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Сажетак: Развој и пролиферација графичких корисничких интерфејса и интерактивних софтверских
окружења значајно су оснажили раније започети тренд корисничког развоја апликација, којим се крајњим
корисницима, који нису ИТ професионалци, омогућава да у извесној мери креирају апликације и/или
прилагођавају софтверске производе својим специфичним потребама. Према неким проценама, 
кориснички развијеним апликацијама генерисана је чак трећина пословних података у 2014. години. У
раду се разматрају разлози који подстичу кориснички развој апликација, наведене су потенцијалне
користи које се њиме остварују и направљена је дистинкција између појединих категорија крајњих
корисника. 
Кључне речи: кориснички развој апликација, крајњи корисници, програми за табеларне калкулације. 
  

Abstract: Development and proliferation of graphical user interface and interactive software environments 
significantly contributed to the already present trend of end-user application development, which enables end-
users who are not IT professionals to build applications and adjust software products to their needs up to a 
certain extent. According to some estimates, one third of business data generated in 2014 originated from 
applications developed by end-users. This paper examines the reasons that stimulate end-user application 
development, lists its potential benefits and introduces a delineation between specific categories of end-users. 
Keywords: end-user application development, end-users, spreadsheet applications. 

Увод 

Заједнички именилац разних приступа изучавању корисничког развоја 

апликација (енгл. EUD – End User Development) јесте став да је реч о развоју 

апликација од стране крајњих корисника који нису ИТ професионалци и који то 

чине првенствено за потребе обављања свог посла (Bellino, Ochab, & Rowland, 

2010; Chen, Holt, & Sun, 2008; Dörner, Heß, & Pipek, 2007; Fischer, 2009; Haines, 

Gervasio, Spaulding, & Peintner, 2010; Hill & Barnes, 2011; Kreie, Cronan, Pendley, 

& Renwick, 2000; Lally, 1995; McGill, 2005; McGill, Hobbs, & Klobas, 2003; 

McGill, Lee, Loh, & Hoc, 2001; McGill & Klobas, 2005; Mehandjiev, Sutcliffe, & 

Lee, 2006; Scheubrein, 2003; Shayo & Guthrie, 2008; Sutcliffe, Lee, & Mehandjiev, 

2003). Како наводи Фишер (Fischer, 2009), кориснички развој апликација је у 
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протеклих тридесет година стекао статус „неопходности“ у великом броју 

организација. Наиме, резултати истраживања указују на податак да су кључни 

пословни процеси у значајном проценту „покривени“ кориснички развијеним 

апликацијама чак и у организацијама које поседују софистициранe ИС и 

располажу добром ИТ подршком (Bellino, Ochab, & Rowland, 2010; Deng, 

Churcher, Abell, & McCallum, 2011; Spahn & Wulf, 2009), односно, да је више од 

30% пословних података настало као резултат коришћења кориснички 

развијених апликација (Mallikourtis & Papanikolaou, 2010), у различитим 

појавним облицима, почев, пре свега, од програма за табеларне калкулације, па 

све до веб портала развијених алатима намењеним корисницима који нису ИТ 

професионалци (Раковић, 2014).  

Усредсређивањем на програме за табеларне калкулације као EUD 

платформу, у раду је дата сажета елаборација разлога који су довели до настанка 

корисничког развоја апликација, приказани су актуелни ставови о могућим 

категоризацијама (крајњих) корисника, и најзад, сужавањем фокуса само на 

категорију крајњих корисника девелопера, дат је приказ слојевитости активности 

помоћу којих се реализује EUD. 

