за једну групу корисника је карктеристично да у њиховим 

предузећима нема обуке, али би они учествовали на истој да постоји. Други кластер 

карактерише  просечно 2 дана за основну спредшит обуку у предузећу. Применом алгоритма 

2-means (К=2) над подацима о примени техника и намени спредшитова генерише се два 

кластера. Први кластер односи се на кориснике који су запослени у одељењу финансија, не 

користе посебне технике у раду, а спредшитове користе за праћење података и спискове. 

Други кластер чине већим запослени у маркетингу и логистици, који се баве анализом 

података, за шта користе статистичке анализе. 

 

Да би се одредили кластери у односу на које ће се дефинисати садржаји спредшит курсева 

кластеровање се примењује над кластерима, већ добијеним на основу атрибута корисника по 

свакој групи питања из анкете. Коришћењем добијених кластера допуњена је постојећа база 

података над којом је примењен алгоритам 4-means (К=4). Новооткривени кластери, 

приказани су Сликом 4.  
 

 
 

Слика 4: Кластери за дефинисање садржаја спредшит обуке 



 

Први кластер, 39% узорка, чине корисници, који свој ниво у раду са спредшитовима 

дефинишу као напредни, раде као извршиоци у производним и услужним делатностима, са 

петим степеном стручне спреме, на пословима праћења података у логистици. Чланови овог 

кластера сами креирају своје спредшит моделе и деле их са једним или двоје колега, при 

чему не постоје процедуре заштите и контроле. Свој рад повремено чувају, са 

информацијама о називу и датуму креирања или модификације. У половини од предузећа у 

којима су запослени не постоји организована обука, док стандарди и политике за рад са 

спредшитовима нису дефинисани уопште, већ се примењују само неписана правила. 

Корисници спредшитова који припадају другом кластеру чине 18% узорка. Као и код првог 

кластера, већи део ради у логистици, на праћењу података. Испитаници свстани у овај 

кластер су факултетски образовани, док свој ниво знања у раду са спредшитовима означавају 

као низак. Они не креирају и не деле спредшитове, већ су само корисници. У компанијама 

чланова овог кластера не организују се спредшит обуке. Половина ове групе користи 

примењује неписана правила за рад са спредшитовима, док дефинисани стандарди и 

процедуре не постоје. Корисници који представљају објекте трећег кластера, 22%  од 

испитаног узорка, запослени су на менаџерским позицијама у производним и услужним 

делатностима и факултетски образовани. Претежно се баве анализама у маркетингу и 

продаји. Свој ниво знања у раду са спредшитовима процењују као средњи и напредан. Ови 

корисници су делом креатори, делом корисници спредшит модела, у односу 50:50%. Они 

свој рад деле са колегама, кроз резултате, без заштите и контроле података, и чувају га на 

серверу компаније. У компанијама постоје дводневне спредшит обуке. Мањи део ове групе 

примењује неписана правила за рад са спредшитовима, али не постоје стандарди и политике. 

Четврти кластер представља 21% испитаника. У питању су извршиоци у логистици, са 

средњом школом и ниским или средњим нивоом знања у раду са спредшитовима. Они не 

креирају и не деле свој рад, али га често чувају на заједничком серверу. За ове кориснике 

спредшитова се у компанијама не организују обуке. Стандарди и политике за рад са 

спредшитовима не постоје. А не примењују се ни неписана правила. 

 

4.ДЕФИНИСАЊЕ ПРОГРАМА  СПРЕДШИТ ОБУКЕ 

 

Након што је анализом података добијених анкетирањем утврђено које се групе корисника 

спредшитова, односно кластери, издвајају могу се дефинисати програми спредшит обуке, 

прилагођени конкретним потребама полазника, према њиховим атрибутима у односу на ниво 

знања, захтеве радног места и циљеве компанија у којима раде.  

 

За све кластере уочава се заједнички проблем непостојећих стандарда и процедура за рад. 

