
Рекурзија(Програмирање 1, 
Глава 4)

 У математици и рачунарству, рекурзија је приступ 
у ком се неки појам, објекат или функција 
дефинише на основу једног или више базних 
случајева и на основу правила која сложене 
случајеве своде на једноставније.

 На пример, појам „предак“ може да се дефинише 
на следећи начин:

 Базни случај: родитељ особе је предак те особе;

 Рекурзивни корак: родитељ било ког претка неке 
особе такође је предак те особе
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Рекурзија

 Каже се да је претходна дефиниција рекурзивна 
(или индуктивна).

 Свако израчунавање, сваки проблем који може да 
се реши коришћењем рекурзије, може да се реши 
и без њеног коришћења
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Рекурзија и математичка 
индукција

 Рекурзија је тесно повезана са математичком индукцијом.

 Доказ индукцијом се обично састоји од 

 (обично тривијалног) доказа базичног случаја (на 
пример, за � = 0) и 

 доказа индуктивног корака: ако тврђење важи за �,
доазује се да тврђење важи и за �+1. 

 Рекурзивне дефиниције појмова над природним бројевима 
имају сличан облик

 Базни случај рекурзивне деиниције је онај који се 
решава без рекурзивног позива

 У рекурзивном кораку за вредност �, претпостављамо да 
је појам за вредност � − 1 већ дефинисан.
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Рекурзија у програмирању

 У програмирању, рекурзија је техника у којој функција 
позива саму себе, директно или индиретно.

 Једна од централних идеја рачунарства

 Метода која решавање проблема своди на решавање 
проблема мање димензије

 Структура рекурзивне функције – две компоненте: 
 услов рекурзивног позива (и сам рекурзивни позив) и 
 услов изласка из рекурзије (и излазак из рекурзије) 

 Примерена рекурзивно формулисаним проблемима
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Рекурзија: пример

 Формула за рачунање факторијела природног броја (или 0):

 Итеративна

 Рекурзивна
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Факторијел: итеративна 
функција

int fakti(int n)

{

int i;

int r;

r=1;

for(i=1; i<=n; i++) r=r*i;

return r;

}

6/29



Факторијел: рекурзивна 
функција

int faktr(int n)

{

int w;

if(n==0) w=1;

else w=n*faktr(n-1);

return w;

}
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Факторијел: рекурзивна 
функција

 Позив функције креира примерак сваке 
унутрашње (локалне) променљиве

 Престаје да постоји по завршетку тог 
активирања (позива) функције

 Нацртати стек оквире за извршавање позива 
за n=5.
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Рекурзија: обрада низа

 Низ је могуће дефинисати на следећи начин:

 Базни случај: празан низ представља низ

 Рекурзивни корак: низ добијен додавањем елемента на крај 
неког низа представља такође низ

 Сада је могуће дефинисати функције за обраду низа тако да 
при изласку из рекурзије обрађују случај празног низа, док 
случај непразног низа дужине n решавају тако што 
рекурзивно обрађују његов префикс дужине n-1 и онда 
обраде последњи елемент низа.
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Рекурзија: обрада низа

ЗБИР

Базни случај:
n

Σai = 0, n=0
i=1               

Индуктивни корак: 
n           n-1

Σai = Σai + an  , n>0
i=1       i=1              

10/29



Збир: рекурзивна функција

float sum(float a[], unsigned n) {

if (n == 0)

return 0.0f;

else

return sum(a, n-1) + a[n-1];

}

 Нацртати стек оквире за извршавање функције са 
димензијом низа n=3 и члановима низа 

 a[3]={1.0, 2.0, 3.0}.
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Тотална рекурзија

 У неким случајевима, потребно је користити напредније 
облике индукције као што је тотална индукација.

 После доказивања индуктивне базе, у оквиру индуктивног 
корака може да се претпостави тврђење за све бројеве 
мање од n и доказати тврђење за број n.

 Тако се могу писати и тотално рекурзивне функције (за 
разлику од примитивно рекурзивних функција).

 На пример, при обради за број n дозвољено је извршити 
рекурзивни позив за било који број мањи од n, па и више 
рекурзивних позива за разне природне бројеве мање од n.
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Пример: Фибоначијев низ

 Фибоначијев низ {0,1,1,2,3,5,8,13,...} (Фибоначијеви 
бројеви) може да се дефинише у облику тотално рекурзивне 
функције F:

 Базни случај: за n = 0 и n = 1 важи: F(0) = 0 и F(1) = 1

 Рекурзивни корак: за n > 1 важи: F(n) = F(n - 1) + F(n - 2)

 Функција за израчунавање n-тог елемента Фибоначијевог 
низа:

unsigned fib(unsigned n) {

if(n == 0 || n == 1) return n;

else return fib(n-1) + fib(n-2);

}

 Нацртати стек оквире за za n = 5.
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Рекурзија – примери: 
штампање цифара целог броја

 Једно решење: итеративна функција која 
рачуна цифре као остатак при целобројном 
дељењу са 10, од цифре најмање до цифре 
највеће тежине