1. Разлози настанка и корисности EUD 

Conditio sine qua non појаве и развоја корисничког развоја апликација јесте 

свакако пролиферација микрокомпјутера седамдесетих, односно, PC платформе 

осамдесетих година прошлог века, праћена (а истовремено и узрокована) појавом 

програма за табеларне калкулације, попут VisiCalc, Lotus 1-2-3 и Microsoft Excel 

(Bricklin, 1999–2012; Bricklin, 2009; Ceruzzi & Grad, 2007; Jelen, 2005; Kaparthi & 

Power, 2003; Power, 2000; Walkenbach, 2010), помоћу којих су корисници могли 

на релативно једноставан начин да реше проблем све чешћег неподударања 

функционалности постојећих информационих система с новонасталим 

корисничким захтевима (Bellino и сар., 2010; Deng, Churcher, Abell, & McCallum, 

2011; Spahn & Wulf, 2009). Конкретни разлози популарности корисничког развоја 

апликација који се износе у проученој литератури (Akpotaire, 2009; Bellino и сар., 

2010; Burnett & Scaffidi, 2013; Deloitte, 2011; Haines и сар., 2010; Ko и сар., 2011; 

Kulesz, 2011; Mehandjiev и сар., 2006; Сакал, Матковић, Тумбас, 2012), могу се 

груписати у следеће категорије. 

• Познавање корисничких захтева. Логично је претпоставити да своје 

информационе потребе најбоље познају сами крајњи корисници. Стога, 

уколико су у стању да развију апликације за своје потребе, смањују ризик 

уласка у тзв. сиву зону корисничких захтева (Сакал и сар., 2012), којем су 

ИТ професионалци изложени приликом прикупљања корисничких захтева.  

• Бројност крајњих корисника. Професионалних програмера је многоструко 

мање него крајњих корисника (Burnett & Scaffidi, 2013) који се уз 

минималну обуку могу оспособити да развију апликације чији је квалитет, 
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истина, неупоредив с квалитетом апликација које развијају ИТ 

професионалци, али ипак довољно добар за ad hoc решавање новонасталих 

корисничких захтева. 

• Брз развој и употреба. Захваљујући интуитивности и једноставности 

доступних софтверских алата, крајњи корисник је у стању да релативно брзо 

(и јефтино) изради једноставну апликацију. Такав развој се често описује и 

као quick and dirty. 

• Доступност алата за израду корисничких апликација. Софтвери 

различитих намена, који омогућавају својим корисницима креирање EUD 

апликација, лако су и широко доступни, а често и бесплатни.   

• Флексибилност кориснички развијених апликација. С обзиром на то да 

су их сами креирали, крајњи корисници би требало да могу релативно лако 

да модификују своје EUD апликације уколико се укаже потреба за тим. 

Корисности EUD не тичу се искључиво крајњих корисника већ бенефите 

имају и ИТ одељења и менаџмент организација, о чему говори Табела 1.  

Користи које имају 

крајњи корисници 

Користи које имају 

запослени у ИТ 

одељењу 

Користи које има 

менаџмент 

организације 

� олакшано доношење 
одлука 

� побољшана продуктивност 
� стимулисаност за стицање 
нових знања 

� веће задовољство послом 

� бржи одговори на 

информационе захтеве 

� побољшан однос са ИТ 

особљем 

� спремност за 
експериментисање и 

иновације 

� смањење броја 
пројеката са чијом се 

реализацијом касни 

� смањење дела ИТ 

ресурса који се троше 

на одржавање и 

програмирање 

апликација 

� повећање 
задовољства послом 

� боља употреба 
лимитираних ресурса 

� побољшани односи са 

крајњим 

корисницима 

� смањени број 

конфликата између 

корисника и ИТ 

одељења 

� задовољнији крајњи 

корисници и ИТ 

особље 

� повећање 
продуктивности 

крајњих корисника и 

ИТ стручњака 
� бржи одговори на 

информационе захтеве 

 

Табела 1. Потенцијалне EUD корисности 

Извор: Према: McGill, 2002а, преузето из: Раковић, 2014, стр. 22 

2. Категорије крајњих корисника 

Тумачење појма крањи корисник (рачунара) треба да је у функцији ИТ контекста 

времена у којем се корисник посматра. Уз извесну дозу резервисаности, може се 

рећи да је све до краја седамдесетих година прошлог века била присутна јасна 
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дистинкција између корисника рачунара који развијају софтвер и корисника који 

