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1. КРАТАК ОПИС ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА 
 

1.1. Кратак опис проблема и историјат реализације 
 

Реализација овог техничког решења започела је 2014. године, уз договор заменика директора Предшколске установе 
Зрењанин Татјане Лојовић, као и представника Техничког факултета „Михајло Пупин― Зрењанин Љубице Кази и 
Золтана Кази у вези израде новог веб портала Предшколске установе Зрењанин (прилог 1). Дотадашње решење веб 
портала (коришћено до децембра 2014. године) било је засновано на WordPress решењу које је имало одређене 
недостатке и ограничења, тако да се децембра 2014. године приступило изради новог решења које би се заснивало 
на чистом PHP програмском коду и МySQL бази података, које су већ свакако били доступни на постојећем хостингу. 
Развијено почетно решење је описано у раду [Kazi et al, 2017], а коришћено је од јануара 2015. до новембра 2020. 
године.  
 
С обзиром да је hosting provider благовремено најавио да закључно са 15.11.2020. године из сигурносних разлога на 
серверима дељеног хостинга (cPanel hosting) укида могућност коришћења PHP верзија старијих од 7.0, јавио се 
задатак прилагођавања наредби написаних применом старе PHP 5.0 синтаксе на нову PHP 7.0 синтаксу. Из наведеног 
разлога, приступило се рефакторисању постојећег програмског кода. Циљ је био првенствено прерадити постојећи 
код без измене функционалности, уз преглед могућности даљих унапређења. Наведени задаци су дефинисани у 
оквиру уговора о реализацији одговарајућих услужних активности (прилог 2 - у одељку 8.2. овог документа).  
 
Основни проблем прераде наредби веб портала са старе на нову верзију синтаксе PHP програмског језика био је 
заправо у томе што се није могло прецизно одредити када (тачно у које време 15.11.2020.) ће престати подршка за 
стару верзију, а када ће почети нова. Из наведеног разлога, било је потребно направити такво решење које ће 
обезбедити да веб портал константно функционише сваке секунде, без прекида. Да би се то постигло, било је 
потребно реализовати механизам „ослушкивања― која је тренутно важећа верзија и динамичку адаптивност 
програмског кода у односу на тренутну верзију хостинг платформе. 
 
Креирано је адаптивно решење PHP-базираног основног веб портала Предшколске установе Зрењанини постављено 
је благовремено (11.11.2021), пре датума укидања хостинг подршке за старе верзије PHP језика. Портал стабилно 
функционише све време на URL адреси [portal]. Реализовано решење описано је у раду [Kazi et al, 2021].   
 
Слична идеја у вези платформске самоадаптивности PHP-базираног веб портала реализована је такође у сарадњи са 
Предшколском установом Зрењанин 2018. године, у оквиру пројекта „Вртићи без граница 3 - подршка унапређивању 
система друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу―. Реализовано слично 
техничко решење описано је у оквиру радова [Kazi et al, 2019/1], [Kazi et al, 2019/2], а идеја динамичке 
самоадаптивности веб апликације описана је у оквиру рада[Kazi et al, 2020] и документације техничког решења 
[TR2020]. Наведено слично техничко решење хостовано је на истом хостинг серверу као и основни веб портал 
Предшколске установе Зрењанин [portalProjekat]. Идеја је у наведеном техничком решењу пројекта реализована због 
потребе да се развијено решење хостује на различитим, унапред непознатим, PHP-базираном платформама 
(пилотирање је реализовано на хостингу Предшколске установе Зрењанин, али су решења требала бити 
дистрибуирана и хостована на различитим серверима у Србији).  
 

1.2. Кратак опис резултата техничког решења 
 
Реализовано техничко решење представља PHP-базирани веб портал, који се састоји из два дела: 

1. CMS(Content Management System) – PHP веб апликација која служи за унос података и upload докумената и 
слика који треба да буду приказани на порталу Предшколске установе. Овом делу апликације приступа се 
пријавом корисника путем одговарајућег линка, односно корисничког имена и шифре. Овај део портала 
тренутно користи само заменик директора Предшколске установе. 

2. Презентациони део портала – приказује садржаје који су претходно унети применом CMS система.  
 

У оквиру реализованог решења, оба дела имају уграђен механизам динамичке платформске самоадаптивности, тј. 
аутоматски у сваком тренутку детектују тренутну хостинг платформу и прилагођавају наредбе одговарајућој хостинг 
подршци. 



 
2.НАУЧНО-СТРУЧНА ОСНОВА ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА 

 
2.1. Проблеми који се техничким решењем решавају 

 
Техничко решење омогућава: 

 ажурирање и одржавање садржаја који се приказују на веб сајту 
o РЕАЛИЗОВАНО РЕШЕЊЕ: CMS систем као саставни део веб портала 

 решавање проблема адаптације веб портала у односу на промене хостинг платформе 
o РЕАЛИЗОВАНО РЕШЕЊЕ: Додавање механизма за динамичку самоадаптацију софтвера у односу на 

детектовану хостинг платформу. 
 

2.2. Научна област на коју се техничко решење односи 
 

 Научна област на коју се односи техничко решење је област информационих технологија, тј. софтверског 
инжењерства. Област софтверског инжењерства у овом техничком решењу односи се на развој апликативног 
софтвера посебног типа – објектно-орјентисане веб апликације. Шири контекст техничког решења је област 
информационих система, односно развој веб апликација које треба да служе подршци реализацији пословних 
процеса. У овом случају, то су пословни процеси Предшколске установе Зрењанин. 

