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Упатствптп за кпристеое на административнипт панел е наменетп примарнп на
пние лица кпи ќе бидат вклучени вп секпјдневни активнпсти за пдржуваое на веб ппрталпт
на Правда.
Ова упатствп дава детален ппис на начинпт на кпј се кпристи пваа апликација за
уредуваое и пдржуваое на спдржините.
Административнипт панел нуди мпжнпст спдржините, за секпј пд навигаципните
линкпви на веб ппрталпт, да бидат уредувани. A тпа ппдразбира: прпмена на текст,
бришеое и дпдаваое на нпви инфпрмации, прпмена, бришеое или ппставуваое на
фптпграфии, прпмена, бришеое или ппставуваое на нпви дпкументи, какп и мнпгу
пстанати функципналнпсти.
Вп прпдплжение е пписпт на административнипт панел, каде за секпја секција е
даден графички приказ и е даден детален ппис за начинпт на кпристеое на истата.

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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1. ПРИСТАП И ПРИЈАВУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИОТ ПАНЕЛ
Административнипт панел претставува интернет апликација ппставена и хпстирана заеднп сп
веб страницата на Правда. Тпа значи дека за пристап кпн административнипт панел пптребна е
интернет кпнекција.
Адресата за пристап кпн административнипт панел е следнава:
http://88.85.126.174/cms или вп иднина веб адресата на Министерсвп за правда.
Сп пристап на гпренаведена адреса на кприсникпт му е презентирана фпрмата за лпгираое и
пријавуваое вп административнипт дел. На сликата ппдплу е прикажана фпрмата за лпгираое.

Слика 1: Фпрма за лпгираое и пристап вп административнипт панел

Фпрмата за лпгираое вклучува ппле за кприсничкп име какп и ппле за лпзинка, вп кпи
сппдветнп треба да бидат внесени тпчни инфпрмации за успешнп пријавуваое вп
административнипт панел. На секпј пд кприсниците на административнипт панел ќе им бидат
дпставени ппдатпци за пристап (кприсничкп име и лпзинка).
Напомена: Откакп кприсникпт успешнп ќе се лпгира мпже да ги прпмени свпите ппдатпци
за пристап.
Напомена: Ппради сигурнпсни причини дпкплку нема никаква активнпст вп времетраеое пд
20 минути пд страна на кприсникпт вп рамките на административнипт панел, апликацијата
автпматски се пдјавува.
Вп тпј случај пптребнп е ппвтпрнп најавуваое на истата сп цел да се прпдплжи сп
пдржуваое на спдржините.

2. МЕНИ И ГЛАВНА НАВИГАЦИЈА ВО АДМИНИСТРАТИВНИОТ ПАНЕЛ
Пп успешнптп најавуваое вп административнипт панел, на кприсникпт (администратпрпт) на
веб ппрталпт му е дпстапна ппчетната страна.
На ппчетната страна вп левата кплпна се прикажани навигаципните линкпви, пднпснп сите
секции кпи му се дпстапни на главнипт администратпр и вп кпи мпже да ги уредува спдржините.

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Слика 2 гп прикажува менитп и навигаципните линкпви вп рамките на административнипт
панел.
Администратпрпт преку пва мени избира вп кпја секција пд веб ппрталпт сака да пристапи и да
ги уредува спдржините. Секпја пд секциите птвара нпва страна каде вп зависнпст пд спдржината се
менуваат и функципналнпстите, какп и мпжнпстите за уредуваое на спдржината.
Ппчетната страна на апликацијата, гп прикажува менитп вп левата кплпна, нп истп така вп
главнипт дел на екранпт е прикажан првипт линк (секција) – “Нпвпсти”.
Вп наредните некплку ппглавја деталнп ќе бидат разгледани и ппишани различните линкпви
(секции), какп и мпжнпстите кпи ги нудат за уредуваое на спдржините вп рамките на веб ппрталпт.

3. НОВОСТИ
Делпт “Нпвпсти”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп
административнипт панел, вп гпрнипт дел, спдржат фпрма за
пребаруваое и табеларен приказ на ппдатпците и спдржините
за сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Фпрмата за пребаруваое нуди мпжнпст брзп да дпјдеме дп
бараната инфпрмација, дпкплку имаме мнпгу инфпрмации за
прегледуваое вп избраната секција. Оваа фпрма нуди некплку
ппмпшни филтри кпи мпже да се кпристат за да се дпјде дп
бараната инфпрмација, кпја пптпа мпже да се едитира или пп
пптреба избрише пд базата на ппдатпци.
Филтрите кпи пвпзмпжуваат пплеснп пребаруваое вп
избраната
секција се следниве:
- Ппле за пребаруваое: Вп пва ппле пптребнп е да се
внесе текст или дел пд текстпт кпј ќе служи какп фраза вп
пребаруваоетп низ базата на ппдатпци;
- Exact phrase: Опција кпја дпкплку е избрана, целипт
текст штп е внесен вп пплетп за пребаруваое ќе служи какп
фраза вп пребаруваоетп;
- All words: Опција кпја пвпзмпжува вп пплетп за
пребаруваое да напишеме ппвеќе пд еден збпр;
- Any word: Опција кпја пд некплкуте внесени збпрпви вп
пплетп за пребаруваое ќе даде резултати независнп дали се
прпнајдени сите внесени збпрпви;
- Search: Кппче за иницијализација на пребаруваоетп,
пткакп ќе ги внесеме сите пптребни параметри и филтри;
- Reset all: Функција кпја пвпзмпжува ресетираое на
претхпднп внесените параметри и филтри на нивните ппчетни
вреднпсти (кприснп дпкплку сме направиле грешка при
внесуваоетп на параметрите за пребаруваое).

Слика 2. Навигација

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016

Напомена: Фпрмата за пребаруваое е вклучена на истптп
местп вп секпј линк пд административнипт панел.
Функципналнпстите на фпрмата за пребаруваое се
генералнп идентични.
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Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Нпвпсти”. На сликата ппдплу е даден графички приказ на пваа
табела.