софтвер „само“ користе (Bellis, 1999; Browne, 2002; Bender, 2004; Ceruzzi & Grad, 

2007; Computer History Museum, 2006; Jelen, 2005; Kaparthi & Power, 2003; Power, 

2004; Livingston, 2007; McMullen, н. д.; Power, 2000; Walkenbach, 2010). Тако, у 

једном од старијих појмовних одређења, крајњи корисници дефинисани су као 

„сва лица која користе компјутерске апликације као део свакодневног живота или 

за свакодневни рад, али нису заинтересована за рачунаре по себи“ (Cypher, 1993, 

поменуто код Costabile, Fogli, Mussio, & Piccinno, 2007, стр. 4). Међутим, појава и 

масовно коришћење програма за табеларне калкулације учинили су не само да се 

број крајњих корисника рачунара вишеструко увећа и да (микро)рачунари нађу 

место у великом броју канцеларија и домаћинстава већ и то да до тада за развој 

софтвера незаинтересовани крајњи корисник, креирајући електронске табеле, 

делимично пређе у „други табор“, подстакнут једноставношћу креирања инстант, 

ad hoc решења (у форми електронске табеле) проблема с којим је суочен. При 

томе,  крајњи корисник се, несвесно, у извесној мери користи парадигмом 

декларативног програмирања и, условно речено, преузима на себе део 

програмерских задатака. Наравно, и даље је веома јасна разлика између EUD, с 

једне стране, и професионалног ИТ развоја софтвера, с друге – њих, између 

осталог, једнозначно раздвајају циљеви развоја. За крајње кориснике је развој 

апликације само инструментални циљ и они на развој гледају искључиво као на 

средство за извршење свог посла, док у је случају ИТ професионалаца 

апликација, разумљиво, циљ сам по себи (Ko и сар., 2011, споменуто код: 

Раковић, 2014). Наведено треба допунити констатацијом да статус крајњег 

корисника није везан за струку, занимање, образовање, док статус ИТ 

професионалца јесте. ИТ знања и искуства професионалних програмера и 

крајњих корисника девелопера практично нису компарабилна. 

Аутори Котерман и Кумаров (Cotterman и Kumarov), имајући на уму 

димензије употребе, развоја и контроле апликација (поменуто код: Govindarajulu, 

2003), виде корисника као власника апликације (употребљава их, а не развија), 

као развијаоца апликације и особу која их контролише. У пресеку наведених 

типова, исти аутори су дефинисали осам типова крајњих корисника: корисник 

потрошач; корисник оператер; корисник девелопер; корисник контролор; 

корисник оператер/девелопер; корисник девелопер/контролор; корисник 

оператер/контролор; корисник оператер/девелопер/контролор (Govindarajulu, 

2003, поменуто код: Раковић, 2014, стр. 23). 

Прва четири типа представљају основне типове крајњих корисника (слика 

1). Раковић (2014) наводи да корисник потрошач само користи информације које 

му доставља корисник оператер; корисник оператер генерише те информације 

користећи EUD апликације које је развио корисник девелопер, а контрола је 

поверена кориснику контролору. Као што је већ речено, корисник девелопер није 

ИТ професионалац, не располаже етаблираним програмерским знањима и посао 
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који обавља не односи се примарно и/или искључиво на израду апликација. 

Преостале категорије су комбинација наведених основних типова.  

Корисник 
потрошач

Корисник 
оператер

Корисник 
девелопер

Корисник 
контролер

Доставља информације

К
р
е
и
р
а
 

а
п
л
и
ка
ц
и
је

Контролише кориснички 
развијене апликације

 
Слика 1. Четири основна типа корисника према Котерману и Кумарову 

Извор: Креирано на основу Govindarajulu, 2003 

Базирајући своја истраживања на класификацији Котермана и Кумаровa, 

Говиндарајулу (Govindarajulu, 2003) долази до података о процентуалном учешћу 

појединих категорија крајњих корисника у њиховом укупном броју. Резултати 

тог истраживања показују да се само 17,1% корисника налази у категорији 

потрошача, њих око 46,5% је сврстано у категорију девелопера, 48,6% су 

оператери, док 62,6% корисника на неки начин спроводи контролу кориснички 

развијених апликација (слика 2). Наравно, испитани корисници су могли да буду 

сврстани и у више категорија. 

