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Апстракт – У овом раду биће укратко представљнен рад апликације Информационог система за службу пренос и 
дистрибуција у компанији HBIS у Смедереву, као и основне функције које поседује. Увођењем апликеције у овој служби, 
сви битни подаци се групишу у једну базу где, сви радници ове службе могу имати увид у све непходне податке. 
Апликације има различите врсте дозвола, тако да зависности од радног места постоје и различите дозволе за приступ. 
Самом инсталациом апликације брижније се води рачуна о битним подацима, а уједно се и подиже имиџ ове службе. Након 
инсталације извршено је тестирање рада апликације од стране запослених помоћу програма Morae. 
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1 УВОД  
 
 Основни циљ израде и увођења апликације информациони систем у служби пренос и дистрибуција у 
компанији HBIS јесте обејдињење података у једну базу података. Апликација је урађена у MS Access 2010 уз 
коришћење програмског језика VBA. Минимални ниво за покретање апликације је MS Access 2010. Ово је 
једини начин да се уради апликација, јер послодавац не жели додатне трошкове за увођење нових софтвера. 
Заједничким цељевима и реалним потребама утврђено је да би информациони систем доста олакшао пословање 
ове радне целине. 
 
 На основним и мастер студијама информационих технологија, предмет који ме је највише 
заинтересовао је интеракција човек-рачунар, где се приликом израде апликације придржавалo и поштовалo низ 
правила која се уче из овог предмета. Уз поменути предмет за израду ове апликације било је неопходно и знање 
из других предмета који се такође уче на основним и мастер студијама. 
 
 Првобитна идеја за израду апликације је била евидентирање, односно уношење броја манипулација 
вакумских средњенапонских прекидача. Ово је јако битан податак служби пренос и дистрибуција због 
правовремене замене ове врсте прекидача, како би се минимизирали ризици настанка хаварије због прекидача. 
На самом старту израде апликације долази до развијања идеје за евидентирањем за планиране послове како у 
стајању погона тако и за текуће послове. Ради лакшег и оперативнијег одговора на захтеване потребе радника у 
овој служби, а везаних за лична заштитна средства, алата, направљења је још једна форма која има за циљ јасан 
увид ко је када и шта потражио. Такође, у склопу ове апликације направљена је форма на основу стварног 
налога за унос потатака, односно извештаја са терена. Из овога се може закључити да у исту апликацију постоје 
више различитих интерфејса. 
  
 Због тога што је овај информациони систем разноврстан, креиране су различите дозволе, тако да сви  
корисници немају исте дозволе за приступ. Сваки корисник има своје кроисничке податке за приступ 
апликацији. Такође, апликација у себи садржи и извештаје времена логовања. Апликација се може инсталирати 
на једном од рачунара који може служити као сервер, или се може инсталирати директно на сервер. Ова 
апликација ради унутар LAN мреже.   
 
 Оно што такође треба нагласити да су сви услови задовољени што се тиче саме инсталације апликације, 
да постоје како технички тако и људски ресурски за рад у овој апликацији. Ова апликација може радити без 
потешкоћа до 20 корисника истовремено присутних на исту апликацију (што се никада не може догодити). 
Запослени су показали јаку вољу за увођење ове апликације у служби пренос и дистрибуција. 
 
 Ова апликација се израђује и реално ће се користи у овој служби. Апликација се у сваком тренутку 
може надоградити додатним захтевима, а све са циљем унапређења пословања у овој служби.  
 



2 МЕТОДОЛОШКИ КОНЦЕПТ ИСТРАЖИВАЊА 

2.1 Проблем истраживања 
 

На основу друштвеног и научног значаја ове проблематике може се констатовати да је проблем 
истраживања у овом мастер раду испитивање значаја увођења апликације информациони систем у служби 
пренос и дистрибуција у компанији HBIS Group Serbia у Смедереву, као и указивање на побољшане 
перформансе радног окружења, брижнијег ажурирања података, бржег проналажења битних података и чувања 
података у једној бази знања. Проблем је по својој природи веома комплексан, повезан са низом појава и 
процеса, у науци, привреди, друштву, њиховим међусобним односима и сл., па самим тим захтева знање из 
веђег броја различитих научних области као што су: инфомационе технологије, електротехника, 
електроенергетика и сл. што му даје мултидисциплинарни карактер. Истраживање је рађено на основу реланих 
потреба и захтева инжењера који раде у овој служби помоћу методе интервјуисања. 

