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за да так био и да од ре де број ко ло на у ко ји ма 
ће текст би ти штам пан, да од ре де ши ри не мар-
ги на, ве ли чи ну раз ма ка из ме ђу на сло ва и па-
су са у обич ном тек сту, да у ру ко пи су обе ле же 
фа ми ли је пи сма (енгл. font) ко јим ће од ре ђе ни 
де ло ви тек ста би ти штам па ни и да од ре де и 
озна че мно ге дру ге слич не еле мен те ви зу ел
не пре зен та ци је до ку мен та. Ова ко обе ле же ни 
ру ко пи си, пре да ва ни су сло во сла га чи ма ко ји 
су он да на осно ву ових ин струк ци ја сла га ли 
сло ва, пре ла ма ли текст на стра ни це и ре до ве 
и та ко са чи ња ва ли ка лу пе за штам па ње.

Иза зо ви ква ли тет не штам пе. При ли ком 
при пре ме до ку мен та за штам пу, по треб но је 
во ди ти ра чу на о ве ли ком бро ју фи не са ка ко 
би се по сти гао естет ски за до во ља ва ју ћи ква-
ли тет. На при мер, у ле по од штам па ном тек-
сту, ве ли чи на раз ма ка из ме ђу ре чи у сва ком 
по је ди нач ном ре ду је кон стант на, али се она 
обич но раз ли ку је од ре да до ре да ка ко би се 
по сти гло што бо ље по рав на ње тек ста на обе 
мар ги не. Та ко ђе, раз ма ци из ме ђу ре че ни ца би 
тре ба ло да бу ду ве ћи не го раз ма ци из ме ђу ре-
чи у окви ру ре че ни це. Не ке ком би на ци је сло-
ва се штам па ју по себ ним сим бо ли ма (тзв. ли
га ту ра ма) ка ко би се до би ло на чи тљи во сти 
и ле по ти. Нпр. По сто ји суп тил на раз ли ка из-
ме ђу ли га ту ре “fi” и два раз дво је на сло ва “f i”. 
Цр ти це у окви ру тек ста, у за ви сно сти од сво је 
уло ге, мо гу и тре ба да бу ду раз ли чи те ду жи-
не, де бљи не и на раз ли чи тој ви си ни. Та ко се, 
на при мер, пи ше “X-зра ци”, “на стра ни ца ма 
13–15”, “да — или не?”, од но сно “број –1”. 

TEX и LATEX

Филип Марић

Математички факултет, Београд

Апстракт: У овом члан ку ће би ти опи са ни си сте-
ми TEX и LATEX, на ме ње ни кре и ра њу и при пре ми 
до ку ме на та за штам пу (енгл. do cu ment pre pa ra tion 
systems). До ку мен ти кре и ра ни ко ри шће њем ових си-
сте ма од ли ку ју се из ра зи то ви со ким естет ским ква-
ли те том при ка за. Си сте ми се пре све га ко ри сте за 
из ра ду на уч не и тех нич ке до ку мен та ци је и пред ста-
вља ју de fac to стан дард у из да ва штву на уч них (пре 
све га ма те ма тич ких, фи зич ких и тех нич ких) пу бли-
ка ци ја. Си сте ми су до ступ ни као сло бо дан софт вер.

1. О при пре ми до ку ме на та за штам па ње
У ци љу бо љег раз у ме ва ња уло ге си сте ма 

TEX и LATEX у све ту ди ги тал ног из да ва штва 
и раз у ме ва ња њи хо вог од но са са дру гим про-
из во ди ма ко ји има ју слич ну уло гу и функ ци је, 
у овом увод ном по гла вљу ће мо украт ко на ве-
сти основ не пој мо ве ве за не за из да ва штво и 
при пре му до ку ме на та за штам пу.

Исто риј ска пер спек ти ва. Из да ва штво и 
штам па ње чла на ка, књи га и слич них до ку-
ме на та је ве шти на ко ја је ко ри шће на и раз ви-
ја на го ди на ма пре на стан ка ра чу на ра и ди ги-
тал не штам пе. Кла сич ни си стем из да ва штва 
је обич но функ ци о ни сао на сле де ћи на чин: 
Ауто ри би обич но сво је ру ко пи се пре да ва ли 
из да вач ким ку ћа ма где би ис ку сни ди зај не ри 
или тех нич ки уред ни ци од ре ђи ва ли и обе ле-
жа ва ли на чин на ко ји би текст тре ба ло да бу де 
од штам пан. Уред ни ци би, на осно ву свог ис-
ку ства, ту ма чи ли шта су у ру ко пи су на сло ви 
и под на сло ви, шта су при ме ри и ци та ти ко је 
тре ба ис та ћи и мно ге дру ге слич не еле мен те 
ло гич ке струк ту ре тек ста. Та ко ђе, њи хов је 
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Је зи ци за обе ле жа ва ње – При ли ком екс-
пли цит ног обе ле жа ва ња тек ста, у текст се 
уно се обележја} (или ети ке те) на спе ци ја ли-
зо ва ним је зи ци ма за обе ле жа ва ње (енгл. mar
kup lan gu a ges). Је зи ци за обе ле жа ва ње ко ји се 
нај че шће да нас ко ри сте су ме та је зи ци sgml 
и xml и њи хо ве мно го број не апли ка ци је ме ђу 
ко ји ма је сва ка ко нај по зна ти ји html на ме њен 
обе ле жа ва њу хи пер тек сту ал них до ку ме на та, 
а за тим и TEX и LATEX о ко ји ма ће би ти ви-
ше ре чи у на став ку. Уко ли ко се ко ри шће њем 
је зи ка за обе ле жа ва ње же ли ука за ти да од ре-
ђе на реч тре ба да бу де за де бља на, ко ри сти 
се за то на ме ње но обе леж је је зи ка. Та ко се, 
на при мер, у је зи ку html ко ри сти <b>заде
бљано</b>, док се у је зи ку LATEX ко ри сти 
\textbf{задебљано}. Ова ко обе ле же ни до-
ку мен ти се за тим ко ри шће њем од го ва ра ју ћих 
пре во ди ла ца пре во де и при ка зу ју у об ли ку ко-
ји чо век мо же ла ко да чи та. Ови про гра ми ко ји 
на ли ку ју ком пи ла то ри ма про грам ских је зи ка 
мо гу би ти би ло за себ ни про гра ми (што је слу-
чај код LATEX-а, где се на осно ву обе ле же ног 
ула за гра ди за вр шни до ку мент, нај че шће у pdf 
фор ма ту), би ло ин те гри са ни у дру ге про гра-
ме као што су нпр. пре гле да чи ве ба (енгл. web 
brow ser) (што је слу чај са је зи ком html).