3,4%
3,4%

22,6%

17,1%

13,7%

9,2%

13,4%

Контролер

Корисник потрошач
(17,1%)

Девелопер Оператер

 
Слика 2. Венов дијаграм EUD димензија 

Извор: Govindarajulu, 2003, преузето из: Раковић, 2014, стр. 24 

Агрегацијом ставова које износи неколико аутора (Govindarajulu, 2003; 

Spahn, Dorner и Wulf, 2008; Ko и сар., 2011), долази се најпре до поделе 

корисника рачунара на категорију крајњих корисника и професионалних софтвер 

девелопера. Потоњи имају поткатегорије програмер и локални девелопер (слика 

3). И програмери и локални девелопери су ИТ професионалци који се баве 
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кодирањем, али локални девелопери осим ИТ експертизом, располажу и неким 

другим доменским знањима – типичан пример су пословни информатичари, који 

су, осим за ИТ, истовремено стручни и у некој одређеној области, на пример, 

рачуноводства и финансија. Категорија крајњих корисника се такође рашчлањује 

на две поткатегорије: крајњи корисници потрошачи и крајњи корисници 

девелопери. Њихове особине се подударају са особинама које се наводе у 

Котермановој и Кумаровој класификацији (Govindarajulu, 2003). Због поседовања 

професионалних ИТ знања, локални девелопери нису предмет интересовања рада, 

већ је фокус усмерен искључиво на крајње кориснике девелопере (који, дакле, 

нису у поседу формално стечених ИТ знања). У даљем току рада, у контексту 

крајњих корисника биће речи искључиво о њима. 

Корисници

Крајњи корисници
Професионални 

софтвер девелопери

Крајњи корисници 
потрошачи

Крајњи корисници 
девелопери

Локални девелопери Програмери

 Слика 3. Подела корисника рачунара 

Извор: Креирано на основу: Govindarajulu, 2003; Spahn и сар., 2008; Ko и сар., 2011, наведено у: Раковић, 

2014, стр. 25 

3. Крајњи корисници девелопери и кориснички развој 

апликација 

Раковић (2014) наводи да термин кориснички развој апликација / развој 

апликација од стране крајњих корисника (End User Development – EUD), који је 

најчешће у употреби у стручној литератури (Chen и сар., 2008; Haines и сар. 2010; 

Dörner и сар., 2007; Fischer, Giaccardi, Ye, Sutcliffe, & Mehandjiev, 2004; 

Lieberman, Paterno, Klann, & Wulf, 2006; Palanque & Bastide, 2003; Spahn и сар., 

2008; Spahn & Wulf, 2009; Wulf & Jark, 2004), има и неке ређе коришћене 

синониме, као што су: 

• програмирање од стране крајњих корисника (End User Programming – EUP); 

• употреба рачунара од стране крајњих корисника (End User Computing – 

EUC); 

• прилагођавање од стране крајњих корисника (End User Tailoring – EUT) и 

• софтверски инжењеринг од стране крајњих корисника (End User Software 

Engineering – EUSE). 

Шпан и сарадници (Spahn и сар., 2008) заступају став да су EUP, EUC и 

EUT претече корисничког развоја апликација (EUD), док Либерман и сарадници 
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(Lieberman и сар., 2006) у кориснички развој апликација убрајају и 

параметризацију апликација од стране крајњих корисника. У раду је прихваћен 

приступ аутора (Burnett & Scaffidi, 2013) за које је EUD термин који покрива 

софтверски инжењеринг од стране крајњих корисника (EUSE) и програмирање 

од стране крајњих корисника (EUP) (Раковић, 2014) (слика 4). У наставку рада 

следи детаљнија елаборација поменутих термина. 