 Техничко решење се може сврстати у категорију самоадаптивних софтверских система. 



 
3. СТАЊЕ РЕШЕНОСТИ ПРОБЛЕМА У СВЕТУ 

 
3.1. Основни теоријски концепти 

 
Дефиниција: 
Према [Zhang&Cheng, 2006]  [McKinley et al, 2004], адаптивни софтвер је дефинисан као софтвер који динамички 
прилагођава понашање у току извршавања, као одговор на промене у радном окружењу.  
 
Принцип функционисања: 
У оквиру [Salehie&Tahvildari, 2009], само-адаптивни софтвер је дефинисан као систем са затвореном повратном 
спрегом (closed feedback), где се контролна информација прикупља: 
 из самог система („self‖ компонента односи се на стања система, тј. елемената архитектуре софтвера), као и  
 из радног окружења („context‖ компонента представља све оно што је у оперативном окружењу и што утиче на 

карактеристике и понашање самог система. 
 
Наредна слика представља кључне елементе и процес само-адаптације, која укључује сензоре да детектују промене 
у окружењу и мониторинг процес над догађајима радног окружења који детектује промене. Следи одлучивање о 
извршавању промена покретање активности промена иницирањем ефектора да изврше одговарајућу промену. 
 

 
Слика 1. Кључни елементи и процес само-адаптације [Salehie&Tahvildari, 2009] 

 
Наредна слика представља кључне функционалне аспекте само-адаптивног софтвера на различитим нивоима 
сложености: 
Примитивни ниво  (self-awareness and context awareness), 
 Главни ниво (self configuring, self-optimizing, self-healing, self-protecting), 
 Општи ниво (self-adaptiveness). 

 

 
Слика 2. Хијерархија нивоа сложености само-адаптивног софтвера 

и кључне карактеристике [Salehie&Tahvildari, 2009] 
 
 
Наредна слика представља два основна типа софтвера у односу на ниво аутоматизације у адаптацији 
[Salehie&Tahvildari, 2009]: 



 Адаптиван софтвер (self-adaptive software) – интерни приступ где се адаптациони механизам налази у оквиру 
самог решења 

 Адаптибилни софтвер (adaptable software) –адаптациони механизам је модул екстерно постављен у односу на 
језгро саме функционалности софтвера. 
 

 
Слика 3. Адаптивни и адаптибилни софтвер[Salehie&Tahvildari, 2009] 

 
 

3.2. Постојећа истраживања и решења у области 
 

3.2.1. Контекст и решења софтверске самоадаптивности 
 
У ширем контексту управљања променама у развоју софтвера, свакако је релевантно ову проблематику 
позиционирати у односу на: 
1. Стандарде који се односе на одржавање софтвера [ISO 14764], са четири категорије: корективно, адаптивно, 

перфективно и превентивно. 
2. Софтверску еволуцију, где је Лехман [Lehman, 1996] дефинисао осам закона који наглашавају континуирано 

прилагођавање софтвера, уз повећање комплексности и проширење функционалности, ради усклађивања са 
корисниковим потребама и захтевима. 

3. Управљање развојем софтвера применом агилних методологија [Maleki&Ramsin, 2017]. 
 
Савремени само-адаптивни софтверски системи имају могућности аутоматске самоадаптације у односу на 
[AdaptiveConf2002]: 

 Корисника који примењује систем  - неке од истраживачких тема су: 

* adaptive information filtering in the WWW context * intelligent tutoring systems on the WWW * 
Web based recommender systems * personalized Web sites and services * adaptive Web based 
collaboration systems * adaptive dynamic natural language generation (for the Web) *  adaptive 
presentation of multimedia content * Web data mining for personalization and adaptivity *  methods, 
techniques and tools for user modeling in adaptive hypermedia and in Web based applications * 
intelligent Web agents for personalization and adaptivity * dealing with changing interests and 
preferences of Web users * user interfaces for all usability aspects of adaptivity * Web servers for 
user models/profiles * social navigation (group adaptation on the Web 
 

 Контекст и уређаје у оквиру ког се извршавају – неке од истраживачких тема су: 

Adaptivity to user interface platforms, including PDA's, WAP enabled mobile phones or other 
handheld devices * adaptive mobile applications (in car, in flight, etc.) * cross platform adaptivity in 
ubiquitous systems 

 
Истраживања и развој софтверске адаптибилности и адаптивности допринела су резултатима у теоријској области 
развојем одговарајућих концепата, праћени практичним резултатима. Термини који су предложени у истраживачким 
радовима су: чиста адаптивност наспрам интелигентне адаптације [Magnaudet& Chatty, 2014], микро-адаптација 
(само-адаптација) наспрам макро-адаптације (адаптација зависна од људске активности) [Derakhshanmannesh et al, 
2011]. Адаптација је анализирана са становишта људске перспективе (адаптивни интерфејси), опреративног 
окружења и радног контекста, као и са становишта софтверске архитектуре [Derakhshanmannesh et al, 
2011][Magnaudet& Chatty, 2014]. Софтверска адаптација је такође анализирана у односу на различита програмска 



развојна окружења и приступе, као што је интерактивно програмирање [Magnaudet&Chatty, 2014], системи базирани 
на правилима [Derakhshanmannesh et al, 2011], [Xiao&Greer, 2005], системи базирани на моделима [Xiao&Greer, 2009] 
[Manesh&Ebert, 2011], граф-базирана адаптивност [Derakhshanmannesh et al, 2011], примена софтверских агената 
[Xiao&Greer, 2005] [Xiao&Greer, 2009]. Посебни аспекти се односе на адаптивност у току извршавања 
[Derakhshanmannesh et al, 2011][Manesh&Ebert, 2011]  и софтверску еволуцију [Manesh&Ebert, 2011]. 
 