Основ на пред ност тех ни ка екс пли цит ног 
обе ле жа ва ња до ку ме на та је да се њи ма олак-
ша ауто мат ска об ра да. Обе ле же ни до ку мен ти 
по ста ју ускла ди ште не ин фор ма ци је ко је је 
мо гу ће ауто мат ски об ра ђи ва ти ко ри шће њем 
ра зно вр сних ра чу на р ских апли ка ци ја ко је ин-
те ре су је са мо тек сту ал ни са др жај.

Ло гич ка струк ту ра и ви зу ел на пре зен-
та ци ја до ку мен та. Из у зет но ва жан прин цип 
ко ји би тре ба ло по што ва ти при ли ком при пре-
ма ња до ку ме на та је ја сно и екс пли цит но раз-
два ја ње њи хо ве ло гич ке струк ту ре од њи хо-
ве ви зу ел не пре зен та ци је. Ло гич ка струк ту ра 
до ку мен та под ра зу мe ва ње го ву ор га ни за ци ју 
на ма ње је ди ни це (нпр. по гла вља, одељ ке, па-
су се), као и озна ча ва ње ње го вих ис так ну тих 
де ло ва (нпр. при ме ри, ци та ти, де фи ни ци је и 

По сто ји раз ли ка из ме ђу на ив ног ку ца ња три 
тач ки це … и спе ци јал ног сим бо ла... Та ко ђе, 
по сто је раз ли чи те вр сте на вод ни ка (“,”,‘,’) и 
пра во пис је зи ка на ко ме се текст ку ца про пи-
су је ка ко се оне пра вил но ко ри сте. Нпр. “Мо-
ли мо, при ти сни те ‘x’ дуг ме”.

При пре ма до ку ме на та ко ри шће њем ра-
чу на ра. По ја ва ра чу на ра, омо гу ћи ла је ауто-
ри ма да пре у зму уло гу ди зај не ра и тех нич ких 
уред ни ка сво јих до ку ме на та. На прет ком ра-
чу нар ске тех но ло ги је, по ја ви ли су се си сте ми 
ко ји омо гу ћа ва ју ауто ри ма да текст при пре ме 
та ко да се на осно ву то га ја сно од ре ђу је ње-
го ва ко нач на ви зу ел на пре зен та ци ја и текст 
се мо же ди рект но при ка зи ва ти на екра ну или 
штам па ти ко ри шће њем штам па ча. Обе ле жа-
ва ње тек ста и ње го во при пре ма ње за штам пу 
је мо гу ће из вр ши ти би ло екс пли цит но би ло 
им пли цит но и у од но су на то из два ја ју се два 
основ на при сту па.

WYSIWYG – (енгл. WhatYouSeeIsWhat
YouGet). Ала ти за сно ва ни на овом при сту пу 
зах те ва ју од ко ри сни ка да то ком уре ђи ва ња 
тек ста све вре ме ра ди са до ку мен том у об ли ку 
спрем ном за ко нач но при ка зи ва ње на циљ ном 
ме ди ју му (нпр. штам па ње на па пи ру). Ти пич-
ни при ме ри ова квих ала та су ала ти за кан-
це ла риј ско по сло ва ње (нпр. Mic ro soft Of fi ce, 
Ope nOf fi ce.org), уре ђи ва чи хи пер тек сту ал них 
до ку ме на та (нпр. Mic ro soft Front Pa ge, Mac
ro me dia Dre am ve a wer) и слич но. До ку мен ти 
се обич но уре ђу ју осла ња ју ћи се ди рект но 
на њи хо ву ви зу ел ну пре зен та ци ју, нај че шће 
ко ри шће њем ми ша, ме ни ја и слич них еле ме-
на та гра фич ког ко ри снич ког окру же ња. Та ко 
на при мер, уко ли ко же ли мо да на гла си мо да 
од ре ђе на реч тре ба да бу де од штам па на по лу-
ма сним сло ви ма (енгл. bold), по треб но је на 
не ки на чин (стре ли ца ма или ми шем) озна чи-
ти реч и за тим из да ти ко ман ду за ње но за де-
бља ње (ко ри шће њем пре чи це на та ста ту ри, 
став ке у ме ни ју или ико ни це ме ђу алат ка ма). 
Цео про цес, ка ко год да се оба ви, обич но од у-
зи ма до ста вре ме на.
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у ко ји је по слат, та ко што му се при дру жи 
стил ски опис ча со пи са ко ји се јед но став но 
пре у зме са ин тер не та. Уко ли ко се од лу чи мо 
за сла ње истог члан ка у не ки дру ги ча со пис, 
по треб но је пре у зе ти но ви стил ски опис и из-
ме ни ти са мо ме сто на ко ме се он укљу чу је, 
без по тре бе за ин тер вен ци ја ма над са др жа јем 
са мог члан ка. Стил ске ли сто ве обич но при-
пре ма ју ти по граф ски ве о ма об у че ни ди зај-
не ри па је ви зу ел ни ре зул тат ја ко до бар, док 
код WYsIWYg при сту па ауто ри су обич но 
ти ко ји са мо стал но од ре ђу ју из глед до ку мен-
та што обич но до во ди до не про фе си о нал ног 
ре зул та та. Са пу ним пра вом се мо же ре ћи да 
је раз два ја ње ло гич ке и ви зу ел не ди мен зи је 
до ку мен та кључ ни кри те ри јум на осно ву ко-
га је мо гу ће раз ли ко ва ти ква ли тет но и про фе-
си о нал но при пре ма ње до ку ме на та за штам пу 
од не ква ли тет ног ама те ри зма.