Програмирање од стране 

крајњих корисника (EUP)

 
Слика 4. Концепти корисничког развоја апликација 

Извор: Креирано на основу: Burnett и Scaffidi, 2013, наведено у: Раковић, 2014, стр. 26 

Као што је видљиво са слике 4, кориснички развој апликација (EUD) јесте 

општи концепт. Обухватајући претходна два (EUP и EUSE) он представља „сет 

метода, техника и алата који омогућавају корисницима софтверских система, 

који нису професионални софтвер девелопери, да креирају, модификују или 

проширују софтверске артефакте“ (Srivastava, Singhi & Abbas, 2013, стр. 316, 

споменуто код: Раковић, 2014, стр. 30). Шајо и Гатри (Shayo & Guthrie, 2008) 

сматрају EUD видом долажења до софтвера који је равноправан с развојем 

софтвера од стране ИТ департмана, куповином софтвера и аутсорсингом (слика 

5), дајући му значај који до тада није имао у литератури.  

Софтвер на нивоу 
организације

Кориснички развој 
апликација

Развој софтвера од 
стране ИТ службе

Куповина софтвера 
од софтверских кућа

Outsourcing

Слика 5. Видови долажења до софтвера у организацијама 

Извор: Прилагођено према: Shayo & Guthrie, 2008 
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Исти аутори су извршили компарацију наведених видова долажења до 

софтвера с неколико аспеката (табела 2). 
 

Кориснички 

развој 

апликација 

Развој софтвера од 

стране ИТ 

департмана 

Куповина 

софтвера од 

софтверских 

кућа 

Outsourcing 

Трошкови Ниски / нема их Умерени (средњи) 
Умерени 
(средњи) 

Високи 

Временски распоред 
Тренутан, 

непосредан 
Спор Брз Спор 

Величина Мала Умерена (средња) Велика Средња/велика 

Контрола Ниска Висока Висока Висока 

Утицај/ 
деловање 

Локално 
Од локалног до 
организационог 

нивоа 

Од локалног до 
организационог 

нивоа 

Од локалног 
до 

организационо

г нивоа 

Прилагодљивост 
корисничком задатку 

Висока Средња Ниска Средња 

Подршка (help desk, 
документација, обука) 

Ниска/без Средња Средња Средња 

Интеграција Ниска Средња Ниска Висока 

Сигурност Ниска Висока Средња Висока 

Квалитет података и 

интегритет 

Упитно, некада 
већи квалитет 
података него у 
корпоративним 
системима 

Висок Средњи Висок 

Дуплирање напора Високо Ниско/без Ниско/без Ниско/без 

Прихваћеност Висока Ниска Средња Средња 

Табела 2.  Преглед карактеристика развоја/набавке софтвера у организацијама 

Извор: Shayo & Guthrie, 2008, преузето из: Раковић, 2014, стр. 31 

3.1. Програмирање од стране крајњих корисника – EUP  

Термин EUP стар је више од две деценије. Сматра се да га је популаризовао 

Нарди (Nardi, 1993; поменут код: Ko и сар., 2011), приказујући резултате својих 

истраживања о начинима употребе и коришћења програма за табеларне 

калкулације у пословању. Барнет и Скафиди (Burnett & Scaffidi, 2013) посебно 

наглашавају чињеницу да се термином EUP обухвата само фаза креирања 

кориснички развијених апликација (Burnett & Scaffidi, 2013; Ko и сар., 2011), док 

Ko и сарадници (2011) заступају став да се идеја EUP може сагледати 

компарацијом EUP с професионалним програмирањем кроз две димензије: 

димензију искуства и димензију програмерских активности, које су приказане на 
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слици 6. EUP се налази у доњим квадрантима приказане матрице, уз напомену да 

су аутори (Ko и сар., 2011) пошли од става да се EUP не односи ексклузивно на 

кодирање, већ и на сваку другу врсту генерисања сета инструкција чије 

извршавање резултира одређеним излазима (Sutcliffe и сар., 2003). У том смислу, 

Барнет и Скафиди (Burnett & Scaffidi, 2013) наводе да су најчешће врсте тако 

тумаченог EUP следеће (Раковић, 2014, стр. 27): 