Концепт адаптивности и самоадаптивности анализиран је и имплементиран у различитим системима и платформама: 

 Мултимедијални веб базирани системи [Hinz&Fiala, 2004] 
 Дистрибуирани софтверски системи [Gauvrit et al, 2010] 
 Embedded системи [Wong at al, 2011] 
 Софтверски системи засновани на сервисно-орјентисаној архитектури [Felhi&Akaichi, 2012] 
 Internet of Things IoT системи -[Padilla, 2016] [Meacham, 2017] 
 Мобилне апликације [Grua et al, 2019] 

 
3.2.2. Самоадаптивност и платформска адаптивност софтвера и веб апликација 
 
Радови који се односе на самоадаптивност веб апликација  углавном су фокусирани на самоадаптивност у односу на 
корисника и његово понашање [GuntamGaedke, 1999] [Houben, 2005][Castaneda et al, 2014] [Vasconcelos et al, 2020], 
[Fadavi&Ramsin, 2016]. 
 
Разматрање адаптивности веб апликација [Fiala 2007/CH] у оквиру другог приступа односи се првенствено на 
примену савремених знања и метода [Wakil&Jawawi, 2018]. Адаптивност се у овом случају односи на начин како су 
изграђене и како функционишу адаптивне веб апликације: 

 Модел-базиране адаптивне веб апликације - [Jiang et al, 2008], [Fadavi&Ramsin, 2016] 
 Компонент базиране адаптивне веб апликације [Fiala, 2007/DD] 
 Примена активних правила у веб апликацијама за управљање Runtime адаптивношћу  (Rule-based adaptivity), 

где се дефинишу правила и услови адаптивног понашања и она се комбинују са основним делом веб 
апликације [Daniel et al, 2007] 

 Сервисно-орјентисане адаптивне веб апликације[Parsons&Schroeder, 2006] [Felhi&Akaichi, 2012] 
 Aдаптивност у односу на уређаје и интероперабилности са другим уређајима и сервисима [Parsons&Schroeder, 

2006] 
 
Платформска самоадаптивност веб апликација се може разматрати са ширег аспекта утицаја контекста на понашање 
софтвера. У том смислу, реализовано је истраживање „Context Management and Self-Adaptivity for Situation-Aware 
Smart Software Systems― [Villegas, 2013] 
 
Може се закључити да у доступним радовима није разматрано или је недовољно разматрана платформска 
самоадаптивност веб апликација. Овај проблем је релевантан због: 

 Напретка технологија и измена верзија софтвера, програмских језика, алата и слично, што доводи до потебе 
за рефакторисањем програмског кода или развоја самоадаптивних решења у односу на промене технологије 

 Преласка са једног хостинг сервера на други, са непознатом технолошком подршком. 
 



 
 

4. ДЕТАЉАН ОПИС ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА 
 

4.1. UML модели приказа концепта решења 
 
У наставку је дат дијаграм случајева коришћења са приказом суштинских софтверских функција и профила 
корисника веб портала, који је реализован као веб апликација са: 

 Административним делом (Content Management System CMS), који омогућава унос и брисање вести и прилога 
(који могу бити документи или слике), 

 Динамички генерисаним презентационим делом, који приказује садржаје из базе података, при чему кроз 
сличан механизам уноса и приказа се ради са вестима, дешавањима и јавним набавкама. 

 

 
Слика 4. UML дијаграм случаја коришћења [Kazi et al, 2021] 

 
Основне компоненте суштине решења веб портала представљене су дијаграмом компоненти: 

 презентациони динамички део 
 CMS систем – административни део 
 Механизам динамичке самоадаптивности, који чита PHP info и на основу тога реализује платформску 

самоадаптивност. 
 



 
    Слика 5. Дијаграм компоненти реализованог решења [Kazi et al, 2021]



 
4.2. Корисничко упутство 

 
Реализован веб портал састоји се из два дела, презентацони и администраторски. Комплетна структура веб портала 
у односу на расположиве функције је дата у наредној табели. 
 
Табела 1. Структура апликације 

ПРЕЗЕНТАЦИОНИ ДЕО АДМИНИСТАТОРСКИ ДЕО – CMS 
(php / mysql) СТАТИЧКИ (html) ДИНАМИЧКИ 

 (php / mysql) 

Електронски упис деце Почетна / приказ вести Додавање нове вести (користи се за 
додавање садржаја на странице Вести, 
Дешавања, Јавне набавке, Савети) 

О нама – историјат и 
организација рада 

Дешавања Табеларни приказ вести 

Вртићи Јавне набавке Брисање вести 

Савети  Уплоад фајла прилога 

Галерија  Унос записа о новом прилогу и везивање 
за вест 

Контакт  Табеларни приказ свих прилога 

  Брисање записа о прилогу 

 
Статички део је реализован са фиксним текстовима у самим страницама, док се динамичке странице презентационог 
дела приказују на основу садржаја из базе података. Администраторски део служи томе да омогући администратору 
веб портала да уноси и брише садржаје који се приказују на динамичким страницама презентационог дела. 
 