2. “The na me of the ga me”
За поч ни мо опис си сте ма TEX, па ра фра зи-

ра њем До нал да Кну та (енгл. Do nald Knuth), 
ње го вог ауто ра (Кнут 1986).

Ре чи као што су тех ни ка и тех но ло ги ја 
има ју ко рен у грч кој ре чи τεχνη. Иста ова грч-
ка реч мо же да зна чи и умет ност и ве шти
на. Оту да до ла зи име TEX, ко је пред ста вља 
ве ли ким сло ви ма ис пи сан пре фикс τεχ. TEX 
се због то га пра вил но из го ва ра као тех, а не 
као текс. На ме ра је да се овом ма лом го вор-
ном ве жбом ука же на основ ну на ме ну си сте-
ма TEX – кре и ра ње из ра зи то ква ли тет них 
тех нич ких до ку ме на та. На гла сак је, као и код 
Гр ка, на тех но ло ги ји и на ле по ти. Сло во ‘Е’ 
је ма ло спу ште но чи ме нас TEX под се ћа да је 
оно у че му је он нај бо љи упра во сла га ње сло-
ва (енгл. type set ting).

TEX је при лич но ста ри си стем. Ка сних 
70-тих го ди на, при ли ком при пре ма ња дру гог 
то ма сво је, у све ту ра чу нар ства, чу ве не књи-
ге The Art of Com pu ter Pro gram ming, Do nald 
knuth је од из да ва ча до био ма те ри јал чи јим 
ква ли те том је био ве о ма не за до во љан. Схва-

те о ре ме). Ви зу ел на пре зен та ци ја до ку мен та 
од ре ђу је ње го ву гра фич ку струк ту ру, од но сно 
ње гов из глед и из глед ње го вих еле ме на та. На 
при мер, она од ре ђу је вр сту и ве ли чи ну сло-
ва ко ји ма се од ре ђе ни де ло ви тек ста пред ста-
вља ју, про ред ко ји се ко ри сти, мар ги не, по ло-
жај и рас по ред де ло ва до ку мен та на па пи ру 
или екра ну, бо ју де ло ва до ку мен та и слич но.

Са вре ме ни је зи ци за обе ле жа ва ње кроз 
сво ју де фи ни ци ју ис ти чу зна чај по де ле на ло-
гич ку струк ту ру и ви зу ел ну пре зен та ци ју до-
ку мен та и ауто ри ма на ме ћу оба ве зу да до ку-
мен те при пре ме у скла ду са овим прин ци пом. 
Нај че шће се ово по сти же та ко што се ви зу-
ел на пре зен та ци ја по де ша ва кроз спе ци јал не 
стил ске ли сто ве (енгл. styles he et), при че му 
се стил ски опи си и фи зич ки одва ја ју од са мог 
је зи ка у ко ме се са др жај опи су је (нпр. по жељ-
но је да се опис ви зу ел не пре зен та ци је до ку-
ме на та озна че них је зи ком html из вр ши ко ри-
шће њем је зи ка css, ко ји је део html стан дар да, 
и то кроз да то те ке ко је су фи зич ки одво је не од 
са мог са др жа ја стра ни це). Ва жно је на гла си-
ти да је прин цип раз два ја ња ло гич ке струк ту-
ре од ви зу ел не пре зен та ци је мо гу ће по што ва-
ти и при ли ком ко ри шће ња WYsIWYg ала та, 
ме ђу тим, ови ала ти обич но не ин си сти ра ју на 
овом прин ци пу у то ли кој ме ри ко ли ко то чи-
не је зи ци за обе ле жа ва ње, и че сто до пу шта ју 
не до вољ но об у че ним ко ри сни ци ма да до ку-
мен те при пре ма ју на не кон зи стен тан на чин, 
без ја сног раз ли ко ва ња ло гич ке струк ту ре и 
ви зу ел ног аспек та.

Основ на пред ност раз два ја ња ло гич ке 
струк ту ре до ку ме на та од њи хо ве ви зу ел не 
пре зен та ци је је мо гућ ност да се, уз ми ни ма-
лан на пор, истом до ку мен ту на кнад но при-
дру же са свим раз ли чи ти ви зу ел ни при ка зи. 
Овим до ку мен ти по ста ју флек си бил ни, “са ви-
тљи ви” и мо гу ће их је ви ше пу та ко ри сти ти, 
сва ки пут на раз ли чи ти на чин и у раз ли чи том 
кон тек сту. На при мер, чла нак при пре мљен у 
си сте му LATEX јед но став но мо же да се при-
ла го ди уни фор ми са ном из гле ду ча со пи са 
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је LATEXе, а у при пре ми је LATEX3. Као и TEX, 
LATEX пред ста вља из у зет но ста би лан си стем 
и но ве вер зи је основ ног си сте ма се ре ла тив но 
рет ко по ја вљу ју, при че му се ба за до да та ка и 
па ке та за спе ци фич не на ме не про ши ру је ско-
ро сва ко днев но.

3. Ма ла шко ла LATEX-а
У овом по гла вљу ће ве о ма са же то би-

ти из ло же ни основ ни прин ци пи ко ри шће ња 
LATEX-а.

Ма те ри јал ко ји ће би ти пред ста вљен мо же 
би ти по ла зна тач ка за да ље из у ча ва ње ових 
си сте ма, али је за озбиљ ни је ко ри шће ње нео-
п ход но де таљ ни је из у ча ва ње до ку мен та ци-
је. По ред ре фе рент них при руч ни ка за TEX 
(knuth 1986) и LATEX (Lam port 1994), на пред-
ним ко ри сни ци ма се пре по ру чу је се и књи-
га “LATEX com pa nion” (Go os sens et al, 1993). 
За по чет ни ке, пре по ру чу је се до ку мент “The 
not so Short In tro duc tion to LATEXe” (Oeti ker 
2008). Удру же ње ко ри сни ка TEX-а (engl. TEX 
users gro up — TUG) три пу та го ди шње из да-
је ча со пис под на зи вом TUG Bo at посвећен 
систему TEX.