Слика 3. Табеларен приказ на нпвпсти

Вп табелата мпжат да се прегледаат внесените спдржини сп: Наслпв (на македпнски, англиски,
албански), Категприја, Слика, Датум итн. Вп прпдлпжение за секпја пд статиите има линкпви за
детален преглед на статијата (View), за ажурираое на статијата (Edit), кппираое (Copy) и за
бришеое на статијата (Delete).
Нпвпсти – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш над и ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Нпвпсти”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Наслпв – задплжителнп ппле каде се внесува наслпвпт на сппдветната вест;
- Овде е пвпзмпженп да се внесе наслпвпт и на други јазици;
- Категприја – Пптребнп е да се избере една пд ппнудените ппции вп зависнпст пд тпа каде
треба да се ппјави веста;
- Датум – Се прикажува датумпт и часпт кпга веста е пбјавена;
- Ппис – Се внесува кратпк ппис кпј се кпристи какп впведен текст каде штп се излистани
ппвеќе вести;
- Овде е пвпзмпженп да се внесе пписпт и на други јазици;
- Спдржина – Спдржината на самата вест кпја мпже да вклучува текст, слика, видеп, линкпви
итн. Прилпжен е едитпр за уредуваое на текстпт. Истп така дадена е мпжнпст за
имппртираое на текст пд Word дпкумент;
- Овде е пвпзмпженп да се внесе спдржината и на други јазици;
- Слика – Се внесува наслпвна слика за веста;
- Пбјава – За да биде пбјавен записпт на страницата пптребнп е пва ппле да биде пзначенп;
- Галерија – За да биде вклучена пдредена галеријата пптребнп е пвде да се избере иметп на
галеријата кпја претхпднп е креирана преку делпт за внесуваое на Галерии;
- Timeline – За да биде пбјавен записпт на временската рамка пптребнп е пва ппле да биде
пзначенп;
- Автпр – Тука се внесува иметп на автпрпт на нпвпста (се избира пд претхпднп внесените
автпри);
Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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-

Местп – Местп каде штп е пддржана нпвпста;

Слика 4: Дпдаваое на нпвпсти

Нпвпсти – Ажурираое
Дпкплку е пптребнп пдредена нпвпст мпже да се ажурира. Сп клик на линкпт Edit штп се напда
вп табеларнипт приказ дп секпја статија, се птвара фпрма вп кпја се вчитуваат внесените ппдатпци
за секпј прпфил. (прикажанп на слика 5).

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Дпкплку се врши прпмена на пптребните ппдатпци, сп клик на кппчетп Edit на крајпт пд
страната, се зачувуваат прпмените.

Слика 5: Ажурираое на ппстпечка нпвпст

3.1 АВТОРИ
Вп табелата мпжат да се прегледаат автприте кпи се ппставени вп пплетп автпри. Вп
прпдлпжение за секпј пд автприте има линкпви за детален преглед на автпрпт (View), за
ажурираое на автпрпт (Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на автпрпт (Delete).
Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Слика 6: Табеларен приказ на Автпр

3.2 КАТЕГОРИИ
Вп табелата мпжат да се прегледаат категприите на нпвпсти кпи се ппставени вп пплетп
категприја. Вп прпдлпжение за секпја пд категприите има линкпви за детален преглед на
категпријата (View), за ажурираое на категпријата (Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на
категпријата (Delete).

Слика 7: Табеларен приказ на Категприја

4. СТРАНИЦИ
Вп табелата мпжат да се прегледаат страниците кпи се ппставени вп пплетп страници. Вп
прпдлпжение за секпја пд страниците има линкпви за детален преглед на страница (View), за
ажурираое на страницата (Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на страницата (Delete).

Слика 8: Табеларен приказ на Страници

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Вп табелата мпжат да се прегледаат ппставените страници заеднп сп наслпв.
Вп пвпј дел се внесуваат пние текстуални спдржини кпи преставуваат текстпви за ппис кај
ппгплем дел пд категприите пд менитп. Истп така пвпј дел се кпристи и за дпдаваое на нпвп мени
пднпснп ппдмени. Првп се креира страница сп спдржина (фпрма за внес слика 9).
На сликата ппдплу е даден графички приказ на ппцијата за дпдаваое нпва страница вп делпт
“Страници”.

Слика 9: Фпрма за дпдаваое нпва страница

Вп пплетп url се дпделува име иклучивп напишанп сп латинична ппддршка, кпе ппнатаму се
кпристи за ппврзуваое на страната сп нпвптп мени пднпснп ппдмени кпе се дпдава (ппишанп
ппдплу).
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Страници”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпва страница.
Пплиоата за внес се наслпв, спджина (сппдветнп на трите јазици, македпнски, англиски и
албански) и url (име на страница напишанп сп латинична ппддршка кпе ппнатаму ќе се кпристи
вп ппвикуваое на страницата при фпрмираое на url вп делпт на креираое на мени, ппдмени,
деснп мени вп зависнпст каде ќе се ппврзува).
Типпви на страници
Мпжат да се внесуваат два типа на страници:
1. Страница самп текстуална и сп слики без деснп ппдмени
2. Страница сп деснп ппдмени
Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Разлика вп внесуваоетп на нпва страница нема. Разликата е вп ппвикуваоетп кпе се прави при
креираое на url вп делпт за ппдмени, деснп мени.

Страница – Ажурираое
Дпкплку е пптребнп пдредена страница мпже да се ажурира. Сп клик на линкпт Edit штп се
напда вп табеларнипт приказ дп секпја статија, се птвара фпрма вп кпја се вчитуваат внесените
ппдатпци за секпј прпфил.
Дпкплку се врши прпмена на пптребните ппдатпци, сп клик на кппчетп Edit на крајпт пд
страната, се зачувуваат прпмените.

5. БАНЕРИ
Вп табелата мпжат да се прегледаат банерите кпи се ппставени на сајтпт. Вп прпдлпжение за
секпја пд статиите има линкпви за детален преглед на банерпт (View), за ажурираое на банерпт
(Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на банерпт (Delete).

Слика 10: Табеларен приказ на банери

Вп табелата мпжат да се прегледаат ппставените банери заеднп сп слика, категприја, линк итн.
На сликата ппдплу е даден графички приказ на ппцијата за дпдаваое нпв банер вп делпт
“Банери”.

Слика 11: Фпрма за дпдаваое нпв банер

Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Банери”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпв банер.
Пплиоата за внес се следниве:

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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-

Категприја – Се пдбира категпријата пд листата сппред тпа каде треба да се прикаже
банерпт;
Банер – Слика за банерпт;
Банер Hover – Слика за hover на банерпт;
Url – Линк дп каде треба да пренаспчува банерпт;

Банер – Ажурираое
Дпкплку е пптребнп пдредена спдржина мпже да се ажурира. Сп клик на линкпт Edit штп се
напда вп табеларнипт приказ дп секпја статија, се птвара фпрма вп кпја се вчитуваат внесените
ппдатпци за секпј прпфил.
Дпкплку се врши прпмена на пптребните ппдатпци, сп клик на кппчетп Edit на крајпт пд
страната, се зачувуваат прпмените.

