
Динамичке структуре података 

– листа, стек, ред

Програмирање 2: глава 6

6.1-6.5



Динамичке структуре података

• Динамичка алокација и динамичке структуре података

• Најзначајније динамичке структуре података – листе и 

стабла
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Динамичке / статичке  структуре 

података

• Карактеристике низа (статичког и динамичког) – уношење, 

брисање, претрага

• На почетак, крај, средину низа

• Временска сложеност
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Листе

• Једноструко повезане листе

• Кружне листе

• Двоструко повезане листе

• Креирање  (уношење), обрада, брисање 
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Једноструко повезана листа

• Чворови: вредности произвољних типова и показивачи 

• Први чвор је глава листе и на њега показује показивач glava (то 
је адреса главе листе)

• Остатак листе је опет листа – тзв. реп листе

• Листа без чворова је празна листа

• У последњем чвору листе показивач је NULL.
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Једноструко повезана листа: предности и 

недостаци

• Уношење, брисање, претрага

• На почетак, крај, средину листе

• Временска сложеност

• Фрагментација меморије 
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Избор

• Коју структуру података бисте користили ако треба да...

• ...често приступате подацима и мењате њихове 

вредности?

• ... често додајете нове податке на крај?

• ... често додајете нове податке на почетак?

• ... често додајете нове податке на одговарајуће место?

• ... често додајете и бришете податке?

• Зашто?
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Структура чвора листе

typedef struct cvor {

<type> podatak;

struct cvor *sledeci;

} Cvor;

• <type> означава тип податка чвора листе (произвољан, може и 
структура)

• Чвор може да садржи и више података:

typedef struct cvor {

<type1> podatak1;

...

<typeN> podatakN;

struct cvor *sledeci;

} Cvor;
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Креирање листе

• Приступ преко показивача на почетак / крај листе

• На почетку је листа празна

• Нови чвор (елемент) се додаје на почетак, крај или у 

средину листе

• Нови елемент се креира пре додавања у листу
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Креирање елемента листе

• Динамичка алокација

• Иницијализовање вредности

typedef struct cvor {

int vrednost; /* podatak koji cvor sadrzi */

struct cvor *sledeci; /* pokazivac na sledeci cvor */

} Cvor;

Cvor *napravi_cvor(int broj) {

Cvor *novi = (Cvor *) malloc(sizeof(Cvor));

if(novi == NULL) return NULL; /*alokacija nije uspela*/

novi->vrednost = broj;

novi->sledeci = NULL;

return novi;

}
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Додавање елемента на почетак листе

• Најједноставније

• Креира се елемент (чвор) са подацима

• Новокреирани чвор се повезује са почетком листе а 

показивач glava показује на новокреирани чвор

• Мења се глава листе тј. вредност показивача glava
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Додавање елемента на почетак листе

• Функција додавања чвора на почетак листе

int dodaj_na_pocetak_liste(Cvor **adresa_glave, int broj) {

Cvor *novi = napravi_cvor(broj);

if(novi == NULL) return 1;

/* uvezujemo novi cvor na pocetak */

novi->sledeci = *adresa_glave;

/*Postavljamo novu glavu liste*/

*adresa_glave = novi;

return 0;

}

12



Додавање елемената на почетак листе -

пример
Int main() {

Cvor *glava = NULL;

int broj;

scanf("%d", &broj);

while(broj>=0) {

if(dodaj_na_pocetak_liste(&glava, broj) == 1) {

fprintf(stderr, "Greska: Neuspesna alokacija memorije za cvor.\n");

oslobodi_listu(&glava);

exit(EXIT_FAILURE);

}

scanf("%d", &broj);

}

/* obrada liste */

oslobodi_listu(&glava);

exit(EXIT_SUCCESS);

}
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Обрада елемената листе

• Обрада свих елемената листе састоји се у следећем:

1. Постављање показивача  tekuci на почетак листе

2. Провера да ли показивач tekuci показује на празну листу 

и у том случају завршетак обраде

3. Обрада податка у чвору на који показује показивач tekuci

4. Померање показивача tekuci тако да показује на следећи 

чвор листе и повратак на корак 2
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Обрада свих елемената листе -

пример

void uvecaj_za_tri(Cvor *glava) {

Cvor *tekuci;

for (tekuci = glava; tekuci != NULL; tekuci = tekuci->sledeci)

tekuci->vrednost += 3;

}
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Рекурзивни пролазак кроз листу 

