
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

УПУТСТВО 

 АСК ВEБ ФОРМЕ ОБРАЗАЦА  
 



 

 

УПУТСТВО – АСК Вeб форме образаца 
 

1.1 Регистрација и пријава корисника 

1.1.1 Регистрација корисника 
 

Систему се приступа преко веб линка који води до приступне странице. 

 

Слика 1 Приступна страница 

 

Субјекат који први пут приступа систему потребно је да прође кроз процес регистрације 

корисничког налога. Кликом на дугме Регистрација  субјекту се 

отвара форма за регистрацију налога. 



 

 

 

Слика 2 Форма за регистрацију корисника 

 

Поља на форми са црвеном маркацијом означавају обавезна поља, односно поља која је неопходно 

попунити како би регистрација била могућа. Поља на форми са зеленом маркацијом означавају 

опциона поља и њихово попуњавање није неопходно1. 

Због безбедности налога, лозинка коју корисник креира мора бити дугачка минимум 8 карактера, 

мора садржати минимум једно велико слово и макар једну цифру (пример лозинке која испуњава 

све параметре је Лозинка123). 

Поља Питања и Одговор служе да корисник одабере питање, одговори на њега и тако 3 пута, како 

би, уколико заборави лозинку, могао да одговарањем на постављена питања ресетује лозинку и 

поново приступи свом налогу. 

Попуњавањем свих обавезних поља и испуњавањем свих неопходних услова и кликом на дугме 

Регистрација , кориснику се на наведену мејл адресу шаље регистрациони мејл са линком 

за потврду налога. Корисник кликом на линк потврђује налог, који га води на приступну страницу 

апликације. Корисник уноси своје креденцијале и пријављује се у апликацију. 

Корисник у сваком тренутку може да одустане од креирања налога кликом на дугме Одустајање. 

                                                           

1 Поље Организација (постојећа из система) претражује шифарник Организација, одакле будући 

корисник може да изабере организацију за коју је везан. Уколико организација није међу доступнима у 

шифарнику, постоји могућност да корисник унесе организацију у слободној форми у пољу Организација 

(нова). Ова поља нису обавезна и корисник не мора да унесе ништа од вредности у тим пољима. 



 

 

1.1.2 Пријава корисника на систем 

 

Корисник уноси своје корисничко име у поље за унос корисничког имена и шифру у поље за унос 

шифре. Кликом на дугме Пријава , корисник потврђује свој унос и 

пријављује се на систем. 

 

1.1.3 Заборављена лозинка 
 

У случају заборављене лозинке, корисник има могућност ресетовања исте кликом на Заборављена 

лозинка . 

 

Слика 3 Форма за ресетовање лозинке 

 

Корисник уноси корисничко име и мејл адресу свог корисничког налога у поља. Када су валидна 

адреса и корисничко име унети, кликом на дугме Настави даље кориснику се приказују питања на 

која је одабрао да одговори приликом регистрације налога и поља за одговоре (слика 4).  Корисник 

у поље за одговоре уноси идентичне одговоре које је уносио приликом регистрације. Кликом на 

дугме Пошаљи ми лозинку, кориснику на маил се шаље генеричка лозинка коју може да искористи 

за логовање у апликацију. Када се корисник пријави на систем генеричком лозинком, потребно је 

да исту промени по сопственој жељи. Генеричка лозинка је привремена и њено трајање је 48 сати. 

Уколико корисник не промени лозинку у том року, мораће да понови гореописан начин за 

ресетовање лозинке. 

У сваком тренутку корисник има могућност да одустане од ресетовања лозинке кликом на 

Одустани. 



 

 

 

Слика 4 Одговарање на сигурносна питања 

 

2.1 Унос образаца 

2.1.1 Менији, радна површина и основни екран 
 

Основни екран апликације подељен је на 3 целине: два менија и радну површину. 

 

Слика 5 Основни екран апликације 

 

Горњи мени приказан је у облику алатне траке и на њему доступне су опције: измене детаља 

корисничког налога, измена писма апликације и одјава из апликације. Кликом на корисничко име 

кориснику се отвара форма за измену детаља корисничког налога као и опција промене лозинке. 