По сто ји ду га тра ди ци ја ко ри шће ња TEX-а 
и LATEX-а у Ср би ји и на про сто ри ма бив ше 
Ју го сла ви је. Што се ли те ра ту ре на срп ском 
је зи ку ти че пре по ру чу је се књи га “LATEX за 
ауто ре” (Не на дић 2003).

3.1 Окру же ње за ко ри шће ње TEX и 
LATEX-а

TEX и LATEX су сло бод но до ступ ни и ра де 
на свим зна чај ни јим опе ра тив ним си сте ми ма. 
У тре нут ку пи са ња овог тек ста нај ко ри шће-
ни је ди стри бу ци је су TEX Li ve (углав ном се 
ко ри сти под Unix-оли ким опе ра тив ним си-
сте ми ма укљу чу ју ћи и си стем GNU/Li nux), 
te TEX (2006. го ди не је пре ста ло ње го во одр-
жа ва ње и пре по ру чу је се ко ри шће ње TEXLi
ve ди стри бу ци је) и MiKTEX (углав ном се ко-
ри сти под опе ра тив ним си сте мом Mic ro soft 
Win dows). Ди стри бу ци је са др же пре во ди о це 

тио је да као чо век ко ји се ба ви ра чу нар ством 
же ли и мо же да на пра ви си стем ко ји ће ауто-
ри ма омо гу ћи ти да уз по моћ ра чу на ра са мо-
стал но при пре ме текст за штам па ње бар под-
јед на ко до бро ако не и мно го бо ље не го што 
то ра де про фе си о нал ни из да ва чи. Прин ци пи 
и ал го рит ми ко је је Кнут угра дио у но во на-
ста ли си стем су уне ли ре во лу ци ју у на уч но 
из да ва штво и до дан да нас су оста ли не пре-
ва зи ђе ни. TEX ко ји се да нас ко ри сти је на стао 
1982. го ди не, а ма ње до пу не ко је су укљу че не 
1989. го ди не су по бољ ша ле по др шку за ко ри-
шће ње раз ли чи тих при род них је зи ка. Си стем 
је из ра зи то ста би лан, ра ди на ве ли ком бро ју 
раз ли чи тих ра чу нар ских си сте ма и ско ро да 
не ма гре ша ка (енгл. bug). Вер зи ја TEX-а кон-
вер ги ра бро ју π и тре нут но је 3,141592.

Си стем TEX вр ши уло гу сло во сла га ча у 
ра ни је опи са ном кла сич ном си сте му из да ва-
штва. За и ста, он на осно ву пре ци зног опи са 
ви зу ел не пре зен та ци је тек ста, ко ри шће њем 
ве о ма на пред них ал го ри та ма, пре ла ма текст и 
кре и ра стра ни це, ре до ве, ку ти ји це пра во у га о-
ног об ли ка ко је са др же сли ке, та бе ле и слич не 
гра фич ке еле мен те и ова ко на пра вље не ку ти-
ји це сла же на на чин ко ји је ве о ма уго дан за 
чи та ње и естет ски до па дљив.

Уло га ди зај не ра из кла сич ног си сте ма из-
да ва штва, пре пу ште на је обич но си сте му LA-

TEX – си сте му ма кроа1 ко ји сво јим ко ри сни-
ци ма (ауто ри ма до ку ме на та) омо гу ћа ва да 
при пре ме тек сто ве спе ци фи ко ва њем ис кљу-
чи во њи хо ве ло гич ке струк ту ре. LATEX, као 
ис ку сни ди зај нер, на осно ву уна пред по зна-
тих стил ских опи са (нај че шће у пот пу но сти 
не ви дљи вих за ауто ра до ку мен та) од ре ђу је 
ње го ву ви зу ел ну пре зен та ци ју, обе ле жа ва ње-
не еле мен те и си сте му TEX пре пу шта да из-
вр ши ко на чан пре лом и сла га ње до ку мен та.

На рав но, LATEX се из го ва ра као ла тех или 
леј тех, а не као ла текс. Пр ва вер зи ја LATEX-а 
по ја ви ла се 1985. го ди не, а аутор си сте ма је 
Ле сли Лам порт (енгл. Le slie Lam port) (Лам-
порт 1994). Вер зи ја ко ја се тре нут но ко ри сти 
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do cu ment.pdf је мо гу ће до би ти и ди рект но 
од LATEX из во ра ко ри шће њем pdflatex do cu
ment.tex.

3.2 Еле мен ти је зи ка LATEX
Ми ни мал ни до ку мент. За поч ни мо пре-

глед основ них еле ме на та LATEX је зи ка при-
ме ром крат ког, али ком плет ног до ку мен та. У 
горњем делу на ред не та бе ле је при ка зан опис 
до ку мен та на је зи ку LATEX, а у доњем делу је 
при ка зан из глед пре ве де ног до ку мен та. Ова-
кав на чин при ка зи ва ња при ме ра ће би ти ко-
ри шћен и у на став ку тек ста.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

\documentclass[a4paper]{article}
\title{Primertekstau\LaTeXu}
\author{FilipMari\’c}
\date{Januar2009.}
\begin{document}
  \maketitle
  Zdravo svima!
  Kako     ste?

Dobrodo\vsliusvet\LaTeXa.
\end{document}

Пр ве че ти ри ли ни је чи не пре ам бу лу, а 
оста так глав ни део до ку мен та. Пр вом ли ни јом 
го во ри мо да је у пи та њу кра ћи чла нак (кла са 
до ку мен та је ar tic le) и да ће фор мат па пи-
ра би ти А4. У на ред не три ли ни је обе ле жа ва-
мо на слов до ку мен та, ауто ра и да тум кре и ра-
ња. Глав ни део до ку мен та се на ла зи у окви ру 
окру же ња do cu ment. Ко ман да \ma ke ti tle 
про из во ди на слов до ку мен та на осно ву ин-
фор ма ци ја о на сло ву, ауто ру и да ту му на ве-
де ним у пре ам бу ли. На кон то га, на ве ден је 
оби чан текст ко ји чи ни са др жај до ку мен та. 
При ме ти мо ве о ма ва жно свој ство LATEX – бе-
ли не и рас по ред тек ста у из вор ној да то те ци 

