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НАЈАВА ВО СИСТЕМОТ
- Со внесување на корисничко име и лозинка локалните администратори
ја добиваат следната форма:
Слика 1: Најава во системот

Во десниот горен агол стои нивната тековна улога ЛОКАЛЕН
АДМИНИСТРАТОР. Со кликање на АДМИНИСТАРЦИЈА службениците
влегуваат во администартивниот дел.
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АДМИНИСТАТИВЕН ДЕЛ
Слика 2: Администраторски дел (Менаџирање на корисници, Документи
по службена должност, Дефинирање уплатници)

Во оваа форма имаме МЕНАЏИРАЊЕ НА КОРИСНИЦИ, ДОКУМЕНТИ ПО
СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ И ДЕФИНИРАЊЕ УПЛАТНИЦИ.Во делот
менаџирање на корисници имаме преглед на сите дефинирани
корисници,можност за нивна измена, како и можност за додавање на нов
корисник.Во оваа форма локалните администратори имаат можност да
додаваат и одземаат улоги на веќе дефинираните корисници.
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ЧЕКОР 1: МЕНАЏИРАЊЕ НА КОРИСНИЦИ
-Во делот на менаџирање на корисници имаме ПРЕГЛЕД НА КОРИСНИЦИ
и ДОДАДИ НОВ КОРИСНИК.

Слика 2: Преглед на корисници, Додади нов корисник

Во делот на ПРЕГЛЕД НА КОРИСНИЦИ ги имаме сите дефинирани
корисници по општина, како и нивната улога.Еден слижбеник може да
има повеќе улоги.Ако сакаме да направиме измена кликаме на копчето
ДЕТАЛИ. За додавање на нов корисник кликаме на ДОДАДИ НОВ
КОРИСНИК и ја добиваме следната форма:

Page 5

Внесуваме име, презиме , e-mail, корисничко име, доделуваме лозинка и
ја селектираме улогата на корисникот кој го внесуваме.За корнисникот да
биде успешно внесен кликаме на зеленото копче СНИМИ. Со кликање на
копчето новиот корисник е внесен во системот и веќе го имаме во
формата преглед на корисници.

ЧЕКОР 2: ДОКУМЕНТИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ
- Тука општината има можност да ги дефинира кои документи ќе ги
прибавува по службена должност согласно законот за општа управна
постапка.Кликаме на ДОКУМЕНТИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ и ја
добиваме следната форма:
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Слика 3:Документи по службена должност

Тука имаме дел во кој се дефинирани сите документи и дел во кој ќе се
дефинираат документите кои ќе се прибавуваат по службена должност.На
стрелките
администраторот има можност да додава и одзема
документи.Ги селектира документите кои општината може да ги
прибавува и со стрелката ги додава во делот на ДОКУМЕНТИ КОИ МОЖАТ
ДА СЕ ПРИБАВАТ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ.Документите се веќе
додадени и ги имаме во табелата погоре.

ЧЕКОР 3: ДЕФИНИРАЈ УПЛАТНИЦИ
- Во оваа форма имаме: тип на барање, тип на документ, уплатница и
листа на дефинирани уплатници.Секоја уплатница која ќе се дефинира ќе
биде поврзана со одреден документ. Бираме тип на барање, тип на
документ , ги внесуваме податоците на уплатницата и кликаме на копчето
ЗАЧУВАЈ. Ја повторуваме постапката за сите документи. Дефинираме
уплатници онолку колку се потребни. Во табелата Листа на дефинирани
уплатници ќе ги има сите уплатници кои ќе се внесат. Ако сакаме да
направиме измена на некоја уплатница, ја селектираме и идеме на
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копчето ИЗМЕНИ .Ако сакаме да избришеме некоја уплатница ја
селектираме и кликаме на копчето ИЗБРИШИ.

Слика 1

Прв чекор е бирање на тип на барање и тип на документ. По
селекетирање на типот на барање и типот на документ следен чекор е
пополнување на уплатницата за тој вид на документ.
Ги пополнуваме податоците од уплатницата и кликаме на копчето
ЗАЧУВАЈ.
Слика 2
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Пополнетата уплатница ја имаме во делот на ЛИСТА НА ДЕФИНИРАНИ
УПЛАТНИЦИ.
Слика 3

Доколку корисникот сака да направи измена на веќе внесаната уплатница
ја селектира и клика на копчето Измени.Ги менува податоците и повторно
клика на копчето Зачувај.
За бришење на уплатницата корисникот ја селектира и клика на копчето
Избриши.
За секоја следна уплатница корисникот ја повторува постапката.

Page 9