• Листа је дефинисана рекурзивно (глава, реп) па је погодно 

рекурзивно имплементирати алгоритме обраде листе:

• Ако је листа празна, завршити;

• Ако листа није празна, обрадити главу листе а затим 

позвати рекурзивно исту функцију обраде која као 

аргумент прима реп листе (који је опет листа)
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Рекурзивна обрада листе - пример 

void uvecaj_za_tri(Cvor *glava) {

if(glava == NULL)

return;

glava->vrednost+=3;

uvecaj_za_tri(glava->sledeci);

}
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Пролазак кроз листу – проналажење 

елемента

Cvor *pretrazi_listu(Cvor *glava, int broj) {

Cvor *tekuci;

for (tekuci = glava; tekuci != NULL; tekuci = tekuci->sledeci)

if (tekuci->vrednost == broj)

return tekuci;

return NULL;

}

(Рекрзивна функција?)
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Додавање на крај листе

• Прво треба одредити крај листе

– Проласком кроз листу док показивач на следећи 

елемент не буде NULL

– Чувањем показивача на крај листе (ако је потребно)
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Проналажење последњег елемента у 

листи

Cvor *pronadji_poslednji(Cvor *glava) {

if(glava == NULL) return NULL;

while (glava->sledeci != NULL)

glava = glava->sledeci;

return glava;

}

(рекурзивна функција?)
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Додавање на крај листе

• Пронашли смо показивач на последњи елемент у листи

• Ако је листа празна, глава листе постаје новокреирани 

елемент

• Ако листа није празна, показивач  у последњем чвору  

мења се тако да показује на новокреирани елемент

• Може да се промени глава листе тј. вредност показивача 

који садржи адресу главе листе
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Додавање на крај листе

int dodaj_na_kraj_liste(Cvor **adresa_glave, int broj) {

Cvor *novi = napravi_cvor(broj);

if(novi == NULL) return 1;

if(*adresa_glave == NULL) {

*adresa_glave = novi;

} else {

Cvor *poslednji = pronadji_poslednji(*adresa_glave);

poslednji->sledeci = novi;

}

return 0;

}
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Додавање елемента у средину
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Додавање елемента у сортирану 

листу

• Креирати нови чвор 

• Ако је листа празна, нова листа садржи само новокреирани 
чвор

• Ако листа није празна, проверити да ли чвор треба да се уметне 
на почетак листе (функција dodaj_na_pocetak_liste)

• Ако не умећемо на почетак, пронаћи чвор А иза којег треба да 
уметнемо новокреирани чвор

• Прво повезати новокреирани чвор са следбеником од А а затим

• Повезати чвор А са новокреираним чвором

• Уметањем у средину  (случај уметања на почетак) може да се 
измени глава листе

24



Додавање елемента у сортирану 

листу

int dodaj_sortirano(Cvor **adresa_glave, int broj) {

if(*adresa_glave == NULL){

Cvor *novi = napravi_cvor(broj);

if(novi == NULL) return 1;

*adresa_glave = novi;

return 0;

}

if((*adresa_glave)->vrednost >= broj) {

return dodaj_na_pocetak_liste(adresa_glave, broj);

}

Cvor *pomocni = pronadji_mesto_umetanja(*adresa_glave, broj);

return dodaj_iza(pomocni, broj);

}
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Додавање елемента у сортирану 

листу

Cvor *pronadji_mesto_umetanja(Cvor *glava, int broj) {

if(glava == NULL) return NULL;

while(glava->sledeci != NULL && glava->sledeci->vrednost < broj)

glava = glava->sledeci;

return glava;

}

int dodaj_iza(Cvor *tekuci, int broj) {

Cvor *novi = napravi_cvor(broj);

if(novi == NULL) return 1;

novi->sledeci = tekuci->sledeci;

tekuci->sledeci = novi;

return 0;

}
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Брисање првог елемента листе

• Ако листа није празна, сачувати показивач на следећи 

елемент

• Обрисати чвор - главу листе

• Сачувани показивач показује на главу листе

• Брисањем првог елемента листе мења се глава листе тј. 