 

2.2 Предмет истраживања 
 

Полазећи од наведеног проблема може се рећи да је предмет овог истраживања израда адекватне 
апликације која садржи адекватан интерфејс који ће помоћи служби пренос и дистрибуција у компанији HBIS 
GROUP SERBIA у Смедереву да олакша своје пословање, односно да евидентира битне техничке податке, 
односно извештаје са терена. Ако се наведени предмет истраживања детаљније размотри, онда су предмет овог 
истраживања потреба за: правовременим решењем проблема на опреми Високог напона, како би се избегла 
хавариска стања како по опрему тако и по човека, евидентирање и чување сваког записника електронским 
путем, евидентирање потребе радника за личним заштитним средствима, алатом, планирање послова у стајању 
погона и планирање текућих послова, итд. а за све то треба покрити интефејсима који се изучавају из области 
Интеракција човек-рачуанр 

 

2.3 Циљ истраживања 
 

Основни циљ истраживања реализованих током израде овог мастер рада био је да се испита, изради, 
тестира и инсталира апликација информациони систем за слуижбу пренос и дистрибуција у компанији HBIS 
GROPU SERBIA у Смедереву у MS Office 2010 поштујући правила за креирање корисничког интерфејса, на 
основу реалних потреба инжењера, информатичке писмености запослених, расположивости система и ресусрса 
од стране власника компаније, као и поузданост рада апликације и осетне помоћи у брижнијем пословању. 

 
Да би се остварио постављени циљ, односно да би се доказала тачност помоћних, а преко њих и главне 

хипотезе, на основу теориско-емпирисјких сазнања развијена је апликација информациони систем која у себи 
садржи више различитих интерфејса, а који су тестирани кроз морае програм односно модел за испитивање 
поузданости рада апликације. Овај модел обухвата низ задатака на основу којих се мери време и утврђује 
поузданост рада апликације. 
 

2.4 Хипотезе истраживања 
 

На основу разматраног проблема, предмета и циља истраживања, постављена је главна хипотеза овог 
мастер рада која гласи: 
 
 „У данашње време поузданост рада у електроенергетског система, базирана је на коришћењу рачунара 
и других савремених информационих технологија преко корисничког интерфејса, који доприносе порасту 
нивоа поузданости рада тих система, као и смањање нежељених хавариских стања“. 

 

2.5 Научна и друштвена оправданост истраживања 
 

Нагли развој информационих технологија омогућио је да истраживања везана за нове приступе у 
одржавању електроенергетске опреме базиране на коришћњењу рачунара и других савремених информационим 
системима позитивно утичу на контролу виталних компоненти електроенергестког система, па су самим тим и 
научно оправдана, јер резултат таквих истраживања могу допринети да се постигну позитивни ефекти у 
погледу: повећања нивоа поузданости и расположивости тих система у процесу коришћења, као и смањење 
трошкова због хавариских стања, а тиме се и смањују укупни производни процеси у компанији HBIS у 
Смедереву.  Такође, треба истаћи да се смањују и опасности по људе који врше манипулације на 
Високонапонским вакумским прекидачима.  



Са научног аспекта значајна је практична примена апликације информациони систем јер се корз 
кориснички интерфејс уносе подаци добијени са терена а који јасно показују колико је поуздан рада 
електроенергетског система односно дају информацију о правовременој замени вакумских прекидача. 
Постављени циљеви и хипотезе су доказани на конкретном практичном примеру развијеног интерфејса за унос 
броја манипулација вакумских прекидача. 
 