за TEX и LATEX ко ји пре во де из вор ни текст у 
фор мат ко ји не за ви си од из ла зног уре ђа ја (у 
тзв. De vi ce In de pen dent, скр. dvI, фор мат), за-
тим про гра ме за при ка зи ва ње овог ме ђу фор-
ма та на екра ну, про гра ме за кон вер зи ју из dvI 
у postscrIpt и pdf фор ма те, од го ва ра ју ће фон-
то ве као и из у зет но бо га те ко лек ци је би бли-
о те ка ко је про ши ру ју и на до гра ђу ју основ не 
мо гућ но сти TEX и LATEX. Оно што је бит но 
на по ме ну ти да по ме ну те ди стри бу ци је не са-
др же про гра ме за кре и ра ње из вор них TEX и 
LATEX до ку ме на та. По што су TEX и LATEX је-
зи ци за обе ле жа ва ње, до ку мен ти се мо гу кре-
и ра ти ко ри шће њем би ло ког уре ђи ва ча тек ста. 
Ипак, по сто је спе ци ја ли зо ва ни уре ђи ва чи ко-
ји зна чај но олак ша ва ју кре и ра ње до ку ме на та 
и њих је нео п ход но по себ но ин ста ли ра ти. По-
ме ни мо Wi nEdt и Tex nic Cen ter (ко ји се ко ри-
сте ис кљу чи во уз MS Win dows), као и Ki le и 
Emacs-ов TEX ре жим (ко ји се обич но ко ри сте 
уз GNU/Li nux). У на став ку ће мо прет по ста-
ви ти да се ко ри сти си стем LATEX у би ло ко јој 
од по ме ну тих ди стри бу ци ја и то без ко ри шће-
ња не ког ин те гри са ног окру же ња. По сту пак 
до би ја ња фи нал ног до ку мен та је сле де ћи:

1. Ко ри шће њем не ког еди то ра тек ста кре и-
ра се из вор на да то те ка do cu ment.tex.

2. Ко ман дом la tex do cu ment.tex, у ко-
манд ном ин тер пре та то ру опе ра тив ног си сте-
ма (енгл. shell), уко ли ко ни је би ло гре ша ка у 
из вор ној да то те ци, кре и ра се да то те ка do cu
ment.dvi. Уко ли ко је би ло гре ша ка, про грам 
ће са чи ни ти из ве штај о гре шка ма, а ко ри сни-
ку се пре по ру чу је да се све гре шке ис пра ви и 
по сту пак пре во ђе ња по но ви ка ко би био си гу-
ран да је ге не ри са на dvi да то те ка ко рект на.

3. Са др жај до би је не dvi да то те ке је мо гу-
ће ди рект но при ка за ти на екра ну ори шће њем 
не ког од про гра ма за то на ме ње них (нпр. xdvi, 
kdvi, yap).

Да то те ку do cu ment.dvi је мо гу ће пре ве сти 
у ps фор мат ко ман дом dvips do cu ment.dvi. 
Та ко ђе, мо гу ћа је кон вер зи ја у pdf фор мат 
ко ман дом dvipdfm do cu ment.dvi. Да то те ку 

Primer teksta u LATEX-u
Filip Marić

Januar 2009.

Zdravo svima! Kako ste?
Dobrodošli u svet LATEX-a.

1
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за пра во пред ста вља ње го ву пред ност. На и ме, 
ауто ри се на овај на чин на во де да раз ми шља ју 
ис кљу чи во о са др жа ју и ло гич кој струк ту ри 
сво јих до ку ме на та, а за ви зу ел ну пре зен та-
ци ју се ко ри сте стан дард не кла се ко је су се 
вре ме ном по ка за ле као ве о ма до бре, естет ски 
свр сис ход не и у скла ду са ви ше ве ков ном ти-
по граф ском тра ди ци јом. По ред кла се artic
le, у стан дард не кла се LATEX-а спа да ју и кла-
са bo ok на ме ње на за кре и ра ње књи га, кла са 
re port на ме ње на пи са њу ду жих из ве шта ја, 
кла са let ter на ме ње на пи са њу пи са ма, sli
des кре и ра њу слај до ва итд. По сао од ре ђи ва-
ња ви зу ел не пре зен та ци је до ку ме на те, пре пу-
шта се да кле твор ци ма кла са до ку ме на та, а то 
су обич но гра фич ки ди зај не ри ко ји су сва ка-
ко бо љи знал ци гра фич ког ди зај на и про гра-
ма TEX и LATEX не го што су то ауто ри са мих 
до ку ме на та, ко ји су обич но на уч ни ци ко ји ма 
LATEX слу жи као по моћ ни алат. Чи ње ни ца 
да ауто ри при пре ма ју текст ко ји је пот пу но 
“чист” од еле ме на та гра фич ке пре зен та ци је 
омо гу ћу је ка сни је ди зај не ри ма да јед но став-
но ме ња ју ви зу ел ну пре зен та ци ју до ку ме на та 
и при ла го ђа ва ју је по тре ба ма свог ча со пи са.

Ко ди ра ње тек ста и спе ци јал них сим бо ла. 
Иако са вре ме не вер зи је LATEX-а до пу шта ју да 
улаз бу де ко ди ран и ви ше бајт ним си сте ми ма 
ко ди ра ња (нпр. UTF-8), уоби ча је на је прак са да 
се текст ко ди ра ко ри шће њем ис кљу чи во ASCII 
ка рак те ра уз ко ри шће ње спе ци јал них ко ман ди 
за кре и ра ње сим бо ла ко ји не до ста ју. Та ко, на 
при мер, ко ман да \v по ста вља ква чи цу (енгл. 
ca ron) из над свог ар гу мен та (сло ва ко је сле ди). 
Ово се мо же ис ко ри сти ти за кре и ра ње сим бо ла 
č, š и ž (kao \v c, \v s, \v z). Слич но, ко-
ман да \' (енгл. acu te) по ста вља апо строф из над 
свог ар гу мен та. Ово се мо же ис ко ри сти ти за 
кре и ра ње сим бо ла ć (као \'c). Та ко ђе, ко ман да 
\" по ста вља две тач ки це и ко ри сти се за не-
мач ко ö, ë, и ü. Уко ли ко се же ли бо ља по др шка 
за срп ски је зик, по треб но је укљу чи ти па кет 
ba bel до да ва њем оп ци је \u se pac ka ge[ser
bian]{babel} у пре ам бу лу до ку мен та.