 

 

 

Слика 6 Форма за измену детаља налога 

 

Кликом на иконицу у Горњем менију кориснику се нуди падајућа листа доступних језика. 

Кликом на изабрани језик, мења се приказ у апликацији. 

Кликом на иконицу кориснику се јавља попап дијалог за потврду одјаве из апликације. 

 

 

 

 



 

 

 

Слика 7 Главни мени 

 

Функционалностима система се може приступити преко Главног менија који је позициониран на 

левој страни екрана. Главни мени постављен је у облику тзв. навигационог менија. Проласком кроз 

навигациони мени приступа се основним функционалностима система. У апликацији Веб форме 

образаца Агенције за спречавање корупције у главном менију понуђене су веб форме следећих 

образаца: извештаја о имовини и приходима функционера, обавештења о ступању/престанку јавне 

функције, обавештења о поступку јавне набавке, приватизације или другом поступку, евиденција 

поклона, захтев за похађање обуке, захтев за упис/брисање у регистар лобиста, образац обавештења 

лобираног лица о лобистичком контакту, евиденција органа власти о лобистичким контактима 

лобираног лица и извештај о раду лобисте. 

 

Највећи део апликације представља радна површина. Радна површина је место главне интеракције 

између корисника и апликације. На њој се приказују релевантне информације и очекује се од 

корисника да унесе тражене податке по унапред задатим правилностима. 

Легенда доступних функционалности: 

-  Детаљи: Даје преглед основних атрибута и метаподатака. 

-  Измена: Омогућава измену изабраног ентитета. 

-  Преузимање обрасца: Чување копије генерисаног ПДФ обрасца на хард-диск рачунара. 

-  Копирање обрасца: Омогућава креирање новог ентитета копирањем изабраног. 

-  Брисање: Омогућава брисање одабраног ентитета. 

 

 

 



 

 

2.1.2 Унос Обрасца обавештења о ступању/престанку јавне функције 
 

Када је корисник пријављен у апликацију, из главног менија са леве стране бира Образац 

обавештења о ступању/престанку јавне функције. На радној површини приказана су поља за 

претрагу образаца захтева по бар-коду, по статусу и типу обавештења, као и табела у којој су 

приказани већ креирани обрасци. 

 

Слика 8 Форма за претрагу, унос и измену обрасца  

 

Уносом вредности у поље Бар-код и/или избором статуса у пољу Статус, а затим кликом на дугме 

Претрага покреће се претрага креираних образаца. Резултати су приказани у табели испод. У 

сваком тренутку могуће је поништити претрагу и вратити приказ на почетно стање кликом на дугме 

Поништавање претраге. 

Кликом на дугме Унос новог обрасца, отвара се форма за унос новог Обрасца обавештења за органе 

у којима јавни функционер врши јавну функцију. 

 

Слика 9 Форма за унос обрасца обавештења о ступању/престанку јавне функције – таб Основно 

 



 

 

Као и на свакој форми, обавезна поља су обележена црвеном маркацијом, а опциона зеленом.  

Прво поље на табу које је приказано јесте поље за избор типа Обавештења, где корисник из падајуће 

листе бира да ли се ради о обавештењу: О ступању, О престанку или О реизбору. 

Поље Организација из система се попуњава тако што се изабере једна од постојећих вредности 

односно Организације која постоји у евиденцији Агенције за спречавање корупције. Корисник има 

могућност да претражује евиденцију Организација уносом директно у поље (неопходно је да 

корисник приликом претраге користи ћириличну тастатуру). Након уноса 5. карактера кориснику 

ће се приказати падајућа листа предложених организација које се подударају са унетом вредношћу 

у поље. 

 

Слика 10 Брза претрага – падајућа листа 

 

Поред брзе претраге кориснику је омогућена претрага на форми у виду искачућег прозора и то 

кликом на лупицу на пољу . Корисник у овом прегледу има могућност листања свих доступних 

вредности у оквиру евиденције Организација. Свој избор потврђује кликом на акцију Изабери . 