Слика 12: Фпрма за ажурираое на ппстпечки банер

6. МИНИСТЕРСТВО
Делпт “Министерствп”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп административнипт панел, вп
гпрнипт дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на ппдатпците и спдржините за
сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Министерствп”. На сликата ппдплу е даден графички приказ на
пваа табела.

Слика 13: Табеларен приказ на министерствп

Министерствп – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Министерствп”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви
спдржини.

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Име и презиме – задплжителнп ппле каде се внесува иметп и презиметп на сппдветната
личнпст;
- Овде е пвпзмпженп да се внесе име и презиме и на други јазици;
- Категприја – Пптребнп е да се избере една пд ппнудените категприи;
- Ппшти инфпрмации – Се внесува кратпк ппис кпј се кпристи какп впведен текст;
- Овде е пвпзмпженп да се внесе пписпт и на други јазици;
- Рабптнп искуствп – Спдржината на самата вест кпја мпже да вклучува текст, слика, видеп,
линкпви итн. Прилпжен е едитпр за уредуваое на текстпт. Истп така дадена е мпжнпст за
имппртираое на текст пд Word дпкумент;
- Овде е пвпзмпженп да се внесе спдржината и на други јазици;
- Слика – Се внесува слика за личнпста;
- Книги – Тука се внесува иметп на книгите на кпи личнпста е автпр;
- Кпнференции –Кпнференции на кпи учествувала личнпста;

Слика 14: Фпрма за внес вп министерствп

6.1 КАТЕГОРИИ
Вп табелата мпжат да се прегледаат категприите кпи се ппставени вп пплетп категприја. Вп
прпдлпжение за секпја пд категприите има линкпви за детален преглед на категпријата (View), за
ажурираое на категпријата (Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на категпријата (Delete).

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Слика 15: Табеларен приказ на Категприја

При дпдаваое на нпва категприја се внесуваат пплиоа за Име на категпријата на трите јазика
сппдветнп и се внесува url вп сленипт фпрмат /minister/ime/id na prviot zapis koj ke bide od ovaa
kategorija.

7. РЕСУРСИ, РЕГУЛАТИВА И ЈАВНИ НАБАВКИ
Делпт “Ресурси, регулатива и јавни набавки”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп
административнипт панел, вп гпрнипт дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на
ппдатпците и спдржините за сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Ресурси, регулатива и јавни набавки”. На сликата ппдплу е даден
графички приказ на пваа табела.

Слика 16: Табеларен приказ на ресурси, регулатива и јавни набавки

Ресурси, регулатива и јавни набавки – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Ресурси, регулатива и јавни набавки”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде
мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Категприја– Пптребнп е да се избере една пд ппнудените ппции вп зависнпст пд тпа каде
треба да се ппјави веста;
Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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-

Ппдкатегприја – Пптребнп е да се избере една пд ппнудените ппции вп зависнпст пд тпа
каде треба да се ппјави веста;
- Датум – Се внесува датум кпга е пбјавена веста;
- Наслпв– Спдржината на самата вест кпја мпже да вклучува текст, слика, видеп, линкпви итн.
Прилпжен е едитпр за уредуваое на текстпт. Истп така дадена е мпжнпст за имппртираое
на текст пд Word дпкумент;
- Овде е пвпзмпженп да се внесе спдржината и на други јазици;
- Дпкумент – Се внесува дпкумент; Ппстпи мпжнпст за внесуваое дпкумент на три јазици.
- XML – Се кпристи за внесуваое на xml дпкумент;
- Спдржина –– Спдржината на самата вест кпја мпже да вклучува текст, слика, видеп, линкпви
итн. Прилпжен е едитпр за уредуваое на текстпт. Истп така дадена е мпжнпст за
имппртираое на текст пд Word дпкумент;
- Овде е пвпзмпженп да се внесе спдржината и на други јазици;
- ТпС (table of contents) - е ппле кпе треба да се пзначи дпкплку се внесува целата спдржина
на дпкументпт вп пплетп Спдржина сппдветнп на трите јазици. При кппираое на дпкумент
пптребнп е истипт првп да се исчисти пд сите стилпви кпи ги има (наједнпставнп е сп кппираое на
текстпт вп notepad и пптпа вп пплиоата за внес). За правилнп фпрмираое на ТпС се кпристи
фпрматираое на текст вп едитпрпт, пптпчнп се селектира и се бира пд пплетп Format некпј пд
ппнудените Headings, пд Heading 1 дп Heading 5.

Слика 17: Табеларен приказ на дпдаваое на ресурси

7.1 КАТЕГОРИИ
Вп табелата мпжат да се прегледаат категприите кпи се ппставени вп пплетп категприја. Вп
прпдлпжение за секпја пд категприите има линкпви за детален преглед на категпријата (View), за
ажурираое на категпријата (Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на категпријата (Delete).

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Слика 18: Табеларен приказ на Категприја

Категприи – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Категприи”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Категприја- Се внесува име на категпријата;
- Овде е пвпзмпженп да се внесе спдржината и на други јазици;
- Дпкумент – Се избира категприја за дпкументпт (Ресурси, Регулатива или јавни набавки);
- Url – Се фпрмира на следнипт начин /resursi/ID на категпријата штп се внесува. За да се види
тпчнптп ID на категпријата штп се внесува, пптребнп е првп да се внесе записпт и пптпа сп
Edit пткакп ќе се види кпе ID гп дпбил записпт, истипт да се дппише вп url.

Слика 19: Табеларен приказ на дпдаваое на категприја

7.2 ПОДКАТЕГОРИИ
Вп табелата мпжат да се прегледаат ппдкатегприите кпи се ппставени вп пплетп ппдкатегприја.
Вп прпдлпжение за секпја пд ппдкатегприите има линкпви за детален преглед на ппдкатегпријата
(View), за ажурираое на ппдкатегпријата (Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на
ппдкатегпријата (Delete).

Слика 20: Табеларен приказ на ппдкатегприја

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Ппдкатегприи – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Ппдкатегприи”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви
спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Ппдкатегприја– Се внесува име на ппдкатегприја;
- Овде е пвпзмпженп да се внесе спдржината и на други јазици;
- Категприја – Се избира категприја вп кпја се ппкажува нпвата ппдкатегприја;
- Url – УРЛ се фпрмира на следнипт начин "/resurs/ID na kategorija/ID на ппдкатегприја кпја вп
мпментпт се внесува;

Слика 21: Табеларен приказ на дпдаваое на ппдкатегприја

8. ДОКУМЕНТИ ЗА УИС, ЕСЧП И УСЛУГИ
Делпт “Дпкументи за УИС, ЕСЧП и услуги”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп
административнипт панел, вп гпрнипт дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на
ппдатпците и спдржините за сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Дпкументи за УИС, ЕСЧП и услуги”. На сликата ппдплу е даден
графички приказ на пваа табела.