4.2.1. Презентациони део веб портала 
 
Након покретања (уносом www.predskolskazr.edu.rs), добија се почетна страница презентационог дела веб портала и 
добија се динамичка страница са приказом вести. 
 

 
Слика 6. Прва страница – приказ вести 

 
На почетној и свакој другој страници налазе се: 

 хоризонтални мени (са линковима ка свим страницама презентационог дела – Упис деце, Почетна, О нама, 
Дешавања, Јавне набавке, Вртићи, Савети, Галерија, Контакт)  

 вертикални мени (са списком вртића или подставкама у вези конкретних садржаја, нпр. на страници Савети 
са списком савета). 

Страница за приказ података у вези електронског уписа деце даје основне податке о роковима и начину 
пријављивања деце путем портала еУправе, као и промотивни материјал приказана је на наредној слици. 

http://www.predskolskazr.edu.rs/


 
Слика 7. Страница са подацима о електронском упису деце 

 
Страница о историјату и организацији рада Предшколске установе описује историјске податке и тренутну 
организациону структуру са врстама радних места и бројем извршилаца приказана је на наредној слици. 
 

 
Слика 8. Страница са подацима о историјату и организацији рада Предшколске установе 

 
 
 
Део ове странице за приказ радних места и броја извршилаца дат је у наставку. 



 
Слика 9. Страница са подацима о историјату и организацији рада Предшколске установе  

– део са приказом радних места 
 
Страница са подацима о дешавањима слична је насловној страници са вестима. Администратор води рачуна да 
важније вести буду на страници за вести, док се извештаји о догађајима налазе у овом одељку. 
 

 
Слика 10. Страница са подацима о дешавањима 

 
Посебно значајан део је страница за приказ података о јавним набавкама, где се објављују релевантни подаци и 
документи у вези плана јавних набавки, правилника, конкурсне документације у вези конкретних јавних набавки и 
слично. 



 
Слика 11. Страница са подацима о јавним набавкама 

 
Страница са адресаром свих вртића даје основне контакт податке за сваки вртић. Конкретним вртићима појединачно 
се може приступити путем линкова на левом менију. 
 

 
Слика 12. Страница са подацима о адресару свих вртића који припадају Предшколској установи Зрењанин 



 
Додатна страница вртића ―Бубамара‖, која се отвара са ставке менија лево са списком вртића (по истој структури су 
приказани и остали вртићи), дата је у наставку. На свакој страници која се односи на конкретан вртић, поред слике и 
пригодне песмице, дата је и мапа града са ознаком локације вртића. 
 

 
Слика 13. Страница са подацима о вртићу Бубамара 

 
 
Страница са саветима приказује савете психолога и логопеда, као и описује улогу казни и награда, штетни утицај 
бојанки и креативно васпитање. 
 

 
Слика 14. Страница са подацима о саветима за родитеље 

 



Страница са галеријом фотографија приказује по месецима фотографије о значајним догађајима, семинарима, 
турнирима и разним манифестацијама. 
 

 
Слика 15. Страница са фотографијама о значајним догађајима  

 
Страница са контакт подацима даје адресу и телефон Предшколске установе Зрењанин, као и е-маил адресе 
најважнијих служби. 
 

 
Слика 16. Страница са контакт подацима најважнијих служби



 
4.2.2. Администрациони део портала – CMS систем 

 
Након избора опције ПРИЈАВА, добијамо дијалог прозор за унос података о кориснику, ради пријаве за рад у 
административном модулу: 
 

 
Слика 17. Страница за пријаву корисника (администратора) 

 
Почетна страница након успешне пријаве на систем даје добродошлицу и ставке менија са опцијама: Нова Вест, 
Табела вести, Брисање вести, Upload прилога, Нови прилог, Табела прилога, Брисање прилога. 

 

 
Слика 18. Страница са главним менијем и добродошлицом за пријављеног корисника администратора 

 
Страница за додавање нових вести захтева да се унесе шифра типа вести чије су вредности понуђене испод 
одговарајућег поља за унос. Обратити пажњу да се овде уносе сви динамички садржаји (вести, јавне набавке, 
дешавања). Могуће је проширити могућности тако да се сви статички садржаји веб сајта уносе кроз овај систем, 
додавањем нових шифара типова вести и адаптирањем страница да динамички читају податке из базе података. 
Уноси се датум и наслов вести, а кратак текст вести се не уноси (то је још једна могућност за даља проширења 
могућности апликације).  
 



 
Слика 19. Страница за додавање нове вести 

 
Страница за табеларни приказ унетих вести приказује све податке о вестима, као и дешавањима и јавним набавкама, 
које се такође кроз форму уноса вести уносе. Треба разликовати шифру вести (коју апликација сама додаје и не 
уноси корисник) и шифру типа вести, коју корисник бира у односу на врсту садржаја. Ова шифра вести је важна због 
каснијег приступа ради брисања конкретне вести. 
 

 
Слика 20. Страница за табеларни приказ унетих вести 

 



Страница за брисање вести – да бисмо обрисали вест, уносимо шифру вести, коју можемо видети у табеларном 
приказу у оквиру 1. колоне. 
 

 
Слика 21. Страница за брисање вести 

 
Страница за upload прилога (слика или докумената) омогућава да се прилог као фајл постави на сервер где се 
налази апликација. Назив фајла прилога остаје исти на серверу, као што је био на локалном рачунару са ког се 
преузима. 
 