На овој форми кориснику је омогућена претрага уносом у поље Назив, као и сортирање вредности 

по Називу, Адреси и Месту и то кликом на . 



 

 

 

Слика 11 Форма за претрагу Организација 

 

Када је корисник одабрао неку од Организација из евиденције, на основу доступних података, 

попуњавају се Место и Адреса изабране Организације. Уколико неко од тих поља није попуњено, 

корисник је у обавези да попуни та поља. 

Поље за претрагу Места функционише на исти начин као и поље за претрагу Организација из 

система. 

Унос података у сегменту Назив јавне функције функционише такође по гореописаном принципу. 

Брза претрага и претрага на форми за претрагу Функција из система омогућена је уколико корисник 

користи искључиво ћириличну тастатуру.  

Након попуњених поља на табу Основно, корисник приступа попуњавању података на табу Лични 

подаци о јавном функционеру. Корисник попуњава податке, водећи рачуна о обавезним пољима. 

 

Слика 12 Таб Лични подаци о јавном функционеру 

 



 

 

Трећи и последњи таб по реду јесте таб Запослење и подаци који се уносе на овом табу односе се на 

Занимање, посао или делатност коју јавни функционер обавља у тренутку ступања на јавну 

функцију. 

 

Слика 13 Таб Занимање 

 

Испод табеле за унос занимања, кориснику је остављена могућност избора једног или више статуса 

запослења јавног функционера и то обележавањем кућица. 

Када је завршио са попуњавањем обавезних поља, корисник снима унете податке кликом на дугме 

Сними . Кликом на снимање измене на обрасцу су снимљене, а корисник има могућност 

да даље настави са радом или да затвори форму и да некада касније настави са уносом података или 

подношењем обрасца. 

 

Слика 14 Потврда снимања обрасца 

 

 

 



 

 

Након што је образац снимљен, извршена је провера да ли су сва обавезна поља исправно попуњена 

и на форми се појављује дугме за подношење обрасца – Поднеси. 

 

Слика 15 Исправно попуњен образац – дугме за подношење 

 

Кликом на дугме поднеси корисник добија поруку у попап форми да је образац успешно поднет, са 

исписаним јединственим бар-кодом за идентификацију обрасца и датумом подношења, а на хард-

диску корисничког рачунара сачувана је ПДФ форма попуњеног обрасца. 

Корисник ПДФ образац са бар-кодом штампа, потписује и шаље поштом Агенцији за спречавање 

корупције. 

 

Слика 16 Успешно поднет образац 

 



 

 

 

Слика 17 ПДФ верзија обрасца Обавештења о ступању/престанку јавне функције 

 

Када је образац Поднет, корисник више нема могућност измене података који су унети у образац. 

Преглед података поднетог обрасца кориснику је омогућен кликом на акцију Детаљи . 

 

Слика 18 Преглед детаља поднетог обрасца 

 

Корисник у сваком тренутку може поново да преузме ПДФ верзију поднетог обрасца на хард-диск 

рачунара кликом на акцију Преузимање обрасца .  



 

 

Уколико постоји потреба, кориснику је омогућено копирање података из поднетог обрасца и 

креирање новог обрасца са истим подацима кликом на акцију Копирање обрасца . Кликом на 

акцију Копирање обрасца јавља се попап дијалог у коме се корисник обавештава да је креиран нови 

образац копирањем и корисник је упитан да ли жели да настави са радом на обрасцу2. 

 

Слика 19 Потврда копирања обрасца 

 

Након што је потврдио да жели да настави са радом на копираном обрасцу, кориснику се отвара 

форма новог обрасца у коме има могућност измене података и поновног подношења измењеног 

обрасца. 

 

2.1.2  Унос Евиденције поклона 
 

Када је корисник пријављен у апликацију, из главног менија са леве стране бира Евиденција 

поклона. На радној површини приказана су поља за претрагу образаца захтева по бар-коду и по 

статусу, као и табела у којој су приказани већ креирани обрасци. 