 Друго решење: рекурзивна функција – позива 
саму себе за штампање водећих цифара 
(цифара количника при дељењу са 10), а затим 
штампа последњу цифру
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Штампање цифара целог 
броја: рекурзивно решење

/* printd: stampa cifre celog broja n */
void printd(int n)
{ 

if(n<0) { 
putchar(’-’);
n = -n;

}
if(n/10)

printd(n/10);
putchar(n%10 + ’0’);

}

Нацртати стек оквире за извршавање функције printd(253)
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Ханојске куле

 Задатак: дата су три штапа, на првом n дискова различитих 
пречника, поређаних тако да мањи диск лежи на већем. 
Треба преместити све дискове на трећи штап у истом 
поретку, тако што се премешта један по један диск, 
коришћењем сва три штапа. Ни на једном штапу већи диск 
не сме да лежи на мањем 
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Ханојске куле
 Задатак: преместити n дискова као на слици, један по један, коришћењем 

сва три штапа; диск може да лежи само на већем диску 

 I II III I II III
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Ханојске куле: n=2:
1→3 (2) (са 1. на 3. помоћу 2.)

n-1: 1→2 

1: 1→3 n-1: 2→3
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Ханојске куле: n=3:
1→3 (2)

n-1: 1→ 2(3)

1: 1→3 n-1: 2 → 3(1)
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Ханојске куле: n>3
(1→3 (2))

n-1:1→ 2(3)

1: 1→3 n-1:2→3(1)
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Ханојске куле: 
рекурзивно решење

 Базни случај: ако је n = 0, нема дискова који 
треба да се пребацују

 Рекурзивни корак:

 1) пребаци (рекурзивно) n - 1 дискова са полазног на 
помоћни штап (коришћењем долазног штапа као 
помоћног),

 2) пребаци највећи диск са полазног на долазни штап

 3) пребаци (рекурзивно) n - 1 дискова са помоћног на 
долазни штап (коришћењем полазног штапа као 
помоћног).
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Ханојске куле: програм

#include <stdio.h>
/* prebacuje n diskova sa polaznog na dolazni stap koriscenjem 

pomocnog stapa */
void prebaci (unsigned n, unsigned polazni, unsigned dolazni, 

unsigned pomocni));
void main()
{

unsigned broj; /*broj diskova */
printf(”Unesite broj diskova”);
scanf(”%d”, &broj);
prebaci(broj, 1, 3,2);
return;

}
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Ханојске куле: програм

void prebaci(unsigned n, unsigned polazni, unsigned dolazni, 
unsigned pomocni) {

if (n > 0) {

prebaci(n-1,polazni,pomocni,dolazni);

printf("Prebaci disk sa kule %d na kulu
%d\n",polazni,dolazni);

prebaci(n-1,pomocni,dolazni,polazni);

}

}
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Узајамна рекурзија

 Функције се међусобно позивају и тако стварају узајамну 
рекурзију.

 Пример. Проблем да ли је број паран може да се рекурзивно 
дефинише преко појма непарности

 Базни случај (зa n = 0): број је паран.

int paran(int n) {

if (n==0) return 1;

else return neparan(n-1); }

int neparan(int n) {

if (n==0) return 0;

else return paran(n-1); }

 Нацртати стек оквире за n = 3.
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Предности и мане рекурзије

 Запис је компактнији

 Лакши за писање и разумевање

 Погодан у обради рекурзивно дефинисаних структура 
података (нпр. листе, стабла)

 Рекурзијом  се не штеди меморија
 Простор на стеку за памћење података при 

рекурзивним позивима функције
 Не повећава брзину извршавања
 Вишеструка поновљена рачунања (нпр. Фибоначи)
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Елиминација репне 
рекурзије

 Репна рекурзија:

 Само један рекурзивни позив

 Последњи исказ функције (после њега 
функција ништа више не рачуна)

 Може да се замени GOTO исказом скока на 
почетак функције
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Репна рекурзија?

 Funkcija nzd:

unsigned nzd(unsigned a, unsigned b) {

if (b == 0) return a;

else return nzd(b, a % b);

/* РЕПНА РЕКУРЗИЈА */

}

 Funkcija faktorijel :

unsigned faktorijel(unsigned n) {

if (n == 0) return 1;

else return n*faktorijel(n-1);

/*НИЈЕ РЕПНА РЕКУРЗИЈА */

}
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Елиминација репне рекурзије

unsigned nzd(unsigned a, unsigned b) {

if (b == 0) return a;

еlse return nzd(b, a % b);

}

unsigned nzd(unsigned a, unsigned b) {

pocetak: if (b == 0) return a;

else {

unsigned tmp = a % b;

a = b; b = tmp;

goto pocetak;

}
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Елиминација репне рекурзије

unsigned nzd(unsigned a, unsigned b) {

pocetak: if (b == 0) return a;

else {

unsigned tmp = a % b;

a = b; b = tmp;

goto pocetak;

}

}

unsigned nzd(unsigned a, unsigned b) {

while (b != 0) {

unsigned tmp = a % b;

a = b; b = tmp;

}

return a;

}
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