 Теориски допринос овог мастер рада огледа се у томе што је прикупљањем и проучавањем релевантне 
домаће и међународне литературе извршена синтеза бројних сазнања до којих су дошли еминентни стручњаци 
у области информационих технологија и електроенергетике. Овај мастер рад представља и значајан прилог 
литератури, јер је веома мали број радова који се баве овом проблематиком. 
 
 Друштвени допринос овог истраживања огледа се у њиховој широј друштвеној актуелности и значају, 
јер напредак науке и технике значајно утиче на економски и укупан друштвени развој и прогрес. Оваква 
итраживања доприносе смањењу трошкова одржавања, а самим тим се и смањују укупни трошкови производње 
и доприноси поузданијем раду електроенергетског система, односно одличним одржавањем поузданости рада 
електроенергетског система у компанији HBIS у Смедереву. Такође, ова истраживања доприносе смањењу 
опасности по људе и околину.  

3 РЕЗУЛТАТИ 
 
 У овом поглавњу највећи акценат дат је на изради саме апликације и њеном функционисању. 
Апликација је израђена у MS Access-u 2010. Разлози за израду у MS Access-u су вишеструки, а они најбитнији 
су: да власник компаније не дозвољава инсталирање било ког другог софтвера који није лиценциран, а не жели 
додатне трошкове, и као друго MS Access је у конкретном овом послу пронашао примену, зато што је у склопу 
MS office пакета, зато што у себи садржи базу података, зато што дозвољава писање кода, односно 
програмирање уз помоћ VBA програмског језика, зато што се могу креирати сасвим задовољавајући 
кориснички интерфејси... 
 Такође, на самом почетку овог поглавља представљен је историјат интеракције човек рачунар, основни 
циљеви, као и основни проблеми који се могу јавити у развоју интеракција човек рачунар. 

3.1 Историјат интеракције човек рачунар (HCI) 
 

 HCI (Human Computer Interaction) у последњих 20-так година развија се великом брзином. Основни 
циљ је стварање интерфејса коме је циљ да буте конструисна да пружи што више природнији осећај код 
корисника. Сваки интерфејс се креира на основи хардверских могућности. Сваки интерфејс треба креирати тако 
да буде што једноставнији кориснику, на такав начин да користи рачунар а не обраћа пажњу на особине 
интерфејса. Приликом креирања дизајна корисничког интерфејса битно је разумети шта човек жели да постигне 
на пословном путу, ако и на који начин жели да комуницира са рачунаром.[1]Основни циљеве интеракције 
човека и рачунара су: 

• Први циљ у анализи захтева да се јави потреба корисника - односно задатака које ће интерфејс морати 
да изврши. Кориснички интерфејси са неодговарајућом функционалношћу фрустрирају корисници и у 
крајњој линији се одбацују или јако мало користе. Ако његова функционалност није задовољавајућа, 
потпуно је небитно да дају интерфејсе лепо изгледа.[2] 

• Други циљ, је обезбеђење поузданости. То практично значи да акције које су предвиђене, морају да 
функционишу онако како је означено.  

• Трећи циљ може се рећи да је врло битан изглед, тако да сваки објекат интерфејса мора да асоцира 
корисника на акцију са којом је повезан.  

• Четврти циљ, је контекст у којем се користи кориснички интерфејс. При дизајнирању, мора се водити 
рачуна о типу и намени софтвера, хардверским платформама, структури корисника, садржају 
софтвера.[3] 

 Следећи циљ је свакако дизајн интерфејса, који представља завршетак пројекта на време и у оквиру 
планираног буџета. Из многих циљева који се јављају у комуникацији човека и рачунара могу се издвојити и: 
Сигурност података, Корисност, Ефикасност, Продуктивност, Употребљивост, Допадљивост. 

