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Апстракт—У овом раду биће описана израда Web апликације адвокатске канцеларије која ће запосленим особама 

омогућити да у само неколико корака попуне одговарајући парнични поступак. Реализовањем овог система даћемо приказ 

колики је значај дигитализације у административним пословима.  

Кључне речи – Web апликација, администрација адвокатских послова, програмски језици, интернет, технологија 

1 УВОД 

Захваљујући снажном напретку технологије развоја и унапређења програмских језика, Web програмирање 

постало је једна од грана технологије без које велике фирме не могу да замисле своје пословање. Интернет је 

постао један од главних видова комуникације међу људима јер веома брзо могу наћи ствари које их занимају у 

само неколико корака. Због тога све већи број компанија тежи да има неки вид представљања јавности у 

дигиталној форми који ће се наћи на интернету. Било да се ради о презентацији на интернету, праћењу рада 

одређене платформе, онлајн куповини, администрацији одређених послова компаније теже да доста ствари 

дигитализују како би себи повећали промет и олакшали посао у неким гранама делатности којом се баве.  

Принцип по коме функционишу wеб апликације је прилично једноставан. Kорисников wеб претраживач 

шаље захтев wеб серверу, који податке прослеђује wеб апликацији, она их обради, а резултат враћа серверу, па 

напокон претраживачу. У тој ситуацији претраживач уопште не зна да ли сте услужени статичком страницом 

или је код који ваш претраживач пиказује генерисан од стране wеб апликације. Није му ни битно, докле год 

прослеђени код разуме и може да прикаже. 

У оквиру пројекта чији је опис овде представљен разматрана је могућност израде Web апликације адвокатске 

канцеларије којом би се олакшао посао запосленим особама адвокатске канцеларије за коју је апликација 

израђена.  

2 WEB АПЛИКАЦИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈА СА ПОСТОЈЕЋИМ АПЛИКАЦИЈАМА 

Web апликација је било који компјутерски програм који се извршава у Web претраживачу. Kреиран је у 

програмском језику којег подржава Web претраживач (као што је комбинација JavaScript, HTML и CSS) и 

ослања се на Web претраживач за приказивање апликације. Web апликације су популарне због опште 

распрострањености Web претраживача и погодности коришћења Web претраживача као клијента. Способност 

ажурирања и одржавања Web апликација без дистрибуције и инсталирање софтвера на хиљаде потенцијалних 

рачунарских клијената је кључни разлог за њихову популарност, као што је својствена компатибилна подршка 

за унакрсне платформе. Уобичајена Web апликација укључују Webmail, онлајн малопродају, онлајн аукције, 

wiki и многе друге функције. 

Људи користе апликације како би повећали продуктивност и постали ефекфтивнији и ефикаснији у 

обављању свакодневних активности. Један од разлога зашто људи користе компјутер јесте комуникација и 

дељење информација са другима. Различите врсте апликација омогућавају својим корисницима бржу обраду 

података и могућност боље реализације одређених задатака. Системски софтвер контролише начин на који 

компјутерски систем функционише и омогућава кориснику да приступи хардверу система и апликативном 

софтверу. Апликативни софтвер не контролише систем, већ омогућава кориснику да обавља свакодневне 

послове попут креирања документа и Web страница. 

Обавезни кораци без којих није могуће направити квалитетан сајт подразумевају анализу Web присуства 

конкурентских фирми, дефинисање циљне групе посетилаца и приступа сајту, одабир CMS платформе која ће 

покретати Web сајт, закуп одговарајућег домена, закуп хостинга, израда концепта навигације и графичког 

интерфејса Web сајта, прикупљање садржаја, SEO оптимизација, одржавање Web сајта, маркетинг и друштвене 

мреже. 

3 ДИГИТАЛИЗАЦИЈА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА 

Дигитализација и роботизација индустрије постала је тема о којој се говори. Дигитализација је глобални 

процес који мења начин производње добара и услуга, односе између послодаваца и запослених, као и односе 

међу људима.  



Данашња брига о томе да ли ће дигитализација преузети многе послове слична је оној коју је код наших 

предака изазивала парна машина, струја или покретна трака. Иако лекције из прошлости указују на то да се рад 

људи и те како наставио, разлог за бригу овај пут лежи у томе што је, на крилима свих претходних изума, 

технолошки развој у последњих 20 година бржи него икада. 

Примене дигитализације могу се наћи у разним областима: телекомуникације, обрада говора, електронски 

уређаји у домаћинству, медицина, обрада слика, индустрија. 