 

Слика 20 Форма за претрагу, унос и измену обрасца 

 

 

                                                           

2 Подношењем копираног обрасца креира се нови ПДФ образац са новим јединственим бар-кодом. 



 

 

 

Уносом вредности у поље Бар-код и/или избором статуса, а затим кликом на дугме Претрага 

покреће це претрага креираних образаца. Резултати су приказани у табели испод. У сваком тренутку 

могуће је поништити претрагу и вратити приказ на почетно стање кликом на дугме Поништавање 

претраге. 

Кликом на дугме Унос новог обрасца   отвара се форма обрасца.  

 

Слика 21 Образац евиденције поклона 

 

Поље Организација из система се попуњава тако што се изабере једна од постојећих вредности 

односно Организације која постоји у евиденцији Агенције за спречавање корупције. Корисник има 

могућност да претражује евиденцију Организација уносом директно у поље (неопходно је да 

корисник приликом претраге користи ћириличну тастатуру). Након уноса 5. карактера кориснику 

ће се приказати падајућа листа предложених организација које се подударају са унетом вредношћу 

у поље. 

 

Слика 22 Брза претрага на пољу Организација из система 

 

Поред брзе претраге, кориснику је омогућена претрага на форми у виду искачућег прозора и то 

кликом на лупицу на пољу . Корисник у овом прегледу има могућност листања свих доступних 

вредности у оквиру евиденције Организација. Свој избор потврђује кликом на акцију Изабери . 

На овој форми, кориснику је омогућена претрага уносом у поље Назив, као и сортирање вредности 

по Називу, Адреси и Месту и то кликом на . 



 

 

 

Слика 23 Форма за претрагу Организација 

 

Када је корисник одабрао неку од Организација из евиденције, на основу доступних података, 

попуњавају се Место и Адреса изабране Организације. Уколико неко од тих поља није попуњено, 

корисник је у обавези да попуни та поља. 

Унос поклона у образац омогућен је кликом на дугме Унос поклона .  

 

Слика 24 Унос поклона 

 



 

 

Унос података у поље Јавна функција из система, функционише такође по гореописаном принципу. 

Брза претрага и претрага на форми за претрагу Јавна функција из система омогућена је уколико 

корисник користи искључиво ћириличну тастатуру.  

Након што је попунио сва остала обавезна поља, корисник кликом на ОК потврђује свој унос.  Унети 

подаци се сада налазе у табели на обрасцу Каталога поклона, а корисник може да настави са уносом 

следећег поклона кликом на дугме Унос поклона . Наредни клик на унос поклона 

отвара форму за унос новог поклона, али понавља податке о јавном функционеру са претходног 

уноса поклона. Корисник може да настави са даљим уносом поклона тог јавног функционера, а може 

и да измени и унесе другог. 

 

Слика 25 Копирани подаци о јавном функционеру на наредном уносу 

 

Када је попуњавање завршено, а сви услови задовољени, корисник кликом на дугме Сними снима 

унете податке. Након провере исправности и попуњености поља, јавља се дугме за подношење. 

 

Слика 26 Образац евиденције поклона – дугме за подношење 

 

Кликом на дугме Поднеси корисник добија поруку у попап форми да је образац успешно поднет, са 

исписаним јединственим бар-кодом за идентификацију обрасца и датумом подношења, а на хард-

диску корисничког рачунара сачувана је ПДФ форма попуњеног обрасца. 

Корисник ПДФ образац са бар-кодом штампа, потписује и шаље поштом Агенцији за спречавање 

корупције. 



 

 

 

Слика 27 Успешно поднет образац 

 

 

Слика 28 ПДФ верзија обрасца Евиденције поклона  

 

Када је образац Поднет, корисник више нема могућност измене података који су унети у образац. 

Преглед података поднетог обрасца кориснику је омогућен кликом на акцију Детаљи . 

 

Слика 29 Преглед детаља поднетог обрасца 

 

Корисник у сваком тренутку може поново да преузме ПДФ верзију поднетог обрасца на хард-диск 

рачунара кликом на акцију Преузимање обрасца .  