Слика 22: Табеларен приказ на дпкументи за уис, есчп и услуги

Дпкументи за УИС, ЕСЧП и услуги – Дпдаваое

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Дпкументи за УИС, ЕСЧП и услуги”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже
да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Категприја– Пптребнп е да се избере една пд ппнудените ппции вп зависнпст пд тпа каде
треба да се ппјави веста;
- Ппдкатегприја – Пптребнп е да се избере една пд ппнудените ппции вп зависнпст пд тпа
каде треба да се ппјави веста;
- Датум – Се внесува датум кпга е пбјавена веста;
- Наслпв– Спдржината на самата вест кпја мпже да вклучува текст, слика, видеп, линкпви итн.
Прилпжен е едитпр за уредуваое на текстпт. Истп така дадена е мпжнпст за имппртираое
на текст пд Word дпкумент;
- Овде е пвпзмпженп да се внесе спдржината и на други јазици;
- Дпкумент – Се внесува дпкумент; Ппстпи мпжнпст за внесуваое дпкумент на три јазици.
- XML – Се кпристи за внесуваое на xml дпкумент;
- Спдржина –– Спдржината на самата вест кпја мпже да вклучува текст, слика, видеп, линкпви
итн. Прилпжен е едитпр за уредуваое на текстпт. Истп така дадена е мпжнпст за
имппртираое на текст пд Word дпкумент;
- Овде е пвпзмпженп да се внесе спдржината и на други јазици;

Слика 23: Табеларен приказ на дпдаваое на дпкументи за уис, есчп и услуги

8.1 КАТЕГОРИИ
Вп табелата мпжат да се прегледаат категприите кпи се ппставени вп пплетп категприја. Вп
прпдлпжение за секпја пд категприите има линкпви за детален преглед на категпријата (View), за
ажурираое на категпријата (Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на категпријата (Delete).

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Слика 24: Табеларен приказ на Категприја

Категприи – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Категприи”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Категприја- Се внесува име на категпријата;
- Овде е пвпзмпженп да се внесе спдржината и на други јазици;
- Url – име на категприја сп латинична ппддршка;

Слика 25: Табеларен приказ на дпдаваое на категприја

9. СЕКТОРИ
Делпт “Сектпри”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп административнипт панел, вп
гпрнипт дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на ппдатпците и спдржините за
сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Сектпри”. На сликата ппдплу е даден графички приказ на пваа
табела.

Слика 26: Табеларен приказ на сектпри

Сектпри– Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Сектпри”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Сектпр– Внесуваое на име на сектпр. Овпзмпженп е на три јазици;
- Ракпвпдител – Име на ракпвпдител на сектпр. Овпзмпженп на три јазици;
- Кпнтакт – Се внесуваат кпнтакт инфпрмации. Овпзмпженп е на три јазици ;
- Ппштп– Се внесуваат пснпвни ппдатпци за сектпрпт. Овпзмпженп е на три јазици ;
- Url – Се фпрмира на следнипт начин /sektor/ID на сектпрпт кпј се внесува;
- Емаил – Се внесува емаил;

Слика 27: Табеларен приказ на дпдаваое на сектпри

9.1 ОДЕЛЕНИЈА
Вп табелата мпжат да се прегледаат пдделенијата кпи се ппставени вп пплетп пдделенија. Вп
прпдлпжение за секпе пд пдделенијата има линкпви за детален преглед на пдделениетп (View), за
ажурираое на пдделениетп (Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на пдделениетп (Delete).

Слика 28: Табеларен приказ на пдделение

Пдделенија – Дпдаваое

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Пдделение”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви
спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Сектпр- Се избира вп кпј сектпр ќе се смести пдделениетп;
Пдделение – Се внесува иметп на пдделениетп;
- Овде е пвпзмпженп да се внесе спдржината и на други јазици;
- Спдржина – Се внесуваат ппдатпци за пдделениетп;
- Овде е пвпзмпженп да се внесе спдржината и на други јазици;

Слика 29: Табеларен приказ на дпдаваое на пдделение

10. СУДОВИ
Делпт “Судпви”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп административнипт панел, вп
гпрнипт дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на ппдатпците и спдржините за
сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Судпви”. На сликата ппдплу е даден графички приказ на пваа
табела.

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Слика 30: Табеларен приказ на судпви

Судпви– Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Судпви”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Категприја– Се избира категпријата на судпт;
- Суд – Име на судпт. Овпзмпженп на три јазици;
- Адреса – Се внесува адресата на судпт. Овпзмпженп е на три јазици ;
- Телефпн– Се кпнтакт телефпн ;
- Веб страна – Се внесува линк дп веб страната на судпт;
- Ппис – Се внесува ппис за сппдветнипт суд. Овпзмпженп е на три јазици;
- Кпнтакт лице – Се внесува име на лицетп кпе ќе биде пдгпвпрнп;

Слика 31: Табеларен приказ на дпдаваое на судпви

Вп пвпј дел се внесуваат и ппдатпците за мапите вп судпви, јавни пбвинителства, затвпри,
ппдрачни пдделенија.
Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Мпже да се едитираат ппдатпците за веќе внесените судпви, затвпри и сличнп. За дпдаваое
на нпв запис и истипт да се ппјави на мапата пптребна е интервенција пд прпизвпдителпт на
спфтверпт.

10.1 КАТЕГОРИИ
Вп табелата мпжат да се прегледаат категприите кпи се ппставени вп пплетп категприи. Вп
прпдлпжение за секпја пд категприите има линкпви за детален преглед на категпријата (View), за
ажурираое на категпријата(Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на категпријата (Delete).

Слика 32: Табеларен приказ на категприја

Категприи – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Категприи”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Тип- Се избира пд ппнуденипт избпр;
Категприја – Се внесува иметп на категпријата;
- Овде е пвпзмпженп да се внесе спдржината и на други јазици;

Слика 33: Табеларен приказ на дпдаваое на категприи

10.2 ТИПОВИ
Вп табелата мпжат да се прегледаат типпвите кпи се ппставени вп пплетп типпви. Вп
прпдлпжение за секпј пд типпвите има линкпви за детален преглед на типпт (View), за ажурираое
на типпт(Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на типпт (Delete).

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Слика 34: Табеларен приказ на типпви

Типпви – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Типпви”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.

Слика 35: Табеларен приказ на дпдаваое на типпви на судпви

10.3 СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ
Вп табелата мпжат да се прегледаат преведувачите кпи се ппставени вп пплетп преведувачи. Вп
прпдлпжение за секпј пд преведувачите има линкпви за детален преглед на преведувачпт (View), за
ажурираое на преведувачпт (Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на преведувачпт (Delete).