вредност показивача на главу листе
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Брисање првог елемента листе

void obrisi_prvi(Cvor **adresa_glave) {

Cvor *pomocni = NULL;

if(*adresa_glave == NULL)

return;

pomocni = (*adresa_glave)->sledeci;

free(*adresa_glave);

*adresa_glave = pomocni;

}
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Брисање целе листе

• Ослобађање меморије коју заузима цела листа састоји се у 

узастопном брисању првог елемента у листи
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Брисање целе листе

void oslobodi_listu(Cvor **adresa_glave) {

Cvor *pomocni = NULL;

while (*adresa_glave != NULL) {

pomocni = (*adresa_glave)->sledeci;

free(*adresa_glave);

*adresa_glave = pomocni;

}

}
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Брисање елемента са задатом 

вредношћу из листе
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Брисање елемента са задатом 

вредношћу из листе
• Брисање елемента са задатом вредношћу из листе састоји се у 

следећем:

– Ако је листа празна, завршити

– Проверити да ли се тражени елемент налази на почетку листе 

(једном или више пута)

– Ако је претходни услов тачан, применити брисање елемента са 

почетка листе

– Иначе, пронаћи показивач на елемент А у листи који показује на 

елемент који треба да се обрише

– Сачувати вредност показивача на елемент који треба да се обрише

– Повезати елемент А са елементом који следи за елементом који 

треба да се обрише

– Ослободити меморију коју заузима елемент који треба да се 

обрише
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Брисање елемента са задатом 

вредношћу из листе

void obrisi_cvor(Cvor **adresa_glave, int broj) {

Cvor *tekuci = NULL;

Cvor *pomocni = NULL;

/* Sa pocetka liste se brisu svi cvorovi koji su jednaki

datom broju i azurira se pokazivac na glavu liste */

while (*adresa_glave != NULL && (*adresa_glave)->vrednost == broj){

pomocni = (*adresa_glave)->sledeci;

free(*adresa_glave);

*adresa_glave = pomocni;

}

/* Ako je nakon ovog brisanja lista prazna, to je kraj */

if (*adresa_glave == NULL) return;
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Брисање елемента са задатом 

вредношћу из листе

/* Poredi se vrednost sledeceg cvora (ako postoji) sa trazenim brojem. 

Cvor se brise ako je jednak, a ako je razlicit, prelazi se na sledeci. Ovaj

postupak se ponavlja dok se ne dodje do poslednjeg cvora. */

tekuci = *adresa_glave;

while (tekuci->sledeci != NULL)

if (tekuci->sledeci->vrednost == broj) {

pomocni = tekuci->sledeci;

tekuci->sledeci = pomocni->sledeci;

free(pomocni);

} else {

tekuci = tekuci->sledeci;

}

return;

}
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Кружна листа

• У кружној листи последњи елемент показује на почетак 

листе

• Од било ког елемента у листи може да се стигне до сваког 

другог елемента у листи

• Избор првог и последњег елемента је релативан

• Могу да се користе за решавање разних врста проблема
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Кружна листа

• Пролазак кроз кружну листу:

void uvecaj_za_tri(Cvor *glava) {

Cvor *tekuci = glava;

if (tekuci == NULL) return;

do {

tekuci->vrednost += 3;

tekuci = tekuci->sledeci;

} while(tekuci != glava);

}
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Двоструко повезане листе

• Једноструко повезана листа – једноставан обилазак у 

једном смеру, временски захтеван у супротном

• Двоструко повезана листа – сваки чвор показује  и на 

претходника и на следбеника

• Омогућује једноставан обилазак у оба смера (унапред и 

уназад)

• Додавање и брисање елемената захтева одржавање оба 

показивача

• Могу бити и кружне
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Двоструко повезане листе

38



Структура чвора двоструко повезане 

листе

typedef struct cvor{

int vrednost;

struct cvor *sledeci;

struct cvor *prethodni;

} Cvor;
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Двоструко повезана листа

Cvor* napravi_cvor(int broj) {

Cvor *novi = (Cvor*)malloc(sizeof(Cvor));

if(novi == NULL) return NULL;

/* Inicijalizacija polja strukture */

novi->vrednost = broj;

novi->sledeci = NULL;

novi->prethodni = NULL;

return novi;

}
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Двоструко повезана листа –

додавање на почетак
int dodaj_na_pocetak_liste(Cvor **adresa_glave, Cvor **adresa_kraja,

int broj) {

Cvor *novi = napravi_cvor(broj);

if (novi == NULL) return 1;

/* Glava stare liste postaje sledbenik novog cvora*/

novi->sledeci = *adresa_glave;