не ути чу на рас по ред тек ста на из ла зу. Ви ше-
стру ки раз ма ци се тре ти ра ју као јед но стру ки, 
док је за пре ла зак у но ви па сус по треб но оста-
ви ти пра зан ред. Ко ман да \La TeX про из во ди 
“пот пис” LATEX. О спе ци фич но сти ма ко ри-
шће ња срп ског је зи ка ће би ти ре чи на кнад но.

Син так са LATEX-а. Што се син так се ти-
че, све LATEX команде} по чи њу сим бо лом \ 
за ко јим се на во ди име ко ман де ко је се са сто-
ји ис кљу чи во од сло ва. Ар гу мен ти ко ман ди 
се за да ју у окви ру ви ти ча стих за гра да {}, а 
евен ту ал не оп ци о не ар гу мен те је мо гу ће на-
ве сти у окви ру угла стих за гра да []. Та ква је 
на при мер ко ман да \documentclass[a4pa
per]{article}. Уко ли ко се ви ти ча сте за гра-
де из о ста ве, под ра зу ме ва се да је ар гу мент пр-
ви сим бол ко ји сле ди. По ред ко ман ди, ва жан 
еле мент син так се чи не и окру же ња ко ја по-
чи њу ко ман дом \begin{...} у ко јој се име 
окру же ња на во ди као ар гу мент, а за вр ша ва ју 
се од го ва ра ју ћом ко ман дом \end{...}, опет 
са на ве де ним име ном окру же ња.

О зна ча ју кла се до ку мен та. При ме ти мо 
да у из вор ној да то те ци ни на јед ном ме сту ни-
је опи си ва но ко јом вр стом сло ва би тре ба ло 
да бу де ис пи сан на слов, ни је на ве де но да на-
слов бу де цен три ран и, уоп ште, ни су на во ђе-
ни ни ка кви еле мен ти ви зу ел не пре зен та ци је 
до ку мен та. На и ме, чи ње ни цом да смо ре кли 
да до ку мент при па да кла си ar tic le, им пли-
ци т но му је при дру же на ви зу ел на пре зен-
та ци ја ко ја је де фи ни са на кла сом ar tic le. 
Кре а то ри кла се ar tic le су при ли ком ње ног 
де фи ни са ња пре ци зно од ре ди ли све па ра ме-
тре ви зу ел не пре зен та ци је до ку ме на та те кла-
се и чи ње ни цом да смо наш до ку мент свр ста-
ли у њу, ми смо при хва ти ли да он има упра во 
та ко де фи ни са ну ви зу ел ну пре зен та ци ју. Ово 
не зна чи да у окви ру са мог до ку мен та ни је 
мо гу ће про ме ни ти од ре ђе не еле мен те ви зу-
ел не пре зен та ци је, али то ни је пре по руч љи-
во по чет ни ци ма и сва ка ко ни је три ви јал но. 
Иако не ко ово мо же сма тра ти не до стат ком 
си сте ма LATEX, увре же но је ми шље ње да ово 
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На бра ја ња. LATEX по др жа ва не ко ли ко 
вр ста на бра ја ња у окви ру тек ста. Окру же ње 
ite mi ze озна ча ва еле мен те на бра ја ња тач ки-
ца ма. По је ди нач ни еле мен ти се озна ча ва ју ко-
ман дом \i tem. Нпр.

1
2
3
4

\begin{itemize}
\item Prva stavka
\item Druga stavka
\end{itemize}

Слич но, окру же ње enu me ra te озна ча-
ва еле мен те на бра ја ња бро је ви ма. Мо гу ће је 
пра ви ти и угње жде на на бра ја ња. Нпр.

1
2
3
4
5
6
7
8

\begin{enumerate}
\item Prva stavka
\begin{enumerate}
  \item Prva podstavka
  \item Druga podstavka
\end{enumerate}
\item Druga stavka
\end{enumerate}

Окру же ње de scrip tion се нај че шће ко-
ри сти за на во ђе ње де фи ни ци ја пој мо ва.

1
2
3
4
5

\begin{description}
\item[\TeX]sistemzapripremu
dokumenata za \v stampu
\item[\LaTeX]
\end{description}

Та бе ле. На уч ни тек сто ви обич но оби лу ју 
та бе ла ма. Нај че шће ко ри шће но окру же ње за 
кре и ра ње та бе ла у окви ру LATEX-а је tabu
lar. Нпр.

Мно ги од на бро ја них иза зо ва ле пог из да-
ва штва су ди рект но по др жа ни спе ци јал ним 
ко ман да ма LATEX-а. Та ко нпр. LATEX по др жа-
ва не ко ли ко вр ста цр ти ца -, – и — (уно се се 
се као ,  и ). Ле по од штам па не три 
тач ки це … се до би ја ју ко ман дом \ldots. 
Раз не вр сте на вод ни ка се до би ја ју ком би на-
ци ја ма ASCII зна ко ва, `, ', ". Сим бо ли ко-
ји се ко ри сте за из град њу ко ман ди \, { i } 
се мо ра ју уно си ти као спе ци јал ни и то као 
\bac kslash, \{ i \}. Сим бол % озна ча ва ко-
мен та ре у из вор ном LATEX до ку мен ту и да би 
се унео, нео п ход но је ко ри сти ти \%. Та ко ђе, 
мо гу ће је на те ра ти LATEX да до слов но ту ма чи 
са др жај ко ји се на ве де, без ту ма че ња спе ци-
јал ног зна че ња не ких зна ко ва и без ту ма че-
ња LATEX ко ман ди. Ово се по сти же ко ман дом 
\verb"..." и текст се та да при ка зу је не про-
пор ци о нал ним фон том. Уко ли ко је текст ко ји 
се же ли до слов но пре не ти ду жи, ко ри сти се 
окру же ње verbatim. Це ло ку пан LATEX кôд у 
при ме ри ма је унет упра во на ова кав на чин.