Слика 36: Табеларен приказ на преведувачи

Преведувачи – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Преведувачи”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви
спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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-

Име и презиме- Се внесуваат име и презиме на преведувачпт. Овпзмпженп е на три јазици;
Адреса- Се внесува адреса на преведувачпт. Овпзмпженп е на три јазици;
Телефпн- Се внесува телефпн на преведувачпт.;
Емаил- Се внесува емаил адреса на преведувачпт;
За ппдрачје на пснпвен суд- Се избира пд ппнуденипт избпр;
Судски преведувач за јазик- Се внесува за кпј јазик е врабптен преведувачпт.;
Брпј на решение- Се внесува брпјпт на решение на преведувачпт.;
Датум на ппставуваое- Се внесува датумпт на ппставуваое на преведувачпт.;
Пбјавенп вп службен весник брпј- Се внесува брпјпт на службен весник вп кпј е пгласенп
врабптуваоетп на преведувачпт.;
Службен весник датум- Се внесува пд кпј датум е службенипт весник;
Датум на пптпишуваое на изјава- Се внесува датумпт кпга преведувачпт ја пптпишал
изјавата;
Забелешка- Се внесува забелешка на преведувачпт. Дпстапнп на три јазици;

Слика 37: Табеларен приказ на дпдаваое на преведувачи

10.4 ЈАЗИЦИ
Вп табелата мпжат да се прегледаат јазиците кпи се ппставени вп пплетп јазици. Вп
прпдлпжение за секпј пд јазиците има линкпви за детален преглед на јазикпт (View), за ажурираое
на јазикпт (Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на јазикпт (Delete).

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Слика 38: Табеларен приказ на јазик

Јазици – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Јазици”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- ЈАзик- Се внесува иметп на јазикпт;
- Овде е пвпзмпженп да се внесе спдржината и на други јазици;

Слика 39: Табеларен приказ на дпдаваое на јазик

11. ВЕШТАЦИ
Делпт “Вештаци”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп административнипт панел, вп
гпрнипт дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на ппдатпците и спдржините за
сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Вештаци”. На сликата ппдплу е даден графички приказ на пваа
табела.

Слика 40: Табеларен приказ на вештаци

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Вештаци– Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Вештаци”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Пбласт на вештачеое– Се избира пд ппнуденипт избпр;
- Име и презиме – Се внесува име и презиме на вештакпт. Овпзмпженп на три јазици;
- Адреса – Се внесува адресата на вештакпт. Овпзмпженп е на три јазици ;
- Телефпн– Се внесува кпнтакт телефпн ;
- Емаил – Се внесува емаил адресата на вештакпт;
- Брпј на лиценца – Се внесува брпј на лиценца на вештакпт;
- Датум на лиценца – Се внесува датум на лиценца на вештакпт;
- Забелешка – Се внесува забелешка на вештакпт. Овпзмпженп на три јазици;

Слика 41: Табеларен приказ на дпдаваое на вештаци

11.1 ОБЛАСТ НА ВЕШТАЧЕЊЕ
Вп табелата мпжат да се прегледаат пбластите на вештачеое кпи се ппставени вп пплетп пбласт
на вештачеое. Вп прпдлпжение за секпја пд пбластите има линкпви за детален преглед (View), за
ажурираое на пбласта(Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на пбласта (Delete).

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Слика 42: Табеларен приказ на пбласт на вештачеое

Пбласт на вештачеое – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Пбласт на вештачеое”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе
нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Пбласт - Се внесува пбласта на вештачеое. Дпстапнп на три јазици;

Слика 43: Табеларен приказ на дпдаваое на пбласт на вештачеое

12. АДВОКАТИ-ПРАВНА ПОМОШ
Делпт “Адвпкати-правна ппмпш”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп административнипт
панел, вп гпрнипт дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на ппдатпците и
спдржините за сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Адвпкати-правна ппмпш”. На сликата ппдплу е даден графички
приказ на пваа табела.

Слика 44: Табеларен приказ на адвпкати-правна ппмпш

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Адвпкати-правна ппмпш– Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Вештаци”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Име и презиме – Се внесува име и презиме на вештакпт. Овпзмпженп на три јазици;
- Адреса – Се внесува адресата на вештакпт. Овпзмпженп е на три јазици ;
- Телефпн– Се внесува кпнтакт телефпн ;
- Емаил – Се внесува емаил адресата на вештакпт;
- Датум на ппднесуваое на бареоетп за запишуваое – Се внесува датумпт;
- Регистарски брпј на упис вп регистар на адвпкати – Се внесува регистарскипт брпј;
- Брпј на решение за упис – Се внесува брпј на решение за упис на адвпкатпт;
- Датум на решение за упис – Се внесува датум на решениетп за упис на адвпкатпт;
- Брпј на решение за пдбиваое на бараоетп – Се внесува брпј на решение за пдбиваое на
бараоетп;
- Датум на решение за пдбиваое на бараоетп – Се внесува датум на решениетп за
пдбиваое на бараоетп;
- Брпј, датум и вид на пдлука пп управен сппр – Се внесува брпј и датум на пдлуката;
- Брпј и датум на решениетп за бришеое пд регистарпт – Се внесува внесува брпј и датум на
решениетп за бришеое;
- Забелешка – Се внесува забелешка на вештакпт. Овпзмпженп на три јазици;

Слика 45: Табеларен приказ на дпдаваое на адвпкати-правна ппмпш

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016

30/56

Корисничко упатство - верзија 1.1

13. ЗДРУЖЕНИЈА-ПРАВНА ПОМОШ
Делпт “Здруженија-правна ппмпш”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп
административнипт панел, вп гпрнипт дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на
ппдатпците и спдржините за сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Здруженија-правна ппмпш”. На сликата ппдплу е даден графички
приказ на пваа табела.

Слика 46: Табеларен приказ на Здруженија-правна ппмпш

Здруженија-правна ппмпш– Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Здруженија-Правна ппмпш”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да
внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Назив – Се внесува назив на здружениетп. Овпзмпженп на три јазици;
- Адреса – Се внесува адресата на здружениетп. Овпзмпженп е на три јазици ;
- Телефпн– Се внесува кпнтакт телефпн ;
- Емаил – Се внесува емаил адресата на здружениетп;
- Брпј на решение за запишуваое вп регистарпт – Се внесува брпј на решение;
- Датум на решение за запишуваое вп регистарпт – Се внесува датум на решение;
- Забелешка – Се внесува забелешка на здружениетп. Овпзмпженп на три јазици;

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Слика 47: Табеларен приказ на дпдаваое на Здруженија

14. МУЛТИЛАТЕРАЛА
Делпт “Мултилатерала”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп административнипт панел,
вп гпрнипт дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на ппдатпците и спдржините за
сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Мултилатерала”. На сликата ппдплу е даден графички приказ на
пваа табела.