 
Слика 22. Страница за upload фајлова прилога (слика или докумената) 

 
Страница за додавање новог прилога, који треба да буде повезан са конкретном вести, захтева унос шифре вести 
(прва колона табеларног приказа вести), редни број прилога (који одређује редослед каснијег приказа), кратак опис 
прилога који се такође касније приказује, назив фајла прилога који је претходно upload-ован, шифру типа прилога-  
S za слику, D за документ. 
 

 
Слика 23. Страница за додавање новог прилога који се везује за одговарајућу вест 



 
Страница са табеларним приказом креираних записа о прилозима: 
 

 
Слика 24. Страница са табеларним приказом upload-ованих прилога и подацима о вестима на које се односе 

 
Страница за унос шифре прилога (прва колона у табеларном приказу прилога), који би требао као запис у бази 
података да се обрише, дата је на наредној слици. 
 

 
Слика 25. Страница за брисање прилога 

 



 
4.3. Техничко упутство 

 
4.3.1. Упутство за инсталирање и покретање 

 
На хостингу који подржава PHP технологију, ова апликација се поставља кроз следеће кораке: 

1. Покретање CPANEL апликације на хостингу, користимо: http://www.predskolskazr.edu.rs/cpanel. Покреће се 
део за пријаву на хостинг систем: 
 

 
Слика 26. Дијалог прозор за пријаву на хостинг платформу 

 
5. Upload апликације на hosting сервер, применом административног софтвера на hosting-у (у овом случају 

CPANEL као административни скуп апликација на хостинг серверу). Постављање апликације у корени фолдер 
(public html) предвиђен за основни веб сајт, применом File Managera као алата у оквиру CPANEL пакета. 
 

 
Слика 27. Преглед структуре фолдера на хостингу 

 
6. У оквиру алата phpMyAdmin (који припада CPANEL скупу алата), покретање SQL скрипта за креирање база 

података и скрипта за унос иницијалних вредности. Креира се база података тако да почетни део назива базе 
података одговара корисничком имену за приступ CPANEL-у. 
 

 
Слика 28. Преглед структуре базе података на хостингу 

 
5. Подешавање привилегија (Permissions) над фолдерима и фајловима, омогућавањем извршавања (Execute). 
 
6. Покретање апликације са клијентског web browsera коришћењем URL: 
 

http://www.predskolskazr.edu.rs 

 

http://www.predskolskazr.edu.rs/cpanel


 
 

4.3.2. Упутство за одржавање апликације 
 
 
Администрација апликације се може радити у оквиру два нивоа: 

1. Ниво администрације садржајима апликације – применом CMS система, тј. административног дела веб 
портала: 
 

У оквиру администрације садржајима, могуће је додавати и брисати вести и прилоге. 

 
 

2. Ниво администрације самих фајлова и базе података који чине веб портал – применом CPANEL система: 
 

У оквиру администрације самих фајлова који чине веб портал може се реализовати: 
 Бекап базе података - одговарајућим експортом из PHP MyAdmin дела CPANEL 
 Бекап фајлова прилога – формирањем ZIP архиве у оквиру File Managera-a из CPANEL, у односу 

на садржај подфолдера ПРИЛОЗИ саме веб апликације портала 
 Бекап комплетног портала - – формирањем ZIP архиве у оквиру File Managera-a из CPANEL, у 

односу на садржај public_html кореног фолдера где се налази апликација. 
 Непосредне корекције у бази података применом PHPMyAdmin алата из CPANEL 
 Додавати фајлове који чине прилоге, применом Upload опције у оквиру File Managera-a из 

CPANEL у односу на фолдер Prilozi aplikacije. 
 Мењати фајлове слика који се односе на изглед апликације и статичке странице применом 

Upload опције у оквиру File Managera-a из CPANEL, у односу на фолдер Images апликације. 
 Кориговати саме фајлове веб портала у статичком и динамичком делу, у оквиру File Managera-a 

из CPANEL, опција Edit након избора конкретног фајла апликације. 

 
У оквиру новог решења 2020. године, реализована је додатна модуларизација тако да су издвојени поједини 
сегменти како би се лакше вршиле измене и како не би било понављања кода. 
 



 
 
4.4. Опис имплементације система 
 
4.4.1. Општа структура апликације и организација фајлова 
 
Фајлови апликације организовани су кроз фолдере који се налазе у оквиру фолдера public_html, а део фајлова се 
налази на кореном фолдеру public_html. 
 

 
Слика 29. Структура фодера апликације постављених у оквиру хостинга  

 
Подфолдери су следећи: 

 Банер – састоји се из фајлова слика који се приказују на врху сваке странице презентационог дела портала и 
које се смењују аутоматски 

 База – садржи SQL скрипт за креирање базе података и пуњење иницијалним вредностима 
 CSS – садржи графичка подешавања која важе на нивоу свих страница 
 Делови – с обзиром да је концепт сваке странице „контејнерски―, тј. у оквиру учитавања се саставља из 

делова, делови страница се налазе у овом одељку – банер, мени, футер, основни део странице са активним 
кодом којим се читају подаци из базе података  

 Images – слике које се користе у дизајну странице и у оквиру статичких страница презентационог дела 
портала 

 Класе – фајлови класа којима се реализује функционалност објектно-орјентисане апликације која је основа 
портала. Ту се налазе основне класе (општа класа за конекцију и општа класа рад са конкретним табелама), 
као и „семантичке― класе за рад са конкретним табелама. 