/* Ako stara lista nije bila prazna, onda prethodni cvor glave

treba da bude novi cvor. Inace, novi cvor je u isto vreme i

pocetni i krajnji. */

if (*adresa_glave != NULL)

(*adresa_glave)->prethodni = novi;

else

*adresa_kraja = novi;

/* Novi cvor je nova glava liste */

*adresa_glave = novi;

return 0;

}
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Двоструко повезана листа –

додавање на крај

int dodaj_na_kraj_liste(Cvor **adresa_glave, Cvor **adresa_kraja,

int broj) {

Cvor *novi = napravi_cvor(broj);

if (novi == NULL) return 1;

/* U slucaju prazne liste, аzuriraju se vrednosti na koje pokazuju

adresa_glave i adresa_kraja. Ako lista nije prazna, azurira

se samo pokazivac na kraj liste */

if (*adresa_glave == NULL) {

*adresa_glave = novi;

*adresa_kraja = novi;

} else {

(*adresa_kraja)->sledeci = novi;

novi->prethodni = (*adresa_kraja);

*adresa_kraja = novi;

}

return 0;

}
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Двоструко повезана листа –

додавање у сортирану листу
int dodaj_sortirano(Cvor **adresa_glave, Cvor **adresa_kraja, int broj) {

if (*adresa_glave == NULL) {

Cvor *novi = napravi_cvor(broj);

if (novi == NULL) return 1;

*adresa_glave = novi;

*adresa_kraja = novi;

return 0;

}

if ((*adresa_glave)->vrednost >= broj) {

return dodaj_na_pocetak_liste(adresa_glave, adresa_kraja, broj);

}

Cvor *pomocni = pronadji_mesto_umetanja(*adresa_glave, broj);

if (dodaj_iza(pomocni, broj) == 1) return 1;

if(pomocni == *adresa_kraja)

*adresa_kraja = pomocni->sledeci;

return 0;

}
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Двоструко повезана листа –

додавање у сортирану листу
Cvor *pronadji_mesto_umetanja(Cvor *glava, int broj) {

if(glava == NULL) return NULL;

while(glava->sledeci != NULL && glava->sledeci->vrednost < broj)

glava = glava->sledeci;

return glava;

}

int dodaj_iza(Cvor *tekuci, int broj) {

Cvor *novi = napravi_cvor(broj);

if (novi == NULL) return 1;

novi->sledeci = tekuci->sledeci;

novi->prethodni = tekuci;

if (tekuci->sledeci != NULL)

tekuci->sledeci->prethodni = novi;

tekuci->sledeci = novi;

return 0;
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Двоструко повезана листа – брисање

void obrisi_tekuci(Cvor **adresa_glave, Cvor **adresa_kraja, Cvor *tekuci) {

/* Ako je tekuci NULL pokazivac, nema potrebe za brisanjem */

if(tekuci == NULL) return;

if(tekuci->prethodni != NULL)

tekuci->prethodni->sledeci = tekuci->sledeci;

if(tekuci->sledeci != NULL)

tekuci->sledeci->prethodni = tekuci->prethodni;

if(tekuci == *adresa_glave)

*adresa_glave = tekuci->sledeci;

/* Ako je cvor koji se brise poslednji u listi, azurira se i pokazivac na kraj liste */

if(tekuci == *adresa_kraja)

*adresa_kraja = tekuci->prethodni;

free(tekuci);

}
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Двоструко повезана кружна листа
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Стек

• Стек (engl. stack) је структура која функционише по 

принципу LIFO (last in, first out)

• Основне операције (О(1)) :

– Додавање елемента на врх стека – потискивање (engl. 

push);

– Скидање елемента са врха стека (engl. pop)

• Примери

• Различите имплементације
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Стек- имплементација коришћењем 

низова

• Тренутно последњи елемент у низу се третира као врх 

стека

• Додавање на врх стека -> додавање на крај низа

• Скидање елемента са врха стека -> узимање последњег 

елемента низа
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Стек- имплементација коришћењем 

листе
• Функција potisni_na_stek

-> функција dodaj_na_pocetak_liste

• Функција skini_sa_steka 

-> модификована функција obrisi_sa_pocetka_liste

• Функција  skini_sa_steka треба да 

– Обрише елемент 

– Врати вредност која се налази у чвору који је у врху 

листе

– Врати информацију да ли је скидање са стека успело 

(нпр. да ли је стек празан)
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Стек- имплементација коришћењем 