Корисници у сва четири кластера одговорили су да стандарда и политика нема или постоје 

само неписана правила. Како су непотпуна документација, недефинисана одговорност за 

грешке, могућност губитака података и многе друге последице недостатака утврђених 

процедура у развоју и коришћењу спредшитова, значајан узрок настајања грешака и фактор 

ризика за доношење одлука у предузећу, непходно је уврстити у програм обуке и овај аспект. 

О значајности грешака у спредшитовима и могућностима предупређења сведоче радови 

бројних аутора као што су Лоусон (Lawson), Бејкер (Baker,) Пауел (Powell), Фостер (Foster), 

Раџалингхам (Rajalingham), Чедвик (Chadwick), Клери (Cleary), Батлер  (Butler) и други. 

 

За напредне кориснике, који припадају првом кластеру и запослене на менаџерским 

позицијама са средњим нивоом знања из трећег, потребно је у складу са делатношћу 

компаније у којој раде одредити садржаје програма обуке. За руководиоце и менаџере у 

маркетингу и продаји треба уврстити примењене финансијске и статистичке функције. За 

запослене у логистици корисно је представити начин креирања и коришћења модела за 



 

праћење кључних индикатора перформанси. Методе приказа података графички, укрштања 

података пивот табелама, форматирања, коришћења текстуалних функција у својим 

напредним облицима такође је неопходно уврстити у садржај курсева. Овом типу обуке могу 

се додати и ВБА процедуре, као изузетно корисан метод за аутоматизацију рада са 

спредшитовима. 

 

Корисници који припадају другом и четвртом кластеру не креирају и не деле спредшитове. У 

њиховим компанијама не постоји пракса организовања обука, па је потребно је прво 

утврдити шта је узрок томе. У оваквим предузећима корисно је дефинисати програме обука 

који се лако прихватају, прилагођени су раду у конкретном предузећу и брзо доносе видљиву 

корист у пословању. 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

 

Спредшитови су радикално унапређени од својих почетака на тржишту, 1985. године. Они су 

постали примарни алат на који се организације ослањају у обради података и изради 

финансијских извештаја. Ипак, корисници спредшитова у највећем броју случајева не 

похађају одговарајуће курсеве, којима би унапредили и прилагодили своје знање потребама 

посла којим се баве. Један од основних разлога је непостојање адекватних курсева, који би 

одговарали карактеристикама полазника и циљевима компанија у којима раде. 

 

На примеру истраживања спроведеног над корисницима спредшитова приказано је да су 

методе кластеровања изузетно погодне за одређивање група корисника за обуке.  Погодност 

примене ових метода проистиче из чињенице да законитости на основу којих треба одредити 

групе нису унапред познате. Применом метода кластеровања над атрибутима полазника могу 

се одредити кластери, у односу на које ће се формулисати садржаји прилагођени потребама 

корисника обука. Знања која се стичу на таквим курсевима су применљива у конкретном 

раду, а самим тим сврсисходна за компаније у којима корисници обука раде. На тај начин 

може се повећати и заинтересованост предузећа да редовно организују обуке за своје 

запослене. 

 

Анализом резултата истраживања приказаног у раду јасно је да се корисници обука значајно 

разликују према својим атрибутима. Те разлике морају се узети у обзир приликом 

дефинисања садржаја обука. Традиционални приступ дефинисања група за курсеве не узима 

у обзир значајност разлика између полазника. Услед тога обуке нису у складу са различитим 

потребама, које зависе од области у којима раде полазници и њихових радних места. Курсеви 

са садржајима дефинисаним на основу просечног, субјективно одређеног занања полазника 

резултирају недовољном прилагођеношћу програма корисницима, а самим тим знањима 

неадекватним за њихове потребе, која се тешко прихватају и не користе у каснијем раду. 

Услед тога компаније немају интерес да организују обуке за своје запослене. 
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