Обе ле жа ва ње де ло ва тек ста и пра вље ње 
са др жа ја. Текст се при ли ком уно ше ња де ли 
на де ло ве, гла ве, по гла вља и слич но. У за-
ви сно сти од кла се до ку мен та ко ја се ко ри-
сти, ауто ри ма су на рас по ла га њу раз ли чи ти 
ни вои ова квих по де ла. Ве ћи на кла са до ку-
ме на та рас по ла же ко ман да ма \section{}, 
\subsection{} и \subsubsection{}. Кла-
се до ку ме на та bo ok и re port, под ра зу ме ва ју 
да је у пи та њу ду жи текст па ко ри сни ци ма ну-
де и ко ман де \part{} и \chapter{}. Нпр.

1
2
3

\section{Uvod}
\subsection{Istorijskipregled}
Bilo jednom davno, \ldots

На осно ву ова ко обе ле же них до ку ме на та, 
мо гу ће је ауто мат ски кре и ра ти и са др жај до-
ку мен та ко ман дом \ta ble of con tents.

1 Uvod
1.1 Istorijski pregled
Bilo jednom davno, . . .

1

• Prva stavka
• Druga stavka

1

1. Prva stavka

(a) Prva podstavka

(b) Druga podstavka

2. Druga stavka

1

TEX - sistem za pripremu dokume-
nata za štampu

LATEX - napredniji sistem za pri-
premu dokumenata

1
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Уко ли ко су до ла ри дво стру ки $$, ма те ма-
тич ки са др жај се при ка зу је из дво је но. Нпр.

1
2

Ojlerova jednakost:
$$e^{i\pi}+1=0$$

При ме ти мо да, уко ли ко ви ше сим бо ла чи-
не ин декс или екс по нент, по треб но их је окру-
жи ти ви ти ча стим за гра да ма {}. Сло ва грч ког 
ал фа бе та се уно се ко ман да ма ко је од го ва ра ју 
њи хо вој ен гле ској тран скрип ци ји. Нпр.

1
2

$\alpha$, $\beta$, $\gamma$, \ldots,
$\mu$, $\xi$, \ldots

Сле де ћи при мер илу стру је штам па ње 
ма ло ком плек сни је ма те ма тич ке фор му ле 
ко ја укљу чу је раз лом ке (\frac{}{}), ко-
рен (\sqrt{}), као и спе ци јал не сим бо ле ± 
и · (\pm, \cdot).

1
2
3

$$x_{1/2}=\frac
{b\pm\sqrt{b^24\cdota\cdotc}}
{2a}$$

Чак је и обе ле жа ва ње ве о ма на пред не ма-
те ма тич ке сим бо ли ке из у зет но јед но став но. 
Нпр.

1
2
3

$$\int_a^b f(x)\,dx =
\lim_{\max\Deltax_k\rightarrow0}
\sum_{k=1}^{n}f(x_k^*)\Deltax_k$$

Ма три це се уно се слич но обич ним та бе-
ла ма, при че му се ко ри сти окру же ње ar ray. 
Нпр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

\begin{tabular}{lr}
zdravo & svima \\
dobar  & dan
\end{tabular}

\begin{tabular}{|c|c|}
\hline
zdravo & svima \\
\hline
dobar  & dan \\
\hline
\end{tabular}

Пр ва, јед но став ни ја та бе ла има две ко ло-
не, пр ву по рав на ту на ле ву стра ну, а дру гу на 
де сну. Ово је спе ци фи ко ва но ар гу мен том lr 
у окви ру де фи ни ци је та бе ле. ће ли је та бе ле је 
по треб но ме ђу соб но раз дво ји ти са &, а вр сте 
са \\. Дру га та бе ла са др жи две цен три ра не 
ко ло не, при че му се око ко ло на по ста вља ју 
вер ти кал не ли ни је. Ово је спе ци фи ко ва но са 
|c|c|. Хо ри зон тал не ли ни је се екс пли цит но 
озна ча ва ју са \hli ne. Мо гу ће је озна ча ва ти и 
та бе ле мно го ком пли ко ва ни је струк ту ре не го 
што је на ве де но у овом при ме ру, али се чи та-
лац за на чин ка ко се то ра ди упу ћу је на до ку-
мен та ци ју LATEX-а.

Обе ле жа ва ње ма те ма те ма тич ких фор-
му ла. Ма те ма тич ки са др жај у LATEX-у је по-
треб но окру жи ти зна ци ма до ла ра $. Уко ли ко 
су окру жу ју ћи до ла ри јед но стру ки, ма те ма-
тич ки са др жај се штам па у ис тој ли ни ји као и 
оби чан текст. Нпр.

1
2

Indeksi se unose kao $x_1$, a
eksponenti kao $x^2$.

zdravo svima
dobar dan

zdravo svima
dobar dan

1

Indeksi se unose kao x1, a ekspo-
nenti kao x2.

1

Ojlerova jednakost:

eiπ + 1 = 0

1

α, β, γ, . . . , µ, ξ, . . .

1

x1/2 =
−b±√b2 − 4 · a · c

2a

1

 b

a

f(x) dx = lim
max ∆xk→0

n

k=1

f(x∗k)∆xk

1
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ти зо ва ти уз ко ри шће ње си сте ма Bib TEX. У том 
слу ча ју, члан ци ко ји се ци ти ра ју се опи су ју у 
спе ци ја ли зо ва ној син так си у по себ ним bib да-
то те ка ма. По да ци о члан ци ма у овом фор ма ту 
су углав ном до ступ ни пре ко ин тер не та.
@ARTICLE{pitagorintekst,
   author = „Pitagora”,
   title = „O odnosima stranica u pra
vouglom trouglu”,
   journal = „Zbornik starogr\v cke 
matematike”,
   volume = 33,
   number = 3,
pages=„389404”,
   year = „510pne”
}

На ме сту где се же ли ци ти ра ње, уно си се 
\cite{pitagorintekst}. Аутор мо же да 
иза бе ре је дан од фор ма та за на во ђе ње ци та та 
и би бли о граф ских ре фе рен ци. У при ме ру је 
ко ри штен стил plain ко ји за ци ти ра ње ко ри-
сти бро је ве. 