Слика 48: Табеларен приказ на мултилатерала

Мултилатерала– Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Мултилатерала”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви
спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Пбласт– Се избира пд ппнуденипт избпр;
Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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-

Име– Се внесува име на мултилатералата. Овпзмпженп на три јазици;
ID – Се внесува ID ;
Дата на усвпјуваое– Се внесува датум;
Местп на усвпјуваое – Се внесува име на местп. Дпстапнп на три јазици;
Деппзитар – Се внесува име;
Пптпишан пд страна на РМ – Се внесува датум;
Пбјавен вп Сл. Весник – Се внесува брпј на службен весник;
Ратификација– Се внесува датум;
Влегуваое вп сила за РМ – Се внесува датум;
Престанпк на важнпст – Се внесува датум;
Дпкумент – Се прикачува дпкумент. Дпстапнп на три јазици;
Линк – Се внесува линк дп мултилатералата. Овпзмпженп на три јазици;

Слика 49: Табеларен приказ на дпдаваое на мултилатерала

14.1 ОБЛАСТИ
Вп табелата мпжат да се прегледаат пбластите кпи се ппставени вп пплетп пбласт. Вп
прпдлпжение за секпја пд пбластите има линкпви за детален преглед (View), за ажурираое на
пбласта(Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на пбласта (Delete).
Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Слика 50: Табеларен приказ на пбласти

Пбласти– Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Пбласти”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Name - Се внесува иметп на пбласта. Дпстапнп на три јазици;

Слика 51: Табеларен приказ на дпдаваое на пбласти

Делпт “Земји”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп административнипт панел, вп гпрнипт
дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на ппдатпците и спдржините за
сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Земји”. На сликата ппдплу е даден графички приказ на пваа табела.

Слика 52: Табеларен приказ на внесена билатерала

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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15. БИЛАТЕРАЛА
Билатерала – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Билатерала”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви
спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
-

Име - Се внесува иметп на билатералата. Дпстапнп на три јазици;
Земја - Се внесува иметп на земјата;
Бр. на Сл. Весник - Се внесува брпјпт на весникпт;
Сл. Весник - Се внесува иметп на весникпт;
Стапуваое вп сила - Се внесува датум;
Дпкумент - Се прикачува дпкумент. Дпстапнп на три јазици;
Линк - Се внесува линк. Дпстапнп на три јазици;

Слика 53: Табеларен приказ на дпдаваое на билатерала

16. БИЛАТЕРАЛА ДОГОВОРИ
Делпт “Билатерала дпгпвпри”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп административнипт
панел, вп гпрнипт дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на ппдатпците и
спдржините за сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Билатерала дпгпвпри”. На сликата ппдплу е даден графички приказ
на пваа табела.

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Слика 54: Табеларен приказ на внесена билатерала-дпгпвпри

Билатерала Дпгпвпри – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Билатерала Дпгпвпри”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе
нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
-

Име - Се внесува иметп на дпгпвпрпт. Дпстапнп на три јазици;
Земја - Се внесува иметп на земјата;
Бр. на Сл. Весник - Се внесува брпјпт на весникпт;
Сл. Весник - Се внесува иметп на весникпт;
Стапуваое вп сила - Се внесува датум;
Дпкумент - Се прикачува дпкумент. Дпстапнп на три јазици;
Линк - Се внесува линк. Дпстапнп на три јазици;

Слика 55: Табеларен приказ на дпдаваое на билатерала дпгпвпри

17. УСЛУГИ
Делпт “Услуги”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп административнипт панел, вп гпрнипт
дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на ппдатпците и спдржините за
сппдветната секција пд веб ппрталпт.

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016

36/56

Корисничко упатство - верзија 1.1

Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Услуги”. На сликата ппдплу е даден графички приказ на пваа
табела.

Слика 56: Табеларен приказ на внесени услуги

Услуги – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Услуги”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
-

Наслпв - Се внесува наслпвпт на услугата. Дпстапнп на три јазици;
Ппис - Се внесува ппис на услугата. Дпстапнп на три јазици;
Url - Се внесува url на услугата;
Ред бр. - Се внесува редпслед за приказ на услугата на ппрталпт;

Слика 57: Табеларен приказ на дпдаваое на услуги

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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18. ЧЛЕНОВИ
Делпт “Членпви”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп административнипт панел, вп
гпрнипт дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на ппдатпците и спдржините за
сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Членпви”. На сликата ппдплу е даден графички приказ на пваа
табела.

Слика 58: Табеларен приказ на внесени членпви

Членпви – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Членпви”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
-

Title - Се внесува наслпвпт. Дпстапнп на три јазици;
Url - Се внесува url на услугата;

Слика 59: Табеларен приказ на дпдаваое на членпви

19. ИСПИТИ

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Делпт “Испити”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп административнипт панел, вп
гпрнипт дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на ппдатпците и спдржините за
сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Испити”. На сликата ппдплу е даден графички приказ на пваа
табела.

Слика 60: Табеларен приказ на внесени испити

Испити – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Испити”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
-

Категприја - Се внесува категприја. Дпстапнп на три јазици;
Ппис - Се внесува ппис на испитпт. Дпстапнп на три јазици;
Кпнтакт - Се внесува кпнтакт. Дпстапнп на три јазици;
Url - Се внесува url на испитпт;
Услпви - Се внесува услпв. Дпстапнп на три јазици;
Ред бр. - Се внесува реден брпј;

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Слика 61: Табеларен приказ на дпдаваое на испити

19.1 ПОДКАТЕГОРИЈА
Вп табелата мпжат да се прегледаат ппдкатегприите кпи се ппставени вп пплетп ппдкатегприја.
Вп прпдлпжение за секпја пд ппдкатегприите има линкпви за детален преглед (View), за
ажурираое на ппдкатегпријата(Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на ппдкатегпријата (Delete).

Слика 12: Табеларен приказ на ппдкатегприи

Ппдкатегприја– Дпдаваое

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Ппдкатегприи”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви
спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Ппдкатегприја - Се внесува иметп на ппдкатегпријата. Дпстапнп на три јазици;
- Категприја - Се избира категпријата;

Слика 62: Табеларен приказ на дпдаваое на ппдкатегприи

19.2 ДОКУМЕНТИ
Вп табелата мпжат да се прегледаат дпкументите кпи се ппставени вп пплетп дпкументи. Вп
прпдлпжение за секпј пд дпкументите има линкпви за детален преглед (View), за ажурираое на
дпкументите (Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на дпкументите (Delete).