листе
int potisni_na_stek(Cvor **adresa_vrha, int broj) {

Cvor *novi = napravi_cvor(broj);

if (novi == NULL) return 1;

novi->sledeci = *adresa_vrha;

*adresa_vrha = novi;

return 0;

}

int skini_sa_steka(Cvor **adresa_vrha, int *adresa_broja) {

Cvor *pomocni = NULL;

if (*adresa_vrha == NULL) return 1;

pomocni = *adresa_vrha;

if (adresa_broja != NULL) *adresa_broja = pomocni->vrednost;

*adresa_vrha = pomocni->sledeci;

free(pomocni);

/* Vraca se indikator uspesno izvrsene radnje */

return 0;

}
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Ред

• Ред (engl. queue) је структура која функционише на 

принципу FIFO (first in, first out)

• Основне операције (О(1)):

– Додавање елемента на крај реда (engl. add)

– Скидање елемента са почетка реда (engl. get)

• Примери

• Различите имплементације
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Ред – имплементација коришћењем 

низова
• Додавање на крај реда -> додавање на крај низа

• Скидање са почетка реда -> узимање са почетка низа

• Ради ефикасности – праве се циклични низови

• Следећи индекс се рачуна по модулу n (величина 

резервисане меморије)

• Наредни елемент (било да се додаје на крај или скида са 

почетка) рачуна се са i = (i + 1) mod n

• За индексе почетка p и краја реда k не мора да важи да је 

p < k

• Важно је да се води рачуна да крај низа не прегази 

почетак низа
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Ред – имплементација коришћењем 

листе
• Ради ефикасности користи се показивач на почетак  реда и 

показивач на крај реда

• Функције – добијају оба показивача, на пример:

• int dodaj_u_red(Cvor **adresa_pocetka, 

Cvor **adresa_kraja, int broj);

• int skini_sa_reda(Cvor **adresa_pocetka, 

Cvor **adresa_kraja, int *adresa_broja);
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Ред – имплементација коришћењем 

листе
• int dodaj_u_red(Cvor **adresa_pocetka, 

Cvor **adresa_kraja, int broj);

• Додавањем елемента у ред могу да се измене и почетак и 

крај реда 

• Ако је ред празан, мењају се оба показивача, ако није, 

мења се само крај

• Повратна вредност говори да ли је додавање у ред 

успешно

• Пролазак кроз ред као и кроз листу
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Ред – имплементација коришћењем 

листе
• int skini_sa_reda(Cvor **adresa_pocetka, Cvor **adresa_kraja, int

*adresa_broja);

• Брисањем елемента из реда могу да се промене и почетак и 

крај реда

• Ако ред садржи само један елемент, мењају се оба, ако садржи 

више елемената, мења се само почетак

• Функција скидања елемента са реда 

– Брише елемент из реда

– Враћа вредност која је скинута са реда (као свој аргумент)

– Враћа информацију о томе да ли је скидање елемента са 

реда успело (као повратну вредност) – нпр. да ли је ред 

празан
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Ред – имплементација коришћењем 

листе
• int dodaj_u_red(Cvor **adresa_pocetka, Cvor

**adresa_kraja, int broj) {

Cvor *novi = napravi_cvor(broj);

if(novi == NULL) return 1;

if(*adresa_kraja != NULL) {

(*adresa_kraja)->sledeci = novi;

*adresa_kraja = novi;

} else {

*adresa_pocetka = novi;

*adresa_kraja = novi;

}

return 0;

}
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Ред – имплементација коришћењем 

листе
• int skini_sa_reda(Cvor **adresa_pocetka, Cvor

**adresa_kraja, int *adresa_broja) {

Cvor *pomocni = NULL;

if (*adresa_pocetka == NULL) return 1;

if (adresa_broja != NULL)

*adresa_broja = (*adresa_pocetka)->vrednost;

pomocni = *adresa_pocetka;

*adresa_pocetka = (*adresa_pocetka)->sledeci;

free(pomocni);

if (*adresa_pocetka == NULL)

*adresa_kraja = NULL;

return 0;

}
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Ред – имплементација коришћењем 

кружне листе
• Ред може да се имплементира коришћењем кружне листе

• Памти се само показивач на последњи елемент у листи

• Иза последњег елемента у кружној листи налази се први 

елемент реда

• dodaj u red:  додавање се врши иза последњег елемента и 

ажурира се вредност показивача на последњи елемент

• skini sa reda:  врши се узимањем првог елемента иза 

последњег
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