4 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК И ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 

Потребно је израдити софтверску подршку која ће запосленима у адвокатској канцеларији олакшати 

администрационе послове које се односе на попуњавање парничних поступака. Коначни циљ треба да буде 

попуњен формулар, подацима који ће се добити попуњавањем форме од стране запосленог која се односи за 

изабрани парнични поступак. Апликацију је потребно оспособити да може да ради и на локалном рачунару као 

и на интернету. Запосленима ће се након одабира поарничног поступка отварати страна са формом у коју се 

уносе одређени подаци. Након попуњавања форме запоислени ће бити прбачен на страну на којој ће се 

приказати попуњен формулар претходно унетим подацима форме. Уколико се појави нека грешка запослени ће 

моћи да изврши измену на страни попуњеног формулара пре чувања података. Чување је могуће као pdf 

документ, а такође постојаће опција да запослени одштампа добијени формулар у неколико примерака, односно 

онолико примерака колико тај парнични поступак захтева. 

Полазећи од постављеног пројектног задатка приступило се дефинисању одговарајућег идејног решења које 

би помогло у изради апликације администрације адвокатске канцеларије. При томе се водило рачуна да треба 

развити, пре свега апликацију која ће бити разумљива и прилагођена крајњим корисницима, односно 

запосленим особама адвокатске канцеларије за коју се апликација израђује. Дакле пре додељивања самих 

функционалности у апликацију неопходно је да дизајн апликације буде такав да се корисници лако сналазе 

након покретања апликације. Пре свега ту се мисли на изглед почетне стране где запослени бира одређени 

парнични поступак, преко форме за унос података до крајњег формулара који служи за преглед, штампу и 

чување унетих података.  

Да би идејно решење, у контексту постављеног пројектног задатка било разумљиво, потребно је указати на 

функције програмских језика од којих се апликација састоји. Такође, треба дати осврт на могуће приступе у 

реализацији, како комплетног пројектног задатка, тако и појединих његових подсистема. Пре свега ту се мисли 

на одабир хостинга и одговарајућег домена како би апликација имала могућност приказивања на интернету. 

Неопходно је изабрати да кодирање буде у неком од описних и програмских језика међу којим су 

најпопуларнији: HTML, CSS, PHP, JavaScript(jQuery), Ajax и MySql.  

Добрим избором неких од ових програмских језика и писањем кода који се касније може надоградити 

оставља се простор за надоградњу и унапређење како саме апликације тако и целог административног сектора 

адвокатске канцеларије. 

5 ПРИКАЗ РЕАЛИЗОВАНЕ WEB АПЛИКАЦИЈЕ 

За реализацију постављеног задатка коришћено је више програмских језика: 

 HTML 

 CSS 

 JavaScript 

 jQuery 

 PHP 

 Ajax 

 

Слика 5.1 Изглед почетне стране апликације 



 

Слика 5.2 Поља која је потрбно попунити након одабира парничног поступка 

 

Слика 5.3 Приказ грешке када нису попуњена обавезна поља 

 

Слика 5.4 Приказ попуњеног формулара 



6 ЗАКЉУЧАK 

Дигитализација је омогућила рачунарску обраду података, чија је примена веома широка: у 

телекомуникацијама, Интернет апликацијама, десктоп апликацијама, индустрији, мултимедији, астрономији, 

медицини, геодезији, микроскопији. 

Међутим, иако обављају сасвим различите послове, у различитим областима, сви дигитални уређаји су, у 

својој основној структури и начину на који функционишу, у суштини, исти – своде се на рачунар, 

испрограмиран да податке, који су у дигиталној форми, обрађује и презентује у сладу са наменом уређаја. Док 

ранији, аналогни уређаји, који су коришћени у различитим научним дисциплинама, нису имали никакве 

сличности један с другим, дигитализација има за последицу да сви уређаји личе једни на друге, сви системи 

долазе у додир са рачунарством, чије се поље дејства шири и покрива скоро све области технике. 

Апликација адвокатске канцеларије је одрађена према захтевима, након уношења парничних поступака које 

та адвокатска канцеларија нуди може се почети са коришћењем апликације. Тренутно је апликација направљена 

како би се користила на локалном рачунару у оквиру једне адвокатске канцеларије. Наравно могуће је и њено 

коришћење путем интернета, али би пре тога било потребно поставити неке системе заштите како би само 

запослене особе адвокатске канцеларије могле да приступају апликацији. 

Што се саме наодограње и проширења апликације, како у функционалном тако и у смислу повезивања са 

осталим апликацијама, наравно уз договор са крајњим корисницима апликације, може се дискутовати о неким 

новим идејама, као и о одржавању комплетног система Web апликације администрације адвокатске 

канцеларије. 
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