• „програмирање помоћу визуелних атрибута – семантика програма се 

исказује кроз визуализацију програма (распоред ћелија у програмима за 

табеларне калкулације представља одређену семантику); 

• програмирање показивањем – техника којом корисник показује одређени 

поступак програму, на основу чега окружење креира програм (на пример, 

снимање макро наредби у Microsoft Office програмима); 

• програмирање спецификацијом – техника којом окружење генерише 

програм на основу описа програма датог од стране корисника путем 

природног језика. Burnett и Scaffidi (2013) као пример наводе 

имплементацију система у програмском језику Pyton од стране аутора Liu-a 

и Lieberman-a (2005)“ .  

Кôд као 

производ

Кôд као 
средство за 

остварење 

циља

Програмирање од стране 
студента информатике

Професионално 
програмирање

П
о
ч
е
тн
и
ч
ко

п
р
о
гр
а
м
и
р
а
њ
е

П
р
о
гр
а
м
и
р
а
њ
е
 

о
д
 с
тр
а
н
е
 

с
тр
у
ч
њ
а
ка

Кôд као 

производ

Кôд као 
средство за 

остварење 

циља

Мало искуство

 са програмским 

језицима

Велико искуство

 са програмским 

језицима

Мало искуство

 са програмским 

језицима

Велико искуство

 са програмским 

језицима  
Слика 6. Програмерске активности по димензијама искуства и циљева 

Извор: Адаптирано на основу: Ko и сар. 2011, преузето из: Раковић, 2014, стр. 27 
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3.2. Софтверски инжењеринг од стране крајњих 

корисника – EUSE 

Слично као и у случају програмирања од стране крајњих корисника и 

професионалног програмирања, постоји јасна дистинкција између појмова 

софтверски инжењеринг и софтверски инжењеринг од стране крајњих 

корисника.  

Према Розеновој (Rosenе) дефиницији софтверског инжењеринга, реч је о 

„примени систематског, дисциплинованог, мерљивог приступа развоју, руковању 

и одржавању софтвера, тј. примени инжењеринга на софтвер“ (Guide to the 

software engineering body of knowledge 2004 version: SWEBOK, поменуто код: 

Rosene, 2012, стр. 2). 

У наставку рада ће бити коришћен термин професионални софтверски 

инжењеринг за вид инжењеринга који је описан у претходној дефиницији, да би 

се он могао и терминолошки јасно разликовати од софтверског инжењеринга од 

стране крајњих корисника (EUSE). 

Софтверски инжењеринг од стране крајњих корисника (тачније, крајњих 

корисника девелопера) може се посматрати као EUP инкрементиран значајном 

пажњом посвећеном квалитету насцентне EUD апликације, при чему се под 

квалитетом подразумева поузданост, перформантност, једноставност одржавања 

и поновног коришћења, сигурност (Fischer, 2009; Burnett & Scaffidi, 2013). Тако 

дефинисан квалитет постиже се активностима које се односе на захтеве, дизајн и 

спецификацију, тестирање и верификацију, отклањање грешака, имплементацију 

и поновну употребу (Burnett & Scaffidi, 2013; Ko и сар., 2011, наведено у: 

Раковић, 2014).  

Иако су изазови присутни у професионалном софтверском инжењерингу и 

EUSE слични (а то је случај и код професионалног програмирања и EUP), 

разлике ипак постоје, и оне се огледају у следећем (Rosene, 2012). 

• Циљеви. Помоћу EUSE постижу се лични циљеви, док је код 

професионалног софтверског инжењеринга реч о циљевима које су зацртали 

надлежни органи. 

• Време. Професионални софтвер инжењери посвећују значајно више времена 

обезбеђивању квалитета апликације, при чему примењују одговарајућу 

етаблирану методологију. 