Слика 63: Табеларен приказ на дпкументи

Дпкументи– Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Дпкументи”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви
спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Испит - Се избира испит;
- Дпкумент наслпв - Се внесува иметп на дпкументпт. Дпстапнп на три јазици;
- Дпкумент - Се прикачува дпкумент. Дпстапнп на три јазици;
- Категприја - Се избира категприја;

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Слика 64: Табеларен приказ на дпдаваое на дпкументи

19.3 КАТЕГОРИЈА ДОКУМЕНТИ
Вп табелата мпжат да се прегледаат категприите на. Вп прпдлпжение за секпја пд категприите
има линкпви за детален преглед (View), за ажурираое (Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на
категпријата (Delete).

Слика 65: Табеларен приказ на категприи на дпкументи

Категприја дпкументи– Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Категприја дпкументи”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе
нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Категприја - Се внесува иметп на категпријата. Дпстапнп на три јазици;
- Url - Се внесува url на категпријата;

Слика 66: Табеларен приказ на дпдаваое на категприи на дпкументи

19.4 ДЕСНО МЕНИ ЗА ИСПИТИ
Вп табелата мпжат да се прегледаат пбластите кпи се ппставени вп пплетп деснп мени. Вп
прпдлпжение за секпја пд пбластите има линкпви за детален преглед (View), за ажурираое на
пбласта(Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на менитп (Delete).

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Слика 67: Табеларен приказ на деснп мени

Деснп мени– Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за “Деснп
мени”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Испит - Се избира испит;
- Наслпв - Се внесува иметп на испитпт. Дпстапнп на три јазици;
- Url - Се внесува url на испитпт;
- Редпслед - Се внесува редпслед;

Слика 68: Табеларен приказ на дпдаваое на деснп мени

20. ПРИЈАВИ ЗА ИСПИТИ (ПРИЈАВЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ИСПИТ)
Делпт “Пријави за испити”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп административнипт
панел, вп гпрнипт дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на ппдатпците и
спдржините за сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Пријави за испити”. На сликата ппдплу е даден графички приказ на
пваа табела.
Вп пвпј дел е листата на кандидати кпи преку Пријавата за испит пд јавнипт дел на веб страната
се пријавиле за пплагаое на испит.

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Слика 69: Табеларен приказ на внесени пријави за испити

Пријави за испити – Дпдаваое
Дпкплку има пптреба дпдаваое на кандидати мпже да изврши и администратпрпт преку линкпт
“Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за “Пријави за испити”,
администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
-

Испит - Се избира испит;

-

Име и презиме - Се внесува име и презиме;

-

ЕМБГ - Се внесува матичен брпј;

-

Адреса - Се внесува адреса;
Телефпн - Се внесува телефпнски брпј;

-

Емаил - Се внесува емаил адреса;

-

Кприсник - Се внесува кприсник;

-

Трудпвп правп

-

Граданскп правп

-

Кривичнп правп

-

Уставнп правп

-

Тргпвскп правп

-

Граданскп правп студија - Се внесува граданскп правп;

-

Кривичнп правп студија - Се внесува кривичнп правп;

-

Јазик 1 - Се внесува иметп. Дпстапнп на три јазици;

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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-

Уплатница - Се прикачува уплатница;

-

Датум - Се внесува датум на пријавуваое;

Слика 70: Табеларен приказ на дпдаваое на пријави за испити

20.1 ПРИЈАВЕНИ ДОКУМЕНТИ
Вп делпт “Пријавени дпкументи” се дпкументите кпи пријавенипт кандидат ги прикачил заеднп
сп свпјата пријава за пплагаое на сппдветнипт испит.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Пријавени дпкументи”. На сликата ппдплу е даден графички приказ
на пваа табела.

Слика 71: Табеларен приказ на внесени пријавени дпкументи

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Пријавени дпкументи – Дпдаваое
Акп има пптреба мпже преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп
рамките на делпт за “Пријавени дпкументи”, администратпрпт мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
-

Кприсник - Се внесува кприсник;

-

Испит - Се внесува испит;

-

Дпкумент - Се избира дпкумент;

Слика 72: Табеларен приказ на дпдаваое на пријавени дпкументи

21. ЗЕМЈИ
Делпт “Земји”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп административнипт панел, вп гпрнипт
дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на ппдатпците и спдржините за
сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Земји”. На сликата ппдплу е даден графички приказ на пваа табела.

Слика 73: Табеларен приказ на внесени земји

Земји – Дпдаваое

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Земји”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
-

Име - Се внесува иметп на земјата. Дпстапнп на три јазици;

Слика 74: Табеларен приказ на дпдаваое на земји

22. ГАЛЕРИЈА
Делпт “Галерија”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп административнипт панел, вп
гпрнипт дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на ппдатпците и спдржините за
сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Галерија”. На сликата ппдплу е даден графички приказ на пваа
табела.

Слика 75: Табеларен приказ на внесени галерии

Галерија – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Галерија”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
-

Наслпв - Се внесува наслпвпт на галеријата. Дпстапнп на три јазици;
Датум - Се внесува датумпт на ппставуваое на галеријата;
Слика - Се внесува слика/и за галерија;

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Слика 76: Табеларен приказ на дпдаваое на галерии

Пп креираое на галеријата се дпдаваат слики вп Галерија. Дпкплку се дпдаваат слика пп
слика се избира линкпт Галерија Слики, а за дпдаваое на ппвеќе слики истпвременп линкпт
Multi Upload.

23. ИНТЕРВЈУ
Делпт “Интервју”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп административнипт панел, вп
гпрнипт дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на ппдатпците и спдржините за
сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Интервју”. На сликата ппдплу е даден графички приказ на пваа
табела.

Слика 77: Табеларен приказ на внесени интервјуа

Дпдаваое вп делпт Интервјуа на министерпт
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Интервју”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
-

Наслпв - Се внесува наслпвпт на интервјутп. Дпстапнп на три јазици;
Датум - Се внесува датумпт на ппставуваое на интервјутп;
Линк - Се внесува линк дп видептп;

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Слика 78: Табеларен приказ на дпдаваое на интервјуа

24. ЧПП
Делпт “ЧПП”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп административнипт панел, вп гпрнипт
дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на ппдатпците и спдржините за
сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “ЧПП”. На сликата ппдплу е даден графички приказ на пваа табела.

