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Основе програмирања 
• Програм-скуп свих наредби или инструкција у 

неком програмском језику . 

• Програмиранје- процес писанја програма у 

неком програмском језику,ради рјешавања 

одређеног проблема. 

• Програмер-особа која саставља рачунарске 

програме,односно програмира. 

• Програмски језик-постоје виши(разумје их 

човјек)и нижи,машински(разумје га 

рачунар).Постоје језици преводиоци:компајлер 

и инерпретер. 
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Фазе програмирања 
 

• Алгоритам је најједноставнији редосљед корака 
при изради програма. 

• Дијаграм тока је најједноставнији приказ 
алгоритма. 

• Анализа проблема(почетна фаза за коју не 
постоје правила реализације,јер постоје 
једноставни и сложени математички и научни 
проблеми) 

• Разрада алгоритма и претварање алгоритма у 
жељени програмски језик 

• Преношење програма у рачунар и пуштање у 
рад. 

 

Почетак алгоритма 

Улазни подаци 

Блок израчунавања 

Гранање у зависности од 
испуњења неког услова 

Излазни подаци 

Крај алгоритма 

pocetak 
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Линијски дијаграм тока 
• У оваквој  структури сваки алгоритамски 

корак(модул)извршава се само једном.Након 

извршавања једног алгоритамског корака иде 

други и тако редом.Ове алгоритамске структуре 

састоје се од искључиво алгоритамских корака 

улаза,обраде и излаза. 

Примјер линијског дијаграма 
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Циклични(разгранати) 
алгоритам 

• У овим шемама мора постојати бар  један 

условни алгоритамски корак,који може бити 

испуњен(да)или неиспуњен(не).Услов може 

бити различите природе,али је то најчешће 

бинарна релација између величина из 

претходних алгоритамских корака. 

Примјер разгранатог дијаграма тока. 
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• QBASIC (Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction 

Code=Вишенамјенси језик симболичких 

инструкција за почетнике)- језик је намјењен 

корисницима који се први пут сусрећу са 

програмирањем,а конструисан је 1963.  
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Насловна 
линија са 
називом 
програма 

Линија 
менија 

Радна 
површина 
за 
уношење 
програма 

Трака за 
кретање 
радном 
површи
ном 
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• File – садржи 

могућности за рад с 

датотекама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Edit – садржи 

могућности за рад са 

текстом. 
Исјецање 
дијела 
текста 
програма 

Копирање  
дијела 
текста 
програма 

Уношење 
дијела текста 
програма из 
Clipboard-a 

Штампање програма 

Израда 
новог 
програ
ма 

Израда нове 
функције 

Брисање 
дијела 
текста 
програма 
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• Options – омогућава 

промјену боје 

позадине и текста. 

• Run –Након што сте 

креирали 

програм,неопходно је 

да га рачунар 

изврши.То ћете 

остварити избором 

могућности Start из 

опције Run 

стандардног менија. 
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• BASIC-програмски језик чине сљедећи елементи: 

• Велика слова енглеског алфабета: A B C D E F G 

H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. 

• Цифре декадног система: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 

• Специјални симболи: . , ; # $ % ’’ и др. 

• Симболи аритметичких операција: + - * / ^ , 

• Симболи релација: < > <= >= <> >< = , 

• Симболи који чине ријечи енглеског језика : INPUT 

LET END FOR NEXT PRINT и др. 
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• Низ цифара декадног бројног система са 

знацима + или – испред низа називамо бројном 

константом.Између цифара бројне константе 

може се појавити и симбол(тачка). 

• Свака константа се може појавити у 

експоненцијалном облику на сљедећи начин: 

     

 425 = 4.25*10^2= 4.25E + 0.2, 

-35.1= -35.1*10^1= -3.51E + 01, 

0,025 = 2.5*10-2= 2.5E – 02. 
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• Низ симбола записаних између наводника 

називамо знаковном константом. 

• Примјер: ’’REPUBLIKA SRPSKA’’; ‘’BANJA LUKA’’. 

• Свака знаковна константа има своју дужину: 

     као код ’’REPUBLIKA SRPSKA’’  дужина ја 16. 
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• У  Basic језику користимо такође промјенљиве,на 

примјер: A,B,C,D,X,Y,Z,X1,Y1,IZNOS и др. 

• Ако иза промјенљиве напишете симбол % , то у 

BASIC-језику значи да сте тој промјенљивој 

додјелили вриједност цјелобројне 

константе,нпр:Х%,Y%,Z%,IZNOS%  и др. 