• Кориснички захтеви. Реч је о активности која је једна од кључних у 

професионалном софтверском инжењерингу, док је у EUSE она непотребна 

у случају када су крајњи корисници девелопери уједно и крајњи корисници 

потрошачи. У том случају, захтеви се могу сматрати „унапред 

прикупљенима“. 
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• Дизајн и спецификација. Услед недостатка професионалних ИТ знања, 

активности дизајна и спецификације су често проблематичне у EUSE, што 

није случај код професионалног софтверског инжењеринга.  

• Тестирање и верификација. Констатација изречена за активности дизајна и 

спецификације важи и за тестирање и верификацију. Истраживања указују 

на чињеницу да крајњи корисници девелопери често не придају превише 

важности тестирању и верификацији (Раковић, 2014). 

• Отклањање грешака. Недостатак професионалних ИТ знања узима данак и 

када је реч о отклањању грешака у случају EUSE. 

Очигледно је да се EUSE у највећој мери разликује од професионалног 

софтверског инжењеринга по питању (не)коришћења етаблираних методологија 

изградње информационих система, чије предности и недостатке приказује табела 

3. 

Предности Недостаци 

� смањење редундантности 

� смањење проблема у одржавању 

� побољшање квалитета апликација 

� побољшање безбедности 

� побољшање квалитета резервних 

копија и њихових recovery 

способности 

� хармонизација односа на релацији 

ИТ службе и корисничког развоја 
апликација 

� непотребна бирократија 

� време потребно да би се пратили 

кораци методологије 

� трошкови праћења методологије 

� немогућност примене појединих 

техника и методологија 

 

 

Табела 3. Сумарни преглед потенцијалних користи и недостатака употребе методологија изградње 
информационих система за развој апликација од стране крајњих корисника девелопера 

Извор: Taylor, Moynihan, & Wood-Harper, 1998, поменуто и код: McBride & Wood-Harper, 2002, преузето 
од: Раковић, 2014, стр. 29 

Мекбрајд и Вуд-Харпер (McBride & Wood-Harper, 2002) релативизују 

наведене предности и сматрају их једностраним виђењем ситуације од стране ИТ 

стручњака. Исти аутори наводе да су ставови крајњих корисника по питању 

примене етаблиране методологије у EUD претежно негативни. Они сматрају да 

методологија „ускраћује аутономију и власништво над подацима крајњих 

корисника; смањује потребу за схватањем проблема од стране крајњег 

корисника, чиме се елиминише улога корисника као системског стручњака; 

ограничава крајњег корисника девелопера да развија решења која рефлектују 

његову улогу у организацији, те његову могућност да развија додатне вештине; 

повећава време које се троши на небитне активности; дозвољавају ИТ служби да 

се меша у начин рада крајњих корисника девелопера, повећавајући ИТ 
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овлашћења и контролу, чиме се смањује њихова независност“ (Раковић, 2014, 

стр. 30).  

Закључак 

Усредсређујући се на програме за табеларне калкулације као платформу за 

кориснички развој, у раду се пошло од сажетог приказа разлога који су довели до 

појаве и пролиферације корисничког развоја апликација. Укратко су елабориране 

корисности које од корисничког развоја имају крајњи корисници, ИТ одељења и 

менаџмент. Приказани су актуелни ставови када су у питању категоризације 

крајњих корисника. Сужавајући фокус на категорију крајњих корисника 

девелопера, у раду је дато објашњење слојевитости појма EUD, који обухвата 

програмирање од стране крајњих корисника девелопера (EUP) и софтверски 

инжењеринг од стране крајњих корисника девелопера (EUSE). 
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Resume 

Not only did appearance and development of microcomputers, on the one hand, and 

spreadsheet applications, on the other, positively affect each other – they also enabled 

users without formal, specific IT knowledge to engage themselves in software 

development. As a result, over the last 30 years, end-user development (EUD) went 

from being exotic to being necessary: studies suggest that EUD stands behind one third 

of business data generated by companies in 2014. The paper is primarily focused on 

terminological delimitation of selected concepts related to EUD, such as end-user 

developer, end-user programming and end-user software engineering. 
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