 

 

 



 

 

Уколико постоји потреба, кориснику је омогућено копирање података из поднетог обрасца и 

креирање новог обрасца са истим подацима кликом на акцију Копирање обрасца . Кликом на 

акцију Копирање обрасца јавља се попап дијалог у коме се корисник обавештава да је креиран нови 

образац копирањем и корисник је упитан да ли жели да настави са радом на обрасцу3. 

 

Слика 30 Потврда копирања обрасца 

 

Након што је потврдио да жели да настави са радом на копираном обрасцу, кориснику се отвара 

форма новог обрасца у коме има могућност измене података и поновног подношења измењеног 

обрасца. 

 

2.1.4 Унос обрасца Извештаја о имовини и приходима  
 

Када је корисник пријављен у апликацију, из главног менија са леве стране бира Образац извештаја 

о имовини и приходима. На радној површини приказана су поља за претрагу образаца захтева по 

бар-коду, по статусу и типу пријављивања, као и табела у којој су приказани већ креирани обрасци. 

 

Слика 31 Форма за претрагу, унос и измену обрасца 

 

 

 

                                                           

3 Подношењем копираног обрасца креира се нови ПДФ образац са новим јединственим бар-кодом. 



 

 

Уносом вредности у поље Бар-код и/или избором статуса у пољу Статус и/или избором типа 

пријављивања из падајуће листе, а затим кликом на дугме Претрага покреће се претрага креираних 

образаца. Резултати су приказани у табели испод. У сваком тренутку могуће је поништити претрагу 

и вратити приказ на почетно стање кликом на дугме Поништавање претраге. 

Кликом на дугме Унос новог обрасца отвара се форма обрасца Извештаја о 

имовини и приходима јавног функционера. 

 

Слика 32 Форма обрасца извештаја о имовини и приходима јавног функционера – таб Основно 

 

На табу Основно корисник попуњава тип пријављивања и то: да ли се ради о редовном 

пријављивању имовине, односно приликом ступања на јавну функцију или приликом престанка 

јавне функције; било да се ради о ванредном пријављивању имовине, односно због битних промена 

у току вршења јавне функције или због битних промена после престанка јавне функције. 

Поред типа пријављивања на табу основно, обавезно поље за попуњавање је и поље Место које 

означава место подношења извештаја. 

Након што су попуњена обавезна поља на табу Основно, корисник прелази на попуњавање података 

на табу Лични подаци. 



 

 

 

Слика 33 Лични подаци 

 

Унос у поља са лупицом омогућен је на два начина. Један од начина је уносом вредности директно 

у поље (обавезно коришћење ћириличне тастатуре), односно брза претрага. Након уноса првих 

неколико карактера, у падајућем менију испод поља, кориснику се нуде вредности из базе података. 

Корисник попуњава поље кликом на неку од понуђених вредности. 

 

Слика 34 Брза претрага 

 

Поред брзе претраге, кориснику је омогућена претрага на форми у виду искачућег прозора и то 

кликом на лупицу на пољу . Корисник у овом прегледу има могућност листања свих доступних 

вредности у оквиру евиденције Места. Свој избор потврђује кликом на акцију Изабери . На овој 

форми, кориснику је омогућена претрага уносом у поље Назив, као и сортирање вредности по 

Називу и то кликом на . 



 

 

 

Слика 35 Форма за претрагу места 

 

Обавезна поља на овом табу су означена црвеном маркацијом. Сегмент који се односи на податке о 

супружнику/ванбрачном партнеру активира се чекирањем кућице Супружник/ванбрачни партнер 

. 

Додавање података о малолетној деци омогућено је кликом на . Форма која се отвара кликом на 

 садржи податке о малолетној деци које је неопходно попунити. 

 

Слика 36 Форма за додавање података о малолетној деци 

 

Када су попуњени сви обавезни подаци, неопходно је да корисник сачува унете измене у обрасцу 

кликом на дугме Сачувај , како би се активирали остали табови са табелама за попуњавање. 

Када су табови активни, корисник може приступити попуњавању података на обрасцу.  