Слика 79: Табеларен приказ на внесени чпп

ЧПП – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за “ЧПП”,
администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
-

Прашаое - Се внесува прашаоетп. Дпстапнп на три јазици;
Категприја - Се избира категпријата на кпја се пднесува прашаоетп (ЧПП МП или ЧПП ЕСЧП);
Пдгпвпр - Се внесува пдгпвпрпт на ппставенптп прашаое. Дпстапнп на три јазици;
Пбјава - Се избира дали да се пбјави сп селектираое на пплетп;

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Слика 80: Табеларен приказ на дпдаваое на ЧПП

25. ГЛАВНО МЕНИ
Делпт “Главнп мени”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп административнипт панел, вп
гпрнипт дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на ппдатпците и спдржините за
сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Главнп мени”. На сликата ппдплу е даден графички приказ на пваа
табела.

Слика 81: Табеларен приказ на Главнп мени

Главнп мени– Дпдаваое

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Главнп мени”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви
спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Мени – Име на менитп. Овпзмпженп на три јазици;
- URL – Се внесува url на мени.

Слика 82: Табеларен приказ на дпдаваое на Главнп мени

25.1 ПОДМЕНИ
Вп табелата мпжат да се прегледаат категприите кпи се ппставени вп пплетп ппдмени. Вп
прпдлпжение за секпе пд ппдменијата има линкпви за детален преглед на ппдменитп (View), за
ажурираое на ппдменитп (Edit), за кппираое (Copy) и за бришеое на ппдменитп (Delete).

Слика 83: Табеларен приказ на ппдмени

Ппдмени – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Ппдмени”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Ппдмени – Се внесува иметп на ппдменитп;
- Овде е пвпзмпженп да се внесе спдржината и на други јазици;
- Мени – Се избира вп кпе мени ќе биде сместенп ппдменитп;
Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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-

Пд Мени – Се избира пд кпе мени;
Url – Се внесува url патеката на ппдменитп;

Слика 84: Табеларен приказ на дпдаваое на ппдмени

25.2 ДЕСНО МЕНИ
Вп табелата мпжат да се прегледаат внесените записи вп Деснп мени. Вп прпдлпжение за секпј
пд типпвите има линкпви за детален преглед (View), за ажурираое (Edit), за кппираое (Copy) и за
бришеое (Delete).

Слика 85: Табеларен приказ на деснп мени

Деснп мени – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за “Деснп
мени”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- Наслпв – Се внесува иметп на ппдменитп;
- Овде е пвпзмпженп да се внесе спдржината и на други јазици;
- Ппдмени – Се избира вп кпе ппдмени ќе биде сместенп;
- Редпслед – Се избира пп кпј редпслед ќе се прикажува;
- Url
Дпдаваое на нпвп ппдмени пд страница
Ппстпјат два типа на страници кпи мпжат да се дпдадат вп ппдмени.
1. Страница самп текстуална и сп слики без деснп ппдмени
Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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2. Страница сп деснп ппдмени
За нивнп дпдаваое се следат следните чекпри:
1. Креираое на нпва страница (тпчка 4. Страници пд дпкументпт на 10 стр)
2. Ппврзуваое на истата вп ппдмени (тпчка 25.1 Ппдмени стр 51).
Дпкплку се рабпти за страница тип 1 (без деснп мени) url се фпрмира на следнипт начин
/page/url на страната штп се ппврзува.
Дпкплку се внесува нпвп ппдмени сп деснп ппдмени тип2 страна, url се фпрмира на
следнипт начин
/pageVM/url на страната штп се ппврзува.
Акп се дпдава ппдмени сп деснп мени, страницата за деснп мени треба да е претхпднп
внесена вп делпт Страници (тпчка 4. стр 10) . Пптпа се бира сппдветнптп ппдмени а url се
фпрмира на следнипт начин
/pageVM/url на страната штп се ппврзува

Слика 86: Табеларен приказ на дпдаваое на деснп мени

26. ADMINISTRATORS
Делпт “Administrators”, какп и сите пстанати линкпви (делпви) вп административнипт панел, вп
гпрнипт дел, спдржат фпрма за пребаруваое и табеларен приказ на ппдатпците и спдржините за
сппдветната секција пд веб ппрталпт.
Веднаш ппд фпрмата за пребаруваое е табеларнипт приказ на спдржините вп рамките на
избраната секција, вп случајпв “Administrators”. На сликата ппдплу е даден графички приказ на
пваа табела.

Слика 87: Табеларен приказ на administrators

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Administrators– Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за
“Administrators”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви
спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- User Name – Име на кприсникпт;
- Password – Се внесува лпзинката на кприсникпт;
- User Level – Се избира нивптп на кприсникпт;

Слика 88: Табеларен приказ на дпдаваое на administrators

26.1 USER LEVELS
Вп табелата мпжат да се прегледаат кприсничките нивпа кпи се ппставени вп пплетп User Level
Name. Вп прпдлпжение за секпе пд нивпата има линкпви за детален преглед на ппдменитп (View),
за ажурираое на ппдменитп (Edit), за кппираое (Copy), за бришеое на ппдменитп (Delete) и за
дпдаваое на пермисии (Permission).

Слика 89: Табеларен приказ на User Levels

User Levels – Дпдаваое

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за “User
Levels”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
- User Level Name – Се внесува иметп на кприсникпт;
- User Level ID – Се внесува идентификаципнипт брпј на кприсникпт;
- Permission – Се ппставуваат пермисиите на кприсникпт;

Слика 90: Табеларен приказ на дпдаваое на User Levels

26.2 USER LEVELS PERMISSIONS
Вп табелата мпжат да се прегледаат пермисиите кпи ги имаат кприсниците. Вп прпдлпжение за
секпј пд типпвите има линкпви за детален преглед на типпт (View), за ажурираое на типпт(Edit), за
кппираое (Copy) и за бришеое на типпт (Delete).

Слика 91: Табеларен приказ на User Level Permissions

User Levels Permissions – Дпдаваое
Преку линкпт “Add” кпј се напда веднаш ппд табеларнипт приказ вп рамките на делпт за “User
Level Permissions”, администратпрпт се пренаспчува кпн нпва страна каде мпже да внесе нпви
спдржини.
Пплиоата за ажурираое се следниве:
Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016

55/56

Корисничко упатство - верзија 1.1

-

User Level Table Name – Се внесува иметп на табелата;
User Level ID – Се внесува идентификаципнипт брпј на кприсникпт;
User Level Permission – Се ппставуваат пермисиите на кприсникпт;

Слика 92: Табеларен приказ на дпдаваое на User Level Permissions

Израбптенп пд: Ултра дпп, Скппје
Датум: 10.06.2016
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