 Прилози – документи и слике који се постављају кроз административни део апликације (CMS модул) путем 
upload-a на сервер, а затим користе од стране динамичких страница презентационог дела портала. 

 



 
4.4.2. Подршка за портабилностапликације 
 
Портабилност апликације подразумева да се апликација може поставити на различите хостинг сервере уз минимално 
подешавање. Проблеми који могу настати на различитим хостинг серверима су верзије PHP подршке и CASE 
сензитивност МYSQL система за управљање базом података. 
 
Технике које су примењене ради обезбеђивања портабилности: 

1. Параметризација – један је фајл са конфигурационим подацима у вези приступа бази података, тако да када 
се промени хостинг сервер, мењамо корисничко име (самим тим и префикс базе) и шифру, док назив базе 
података може да остане исти или да се по потреби промени, уз усаглађавање са SQL скриптом за креирање. 
 

 

У овој имплементацији користи се XML фајл као 
конфигирациони: 
 корисник – назив корисничког имена за 

приступ CPANEL административном модулу 
хостинга 

 шифра – шифра корисника за приступ CPANEL 
 префикс базе података – назив корисничког 

имена за приступ CPANEL административном 
модулу хостинга + „_― 

 назив базе података – назив конкретне базе 
података која се налази на серверу (креиране 
путем PHPMyAdmin из CPANEL) 

Листинг 1. Приказ параметара конекције који се користе у оквиру класе КОНЕКЦИЈА 
 

2. Рад са централном класом за конекцију на базу података, која има уграђен механизам детекције и адаптације 
на верзију PHP хостинг платформе.  Рад са централном класом за рад са табелама базе података, која има 
уграђен механизам детекције и адаптације на верзију PHP хостинг платформе. Објекат класе која ради са 
конекцијом на базу података се преузима у овој класи за рад са табелама и ова класа је даље наслеђена од 
стране конкретних класа које раде са табелама из базе података. На овај начин се централизује део који је 
осетљив на хостинг платформу. 
 

 
Слика 30. Креиране класе објектно-орјентисаног адаптивног решења веб апликације [Kazi et al, 2021] 

 



 
3. Примена униформног рада са величином слова приликом назива табела и поља у бази података у SQL 

скрипти за креирање базе података, као и у оквиру SQL наредби којима се приступа тим табелама и пољима 
у табелама – због најчешће ситуације да је на хостингу MYSQL као систем за управљање базом података 
CASE SENSITIVE, потребно је усагласити величину слова у оквиру базе података и у оквиру програмског кода 
– мора бити идентична, јер у противном неће бити препознати елементи базе података из кода у самој бази 
података. Из наведеног разлога коришћена је интерна конвенција да се све назива великим словима, како би 
било усклађено. 
 

 

 
Nazivi tabela i polja u bazi podataka u napisana velikim slovima i sve reči spojeno, a 

tako je i u programskom kodu gde se koriste ti nazivi u SQL upitima. 

Слика 31. Униформност назива табела и поља ради лакше портабилности апликације 
 

4.4.3. Безбедносни аспекти административног дела апликације 
 
У оквиру апликације безбедносни аспект је реализован кроз: 

 пријаву корисника на административни модул, уз примену сесија, 
 примену методе POST за размену података између страница. 

 
Избором опције ПРИЈАВА у оквиру презентационог дела портала отвара се део за унос података администратора – 
корисничко име и шифра. 
 

 

 
Слика 32. Позиција опције за покретање екрана за пријаву корисника – администратора 

 
Након пријављивања, отвара се сесија за пријављеног корисника и на свакој страници административног модула се 
проверава се да ли јој се приступа путем пријаве корисника или је у питању неовлашћен приступ. Уколико се 
приступа страницама административног модула без претходне успешне пријаве корисника, аутоматски ће се учитати 
почетна страница презентационог дела портала (реализовано је редиректовање). 
 



 
Листинг 2. Провера сесије (овлашћени приступ) и редиректовање у случају неовлашћеног приступа 

 
Одјава корисника административног модула реализује се применом линка ОДЈАВА са сваке странице 
административног модула, при чему се реализује редиректованје на index.php страницу, а у оквиру index.php 
странице се поништава сесија.  Из наведеног разлога, уколико би се у току рада у административном делу паралелно 
са радом у административном модулу приступало почетној страници презентационог дела, постоји ризик да се 
поништи сесија и да корисник не може даље да настави рад у административном модулу, док се не пријави поново. 
 

 
Листинг 3. Одјава пријављеног корисника кроз поништавање сесије 

 
 
4.4.4. Структура страница корисничког интерфејса 
 
Презентациони део портала има структуру приказану као на следећој слици: 
 

 
Слика 33. Један од екрана апликације (презентациони сегмент) са означеним деловима 

 
Део 1 – Банер 
Део 2 – Трака са линком за пријаву 
Део 3. – Хоризонтални мени 
Део 4. – Цитат 
Део 5 – Главни део са статичким или динамички креираним садржајима 
Део 6 – Футер 
Део 7 - Вертикални мени (списак вртића или подставке у односу на тренутни садржај) 



 

 
Слика 34. Један од екрана апликације (административни сегмент) са означеним деловима 

 
Део 1 – Банер 
Део 2 – Трака са подацима о пријављеном кориснику и линком за пријаву 
Део 3. – Хоризонтални мени 
Део 4. – Главни део 
Део 5 – Футер 

 
4.4.5. Графичка адаптивност – подршка за скалирани приказ на различитим уређајима 
 
У овом одељку су описани основни елементи имплементације који омогућавају да се реализован портал може 
учитавати на различитим уређајима и у различитим величинама у оквиру веб browser-a. У наставку је приказано 
скалирање апликације у оквиру веб претраживача – избором опције из претраживача за основни приказ 100%, 75% 
и 50%.  