1
2
3

Pitagorajeu\cite{pitagorintekst}
\bibliography{mybib}{}
\bibliographystyle{plain}

Кре и ра ње но вих ко ман ди и окру же ња. 
Пу на сна га LATEX-а до ла зи до из ра жа ја ка да 
се ко ри сни ци об у че за про гра ми ра ње и кре-
и ра ње но вих ко ман ди и окру же ња и на тај 
на чин им се омо гу ћи при ла го ђа ва ње си сте ма 
сво јим по тре ба ма. Ста ви мо се у уло гу ма те ма-
ти ча ра ко ји у свом тек сту на не ко ли ко ме ста 
има по тре бу за тек стом a1, a2, … an. Уме сто да 
сва ки пут из по чет ка уно си се квен цу $a_1, 
a_2, \ldots a_n$", мо гу ће је де фи ни са ти 
но ву ко ман ду ni ze le me na ta ко јом се при ка-
зу је ова кав низ.

1
2
3
4
5
6
7

$$\left(
\begin{array}{ccc}
a_{11}&\ldots&a_{1n}\\
\vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n1}&\ldots&a_{nn}\\
\end{array}
\right)$$

Ре фе рен ци ра ње. Ве о ма че сто ауто ри 
има ју по тре бу да се у тек сту по зо ву на број 
од ре ђе ног по гла вља, од ре ђе не стра не, сли-
ке, та бе ле или од ре ђе не јед на чи не. По што се 
тек сто ви обич но ди на мич ки раз ви ја ју и ве-
о ма че сто се ме ња ју та ко што се уме ћу но ва 
по гла вља, бри шу по сто је ћа и слич но, руч но 
одр жа ва ње ре фе рен ци је из ра зи то му ко трп-
но. LATEX ну ди мо гућ ност ауто мат ског раз ре-
ша ва ња ре фе рен ци на ве о ма јед но ста ван на-
чин. Ауто мат ско одр жа ва ње ре фе рен ци ра ди 
на сле де ћи на чин. Аутор, од ре ђе ном објек ту 
(по гла вљу, сли ци, та бе ли и слич но) да је ин-
тер но име ко ман дом \label{}. У тре нут ку 
ка да је по треб но по зва ти се на број до де љен 
том објек ту ко ри сти се ко ман да \ref{}, а 
уко ли ко је по треб но по зва ти се на број стра не 
на ко јој се обје кат на ла зи, ко ри сти се ко ман да 
\pageref{}. У на ред ном при ме ру, из вр ше но 
је ре фе рен ци ра ње на јед ну јед на чи ну уз ко ри-
шће ње окру же ња equ a ti on.

1
2
3
4
5

\begin{equation}\label{eq:pitagora}
a^2+b^2=c^2
\end{equation}
Jedna\vcina(\ref{eq:pitagora})data
nastrani\pageref{eq:pitagora}\ldots

Би бли о гра фи је. Ка да се ко ри сти LATEX 
кре и ра ње би бли о гра фи ја и ци ти ра ње је из у зет-
но јед но став но и мо гу ће га је пот пу но ауто ма-




a11 . . . a1n

...
. . .

...
an1 . . . ann




1

a2 + b2 = c2 (1)

Jednačina (1) data na strani 1 . . .

1

Pitagora je u [1] ...

Bibliografija
[1] Pitagora. O odnosima stran-

ica u pravouglom trouglu. Zbornik

starogrčke matematike 33(3):389–404,

510pne.

1
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1
2
3

\newcommand{\nizelem}
{$a_1,a_2,\ldotsa_n$}
\nizelem i drugi niz \nizelem

Но ве ко ман де мо гу да има ју и ар гу мен те.

1
2
3

\newcommand{\nizelem}[1]
{\ensuremath{#1_1,#1_2,\ldots#1_n}}
\nizelem{a}idruginiz\nizelem{b}

Но ва окру же ња је мо гу ће кре и ра ти на ве о-
ма сли чан на чин. Кре и ра ње но вих ко ман ди и 
окру же ња се обич но сма тра на пред ни јим ви-
дом ко ришћња си стем LATEX, те се пре по ру-
чу је де таљ ни је кон сул то ва ње до ку мен та ци је.

4. За кљу чак
TEX и LATEX пред ста вља ју си сте ме за при-

пре му до ку ме на та ко ји се већ ду ги низ го ди на 
ко ри сте за из да ва ње на уч не и тех нич ке до ку-
мен та ци је, а пре све га га ко ри сте и по пу ла ри-
шу ма те ма ти ча ри и фи зи ча ри. Си сте ми про-
ду ку ју до ку мен те из ра зи то ви со ког естет ског 
ква ли те та. Већ по сво јој кон струк ци ји, си стем 
LATEX ауто ри ма на ме ће ја сно раз ли ко ва ње ло-
гич ке струк ту ре и ви зу ел не пре зен та ци је до-
ку мен та. Мо гућ но сти про ши ри ва ња основ ног 
си сте ма и ја ко ве ли ки број до дат них па ке та 
чи не LATEX из у зет но флек си бил ним си сте мом 
ко ји се мо же ко ри сти ти за при пре му ве о ма 
ши ро ког ди ја па зо на до ку ме на та. Као основ не 
не до стат ке си сте ма, мо гу ће је на ве сти чи ње-
ни цу да је по чет ни ци ма сна ла же ње те же не го 
у слу ча ју WYSIWYG ала та, ме ђу тим, ка да се 
пре бро де по чет ни на по ри, до би ци су огром-
ни. Та ко ђе, кре и ра ње ло ше струк ту и ра них, 
ру жних и не чи тљи вих до ку ме на та је знат но 
те же не го ко ри шће њем WYSIWIG ала та.

a1, a2, . . . an i drugi niz a1, a2, . . . an

1

a1, a2, . . . an i drugi niz b1, b2, . . . bn

1

1 Макро је врста процедуре налик процедурама у 
програмским језицима.
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