
Наредбе за организацију 

циклуса



Појам циклуса

Када у алгоритму за решавање неког проблема имамо потребу 

да се нека наредба изврши више пута са променом почетних 

вредности или са истим вредностима онда имамо потребу за 

наредбама циклуса (вишеструког извршавања). 

У зависности од тога да ли унапред знамо број извршења 

циклуса или тај број зависи од неког услова разликујемо: 

• бројачке циклусе и 

• циклусе са условом



Бројачки циклус 

FOR

Бројачки циклус је FOR циклус. 

Код њега се тачно зна колико 

пута ће се извршити нека 

наредба или група наредби. 

Циклус извршења наредби се 

не може прекинути пре 

извршења унапред задатог 

броја понављања.

BROJAC := POCETNAvr TO  KRAJNJAvr

NAREDBA



Бројачки циклус - FOR

Циклус FOR ... DO ... је најједноставнија наредба циклуса. 

Користи се када је број понављања извршења наредбе или групе 

наредби унапред познат, односно, тачно одређен. 

Ова наредба има два општа облика

FOR BROJAC := N TO M DO NAREDBA; 

и 

FOR BROJAC := M DOWNTO N DO NAREDBA; 



Бројачки циклус - FOR

Бројачка променљива циклуса мора бити простог типа, односно, 

типа boolean, integer или char (или неког од њих изведеног). 

Ако иза службене речи do треба да стоји више од једне наредбе 

оне се повезују наредбом састављања, односно отвара се нови 

BEGIN - END блок.



ЦИКЛУС СА 

ПРЕДУСЛОВОМ

REPEAT

Када неки посао треба обавити 
више пута, али се не зна тачан 
број понављања већ тај број 
зависи од неког услова може се 
употребити REPEAT .. UNTIL
наредба,

која се извршава све док се 
услов који одређује број 
понављања не испуни.

NAREDBA

USLOV



ЦИКЛУС СА ПРЕДУСЛОВОМ REPEAT

ОПШТИ ОБЛИК

REPEAT 

naredba1;

naredba1;

naredba1;

…

naredbaN

UNTIL uslov;



ЦИКЛУС СА ПРЕДУСЛОВОМ REPEAT

Број наредби унутар циклуса није ограничен, тј. у случају да у 

циклусу треба да се изврши више од једне наредбе нема потребе

за писањем наредбе састављања (BEGIN..END).

Услов који одређује број извршавања циклуса може бити прост или 

сложен, односно, састављен од неколико простих услова повезаних 

логичким операцијама. 

У циклусу може бити гранања, при чему не сме доћи до 

нарушавања структуре.

Сваки задатак решен наредбом For може се решити исто тако 

једноставно наредбом Repeat. Обрнуто не важи.



ЦИКЛУС СА 

ПРЕДУСЛОВОМ

WHILE

Ако број извршавања циклуса 

одређује услов који треба да се 

испуни користи се наредба 

Repeat. Међутим, врло често број 

извршавања наредби циклуса 

зависи од услова који је већ 

испуњен. У том случају циклус се 

извршава све док је тај услов 

испуњен. Тада је природније 

употребити WHILE .. DO наредбу.

NAREDBA

USLOV



ЦИКЛУС СА ПРЕДУСЛОВОМ WHILE

ОПШТИ ОБЛИК

WHILE uslov DO

BEGIN
naredba1;
naredba2;
…

naredbaN

END;



ЦИКЛУС СА ПРЕДУСЛОВОМ WHILE

Ако број извршавања циклуса одређује услов који треба да се 

испуни користи се наредба Repeat. Међутим, врло често број 

извршавања наредби циклуса зависи од услова који је већ испуњен. 

У том случају циклус се извршава све док је тај услов испуњен. Тада 

је природније употребити WHILE ... DO ... наредбу.

Ако иза службене речи do треба да стоји више од једне наредбе, 

оне се обавезно везују наредбом састављања (BEGIN – END блок).