• Знаковним промјенљивима иза имена додајете 

симбол $ нпр: пут$,с$,б$ и др. 
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• Низ константи и промјенљивих међусобно 

повезаних аритметичким операцијама: +, - ,* ,/ 

граде аритметички израз у Basic -језику. 

Математички 
запис израза 

Basic запис 
израза 

Приоритет 
извршавања 
операција 

x²+3y X^2+3*y ^,*,+ 

g*t² 
  2 

G*T^2/2 ^,*,/ 

r²𝜋 R^2*3.14159 ^,* 
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Логички израз 

Повезивањем два 

аритметичка или знаковна 

израза операторима 

поређења (“=“ 

једнако,”>”веће,”>=“ веће 

или једнако,”<=“мање или 

једнако,”<>”различито)нас

таје логички 

израз.Вриједност тог 

израза је тачно(1) или 

нетачно(0).Примјер: 2>=5 

(нетачно). 

Знаковни израз 

Повезују знаковне 

константе и 

промјенљиве са 

оператором 

повезивања +. 

Примјер: А$ =“BANJA” 

                  B$ =“LUKA” 

                  C$=A$ + B$ 
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• За рјешавање проблемских задатака помоћу 

рачунара,уз солидно познавање математике и 

физике,неопходно је проћи кроз сљедеће фазе: 

1. Израда дијаграма тока 

2. Писање програма у радној свесци и уношење 

програма у едитор QBASIC-а 

3. Извршавае програма. 
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• Наредба улаза (Ова наредба омогућава додјелу 

вриједности промјенљиве са тастатуре. 

 INPUT “Коментар”;промјенљива 

  Примјер: INPUT “Unesi cetiri realna broja”; A,B,C,D 

• Наредба обраде (Омогућава израчунавање 

вриједности израза и додјељивање израчунате 

вриједности промјенљивој. 

 LET промјенљива= израз 

 Примјер: LET A = 8+6/2 
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• Наредба физичког краја програма(Овом наредбом 
означавате физички крај програма) 

 END 
 

• Наредба излаза (Овом наредбом се од рачунара 
захтјева да прикаже садржај појединих  дјелова 
меморије) 

 PRINT листе константи, промјенљивих и 
израза 

 Примјер : PRINT 2+4 

 

• Коментар (Приликом израде програма коментар се 
занемарује, тако да не представља наредбу) 

REM : текст 
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 (функција)(бројни израз) 

• Квадратни корјен (SQR) 

Примјер : PRINT SQR (25) при извршавању програма даје 

5. 

• Апсолутна вриједност (ABS) 

Примјер : ABS(-25+6) при извршавању програма даје 19 

• Цјелобројна вриједност (INT) 

Примјер : PRINT INT (-99.45) при извршавању програма 

даје -100 
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                                   IF THEN 

IF,THEN - службене ријечи у наредби 

                                   IF GOTO 

Наредбе безусловног преласка 

Понекад је у програмима неопходно безусловно 

промјенити редослјед извршавања програмских 

линија.То постижемо командом безусловног 

преласка: GOTO. 
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• Програми који одговарају цикличним алгоритамским 

структурама зову се циклични програми.Дио цикличног 

програма који одговара алгоритамском циклусу назива се 

програмски циклус. 

• Бројачки програмски циклуци 

1. Наредба за почетак бројачког цикуса 

                                       FOR I = A TO B STEP P 

FOR (Службена ријеч “za”)             B  (Бројни израз који  

I (Бројна промјенљива)                          представља крајњу 

= (Симбол BASIC-језика)                     вриједност циклуса) 

А (бројни израз који                        STEP (службена ријеч”корак”) 

представља почетну                 P (бројни израз који представља 

вриједност циклуса)                прираштај  циклуса) 

NEXT I 
NEXT (службена ријеч “сљедећи”) 
I (бројна промјенљива као у наредби за почетак бројачког 
програмског циклуса) 
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• Саставити дијаграм тока и урадитит програм за 

израчунавање квадрата унесеног броја. 

Дијаграм тока Basic -програм  Run 

Unesi broj?  5 
Kvadrat 
unesenog broja 
iznosi 25 

pocetak 

X 

Y=X^2 

Y 

kraj 

CLS 
INPUT” Unesi broj”;X 
Y=X^2 
PRINT”Kvadrat unesenog 
broja iynosi”;Y 
END 
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