 

 
Слика 35. Приказ странице са 100% величине 

 



 
Слика 36. Приказ странице са 75% величине 

 
 

 
Слика 37. Приказ странице са 50% величине 

 
У наставку је дата фотографија корисника са приказом веб портала у оквиру веб browser-a  на мобилном телефону. 
 

 
Слика 37. Приказ покренуте веб апликације са мобилног уређаја 

 



Да би се обезбедио скалирани приказ садржаја, коришћене су две основне технике: 
 

 Примена процената код дефинисања димензија табела које у себи имају конкретне садржаје на страницама: 
 

 
Листинг 4. Скалирање подржано процентима у димензијама табела 

 
 Примена релативне јединице мере „em― за величину фонта, дефинисано у CSS фајлу. 

 

 
Листинг 5. Део CSS фајла - скалирање у односу на фонтове применом em јединице мере 



 
4.4.6. Платформска адаптивност у оквиру конекције на базу података и реализацију CRUD операција 
 
Платформска адаптивност је реализована кроз: 
 

1. Детекцију верзије хостинг платформе, применом phpversion наредбе: 
 

 
Листинг 6. Детекција верзије PHP и одређивање ознаке верзије (сензор део самоадаптације) 

 
2. Самоадаптација на основу података детекције у оквиру конекције на базу података: 

 

 
Листинг 7. Примена ознаке верзије ради одређивања верзије PHP наредби у оквиру конектовања на базу података 

(ефектор део самоадаптације) 
 

3. У оквиру опште класе која реализује CRUD операције над табелама базе података такође је примењен 
резултат детекције верзије хостинг платформе и адаптација кроз позив одговарајуће врсте наредбе, с 
обзиром да ова табела добија објекат класе конекције која детектује верзију хостинга: 

 

 
Листинг 8. Примена ознаке верзије ради одређивања верзије PHP наредби у оквиру рада са упитима (ефектор део 

самоадаптације) 
 



У оквиру конкретне класе која наслеђује класу Табела не треба да се води рачуна о техничким детаљима, као што је 
тип хостинга, већ се само позове конкретна метода за извршавање одређеног упита, нпр. метода „Учитај све по 
упиту― из опште класе Табела. 
 

 
Листинг 9. Семантичке класе додељују SQL упите и позивају методе базне класе ради примене 

 
4.4.7. Аутоматске корекције текста и валидације 
 
У оквиру рада административног модула, главни део се односи на додавање вести. У том одељку реализовано је: 
 
АУТОМАТСКА КОРЕКЦИЈА ТЕКСТА 
 
С обзиром да је постојао проблем да не може да се прикаже наводник и апостроф у тексту вести, реализована је 
аутоматска замена унетих наводника са  \" , a исто и за апостроф. 
 

 
Листинг 10. Замена унетог текста за поједине симболе, како би се могли приказати 

 



ВАЛИДАЦИЈЕ – ПРОВЕРЕ ИСПРАВНОСТИ 

Две кључне валидације се односе на дужину наслова вести и јединственост записа вести (у односу на датум и 
наслов). 
 

 
Листинг 11. Провера јединствености записа у табели Вест 

 
Провера јединствености записа такође је реализована за записе који се односе на прилоге. 

 
Листинг 12. Провера јединствености записа у табели Прилог 



 

5. СУМАРНИ ПРИКАЗ ИЗМЕНА У НОВОЈ ВЕРЗИЈИ ИЗ 2020. ГОДИНЕ У ОДНОСУ НА ВЕРЗИЈУ ИЗ 2014. 
ГОДИНЕ 

 
У односу на прву верзију из 2014. године, нова верзија креирана 2020. године садржи резултате следећих измена: 
 
Табела 2. Преглед измена у верзији апликације у 2020. години у односу на верзију апликације из 2014. године 

ТИП СТРАНИЦА ИЗВРШЕНЕ КОРЕКЦИЈЕ 

Статичке странице презентационог 
дела портала 

 Додат нови вртић Бубамара, уз пратеће ажурирање менија са вртићима 
и адресара вртића 

 У оквиру одељка где се описује организациона структура, ажурирани 
подаци о радним местима и броју извршилаца 

 Ажурирана страница са подацима у вези уписа 

Све странице  Модуларизација решења и додавање нових фајлова, како би програмски 
код био боље организован и био лакши за одржавање 

 Измењен footer са подацима о аутору решења 

Динамичке странице 
презентационог дела портала 
(учитавају податке из базе 
података) 

 Странице реализоване на принципу примене објектно-орјентисаног 
приступа, тј. читају податке применом класа базираних на адаптивности 
(детектовању платформе и аутоматском прилагођавању кода) 

 Омогућено да странице које читају податке из базе података раде у 2 
режима – само вест или вест са прилогом 

CMS (Content management system)  Пријава на CMS реализована применом класа базираних на 
адаптивности 