3.2 Основни проблеми у развују интеракције човек рачунар 
 

Већина компанија која се бави израдом софтвера још увек не сматра дизајн корисничког интерфејса за посебну 
етапу развоја свог производа, иако га сматрају значајним. Они често посматрају кориснички интерфејса само 
као визуелну компоненту свог производа. Уместо тога, потребно је кориснички интерфејс посматрати као 
компоненту софтвера који ће унапредити комуникацију и достизање циљева. С друге стране, многе компаније 
запошљавају професионалне дизајнере који ће њихове производе креирати тако да ће бити препознатљиви на 
тржишту и често је фаза креирање дизајна одвојено од процеса програмирања, а дешава се и да се дизајнира и 
тестира кориснички интерфејс много пре него што почнете са програмирањем софтвера. Много је природније 



да се са дизајном корисничког интерфејса отпочне истовремено са програмирањем и да се такав кориснички 
интерфејс прилагођава и мења током фазе развоја и тестирања самог софтвера. Успешан дизајн корисничког 
интерфејса подразумева:[3] 

• Мултидисциплинарни развојни тим,  
• Дизајнере који су успешно посредовали између маркетинга, менаџмента и развој и изборили се да се 

усвоје добре идеје по питању дизајна,  
• Дизајнере који могу водити рачуна о дизајну до краја развоја софтвера. 

 
 Креирање визуленог дела корисничког интерфејса је најлакши део процеса дизајнирања корисничког 
интерфејса, јер постоји много искусних и обучених дизајнера који тај посао могу обавити на најбољи могући 
начин. Прави изазов представља реализацију њихових идеја у самом софтверу. Потребно је да идеје дизајнера 
корисничког интерфејса прихвате власник софтвера, менаџер који води рачуна о препознатљивости софтвера, 
програмер, ... јер сви они имају другачији угао из којег посматра корисници и сматрају да тачно знају какве су 
њихове потребе, у смислу да нпр. менаџер добија повратну информацију од самог корисника након продаје 
софтвера, док дизајнери истражују потребе корисника пре развоја софтвера. Следеће питање било би шта све 
треба укључити у један софтвер да би било могуће реализовати. Врло често се дешава да су дизајнери 
корисничког интерфејса одвојени од тима који програмира софтвер, без директног надређеног, што такође 
представља један од проблема. Приликом дизајнирања корисничких интерфејса за децу могу се јавити следећи 
проблеми:[3]  

• Ограничена употреба улазних уређаја (тастатуре, ако корисници не знају да читају и пишу, миша, ако 
им је моторика још недовољно развијена),  

• Смањен број мултимедијалних елемената (нпр. Текста, ако корисници не знају да читају),  
• Отежано интервјуисање корисника о захтевима и потребама за реализацију софтвера. 

 

3.3 Приказ рада апликације 
 

 У овом делу приказене су могућности апликације информациони систем за службу пренос и 
дистрибуција у компанији HBIS у Смедереву, као и приказ различитих корисничких интерфејса. Сам приказ 
рада апликације у овом мастр раду представљен је више као техничко упутство за коришћење ове апликације. 
 
3.3.1 Интерфејс за логовање 

 
Ово је заједнички интерфејс за све типове дозвола у овој апликацији. Приликом покретања апликације отвара се 
прозор као што је приказан на слици 1. 

 
Слика 1.  Изглед корисничког интерфејса за логовање 

 У пољу „korisničko ime“ потребно је унети генерисано корисничко име, а у пољу “lozinka”, потребно је 
унети генерисану лозинку која се подудара са подацима у бази података са кориснимом који има одговрајућу 
дозволу за приступ апликацији. После уноса података потребно је притиснути тастер ОК, у случају да немате 
приступ апликацији притиснути тастер CANCEL за излаз из апликације. Ако се догоди да поликом уношења 
података у одређеном пољу дође до грешке, корисник добија информацију да је погрешио и на екрану се 
приказује прозорчић са информациом да је дошло до грешке. Када је статус неког корисника блокиран, 
појављује му се критична порука о инфомацији да је његов статус неактиван. Дуплим кликом на фотографију 
компаније отвара се прозор „Aktivacija“ где се након исправно уношених података активира прозор за 
покретање менија „frmMeni“. У случају прогрешно унешених података апликација се аутоматски затвара. Ову 
функцију користе искључиво администратори апликације.  