 Додата нова страница WelcomeAdmin и додата нова ставка менија 
„Почетна― 

 Странице CMS-a омогућавају унос, брисање и табеларни приказ 
података о вестима и прилозима, применом класа базираних на 
адаптивности 

 Додат је рад са сесијом након пријаве на систем 
 Измењен је метод размене података између страница са GET на POST 
 Укључена је безбедносна провера на свим страницама CMS и 

редирекција у случају приступа страницама без претходне пријаве на 
систем 

 Повећан број валидација, тј. провере исправности података у оквиру 
активности уноса и брисања података, пре него што се промене 
реализују над базом података 

 



 
6. ЗАКЉУЧАК 
 
У оквиру овог докумената дат је приказ реализованог техничког решења Веб портала Предшколске установе 
Зрењанин. Портал је реализован као делимично статички веб сајт, а делимично са динамичким страницама које 
читају податке из базе података. База података се пуни од стране администратора веб портала применом развијеног 
административног модула – CMS (Content Management System).  
 
Наведени веб портал је креиран по угледу на садржај (структуру менија и страница) у претходном WordPress 
решењу.  Прва верзија ове апликације реализована је као структурна PHP 5 апликација 2014. године и почела је да 
се користи јануара 2015. године. Због најављеног престанка хостинг подршке za PHP 5 и преласка на PHP7 
15.11.2020. године, било је потребно прерадити наредбе верзије из 2014. године у новију синтаксу, уз проблем 
непрецизности времена када би се прелаз на хостингу десио. Из наведеног разлога реализовано је динамичко 
решење механизма платформске самоадаптивности, које у сваком тренутку детектује хостинг платформу и 
прилагођава наредбе важећој платформи. Реализацијом овог механизма омогућен је константан рад веб портала, без 
прекида и грешака. Да би могао овај механизам да се примени, реализовано је рефакторисање решења са 
структурног на објектно-орјентисано програмирање, уз употребу наслеђивања, чиме се за класе које раде са 
конкретним подацима маскира технолошка имплементација и примена самоадаптивног механизма. На овај начин је 
одвојен технолошки део (кроз класу конекција и табела) од семантичког дела (конкретне класе).      
 
 

6.1. Могућност примене решења 
 
Реализовано решење се примењује од 2014. године, а унапређено решење од 15.11.2020. године. Реализовано 
решење приказује особине: 
 Независности и адаптивности у односу на хостинг платформу – може се користити на PHP5 и PHP 7 

платформама без икаквих измена 
 Независности од уређаја на ком се користи (десктоп рачунар, лаптоп, мобилни телефон) – уз коришћење 

основних елемената респонзивног решења, графички се скалира за различите приказе и различите уређаје 
 Портабилности – може се поставити на било који PHP хостинг сервер, подесити основна подешавања у оквиру 

конфигурационог XML фајла, а реализована је и синхронизација величине слова базе података која би се 
креирала путем SQL скрипта и величине слова у коду, при чему се не јавља проблем CASE сензитивности система 
за управљање базом података 

 Безбедности – административном модулу се приступа путем пријаве корисника, коришћена је сесија и POST 
метода за размену података, а свако неовлашћено приступање администраторским страницама аутоматски 
редиректује на почетну страницу презентационог дела. 

 Поузданости у односу на унос корисника – применом валидација и аутоматског кориговања унетог текста, 
обезбеђена је јединственост записа и приказ свих унетих карактера. 

 Скалабилност – лако прошириво, тако што се постојеће статичке странице могу лако заменити динамичким, а 
такође проширити и новим страницама, кроз универзални концепт вести (шифра типа вести разврстава унете 
садржаје на одређене странице) и прилога. 



 

 
6.2. Могућност даљег унапређења решења 

 
Могућности даљег унапређења решења су вишеструке и могу се описати кроз разне слојеве и аспекте: 

Табела 3. Преглед могућности за даље унапређење апликације 

СЛОЈ ФУНКОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
НЕФУНКЦИОНАЛНЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИОНИ 
СЛОЈ  
 

 примена развојних оквира 
(framework) ради пријатнијег 
изгледа и пуне респонзивности 
(responsive design) за 
различите уређаје 
 

СЛОЈ ПОСЛОВНЕ 
ЛОГИКЕ 

Могућност измене података, јер тренутно постоји само 
унос и брисање 
Уређивање архиве вести по годинама и месецима 
Претрага података на сајту од стране корисника 

Оптимизација рада програма 
 

Подршка пословним процесима и интеграција делова 
апликације у информациони систем који прати 
пословне процесе и све учеснике 

Рад са дистрибуираним базама 
података – хоризонтално и 
вертикално партиционисање и 
спајање података уз могућност 
претраге и извештавања 
 

Функционална подршка за разне профиле 
заинтересованих корисника: главни васпитачи (нпр. 
вести о конкретном вртићу), родитељи (упис, 
персонализован приказ релевантних вести, 
постављање питања), психолог/логопед (постављање 
вести, одговори на питања родитеља) 

Додатни безбедносни 
механизми 

Реализација екрана за унос и ажурирање података за 
све пословне процесе и за све кориснике, као и 
креирање потребних извештаја и статистика 

 

СЛОЈ ЗА РАД СА 
ПОДАЦИМА 

Рад са различитим форматима прилога, нпр. видео 
записи 

Проширење простора за унос 
текста вести, рад са 
различитим форматима 
прилога (видео) 

Партиционисање базе 
података (сваки вртић своја 
база података, база података 
управе) 
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