3.3.2 Интерфејс почетног екрана 
 

 Након успешног логовања појављује се почетни прозор, односно почетни кориснички интерфејс као на 
слици 2. 



 
 

Слика 2.  Почетни интерфејс након логовања у апликацији 

 Свака од ових иконица на почетном екрану представља опцију, и након одабира неке опције отвара се 
нови прозор, односно нови кориснички интерфејс. Сам изглед почетног екрана и распоред иконица постављен 
је по целинама, тако да се јасно види целина која се односи за манипулације прекидача, целина за планирање 
послова у профилакси и целина за лична заштитна средстава. 

3.3.3 Интерфејси за унос података 
 
 У овој апликацији постоје три интерфејса за унос података. Одабиром на неку од опција за унос отвара 
се интерфеј као на слици 3. 
 

 
Слика 3.  Изглед интерфејса за унос података за број манипулација вакумских прекидача 

 Изгледи интерфејса за унос података одраде вакумских прекидача, и плана послова у профилакси су 
скоро идентични док се интерфејс за требовање личних заштитних средства и алата разликује, што ће 
детаљније бити приказано и објашњено у мастер раду. 

3.3.4 Изглед интерфејса за извештаје 
 

 Такође, у овој апликацији постоје шест интерфејса за извештаје. Одабиром на неку од опција за 
извештај отвара се прозор са корисничким интерфејсом као на слици 4. 
 

 
Слика 4.  Излед корисничког интерфејса за извештаје 



 На слици 4 приказан је један од интерфејса за извештаје, одабиром погона, постројења, ћелије и датума 
врши се филтрирање извештаја. Наког чега се може одабрати једна од опција: отвори извештај, сачуват у PDF-u, 
као и слање извештаја директно на e-mail.  

 Ово су само грубе опције које се односе на извештаје. Детаљније ће бити описано и објашњено у 
мастер раду. 

3.3.5 Изглед интерфејса са временом логовања 
 

Изглед интефеса са извештајем времена логовања, као и прорачуном времена колико је неки од корисника 
апликације проверо радећи на апликацији приказан је на слици 5. 
 

 
Слика 5.  Изглед извештаја о времену логовања на апликацију 

 Извештај односно кориснички интерфејс који је приказан на слици 5, представља јасну слику о 
времену приступа на апликацију. Овај извештај доступан је само администратору. Основни циљ је овог 
извештаја је више информационог карактера. Овај извештај има опцију само штампања. Може се у апликацији 
дописати код за чување у PDF-u или се такав извештај може послати директно на e-mail. 

4 ЗАКЉУЧАК  
 

Овај студијски истраживачки рад урађен је са циљем да ближе и јасније престави све ширу примену 
информационих технологија у свим сферама науке, а конкретно у овом примеру на примени апликације у 
служби пренос и дистрибуција у компанији HBIS GROUP SERBIA у Смедереву. Грубо је приказано колико је 
битна израда корисничког интерфејса за крајњег корисника. На основу интервјуисања инжењера који раде у 
овој служби израђена је апликација, и имплементирана је у систем.  Израдом апликације оваквог типа, власник 
компаније нема додатних трошкова за куповину новог софтвера и лиценци, а апликација је у потпуности 
сврсисходна за потребе службе пренос и дистрибуција. Извшено је и тестирање апликације уз помоћ морае 
теста, и може се рећи да је задовољила тражене критеријуме. 

 
 Оно што свакако треба напоменути је то да се ова апликација реално користи у овој служби а да је 

урађена искључиво на основу потреба ове службе. Ова апликација се може надоградити другим опцијама, као 
што је преглед стања робе у магацину, планирање трошкова, контрола утрошака горива...  
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