 

 



 

 

Први следећи таб по реду је таб Подаци о приходима. На табу Подаци о приходима доступне су 

следеће табеле за попуњавање: 

1. Приходи јавног функционера из буџета и других јавних извора 

2. Приходи по основу другог посла или делатности 

3. Чланство у органима удружења 

4. Приходи по основу научно-истраживачке, наставне, културно-уметничке, хуманитарне или 

спортске делатности 

5. Приходи од ауторских, патентних и других права интелектуалне својине 

6. Остали приходи 

7. Право коришћења стана за службене потребе 

8. Приходи супружника, односно ванбрачног партнера и малолетне деце 

 

 

 

Слика 37 Извештај о имовини и приходима – таб Подаци о приходима 



 

 

Унос података у сваку од табела омогућен је кликом на дугме Унос изнад сваке од табела. 

Унос података у табелу 1. Приходи јавног функционера из буџета и других јавних извора омогућен 

је кликом на дугме Унос прихода из буџета . На форми за унос прихода из буџета поља 

обавезна на попуњавање обележена су црвеном бојом. 

 

Слика 38 Форма за додавање прихода из буџета 

 

Када је корисник попунио форму водећи рачуна о обавезним пољима, кликом на дугме Сними  

унети подаци су додати у табелу на основној форми. 

 

Слика 39 Унети подаци у табелу на основној форми обрасца 

 

 

 

Уколико је потребно додати нови ред у табелу, корисник понавља процедуру. 



 

 

Додавање у сваку од табела на свим табовима омогућено је на исти, гореописан начин. 

Следећи таб по реду је таб Подаци о имовини. На табу Подаци о имовини доступне су следеће табеле 

за попуњавање: 

1. Непокретна имовина 

2. Покретне ствари које подлежу регистрацији 

 

Слика 40 Извештај о имовини и приходима – таб Подаци о имовини 

 

Последњи таб по реду је таб Депозити, дуговања и потраживања. На табу Депозити, дуговања и 

потраживања доступне су следеће табеле за попуњавање: 

1. Текући рачуни (динарски и девизни)  

2. Остали банкарски (динарски и девизни) рачуни 

3. Закуп сефова у банкама 

4. Дуговање (по основу кредита и друга дуговања) 

5. Потраживања 

6. Акције и удели у правном лицу 

7. Правно лице у коме правно лице из тачке 6. има више од 3% акција/удела у другом правном 

лицу 

8. Делатност предузетника 

9. Други финансијски инструменти (обвезнице, комерцијални или благајнички записи, полисе 

осигурања, менице, итд.) 

10. Други подаци битни за примену Закона 



 

 

 

 

Слика 41 Извештај о имовини и приходима – таб Депозити, дуговања и потраживања 

 

 

 

 

 

 

 

 

Када је попуњавање завршено, кликом на дугме Поднеси корисник добија поруку у попап форми 

да је образац успешно поднет, са исписаним јединственим бар-кодом за идентификацију обрасца и 



 

 

датумом подношења, а на хард-диску корисничког рачунара сачувана је ПДФ форма попуњеног 

обрасца. 

Корисник ПДФ образац са бар-кодом штампа, потписује и шаље поштом Агенцији за спречавање 

корупције. 

 

Слика 42 Успешно поднет образац 

 

 

Слика 43 ПДФ верзија обрасца Извештаја о имовини и приходима 

 

Када је образац Поднет, корисник више нема могућност измене података који су унети у образац. 

Преглед података поднетог обрасца кориснику је омогућен кликом на акцију Детаљи  . 



 

 

 

Слика 44 Преглед детаља поднетог обрасца 

 

Корисник у сваком тренутку може поново да преузме ПДФ верзију поднетог обрасца на хард диск 

рачунара кликом на акцију Преузимање обрасца .  

Уколико постоји потреба, кориснику је омогућено копирање података из поднетог обрасца и 

креирање новог обрасца са истим подацима кликом на акцију Копирање обрасца . Кликом на 

акцију Копирање обрасца јавља се попап дијалог у коме се корисник обавештава да је креиран нови 

образац копирањем и корисник је упитан да ли жели да настави са радом на обрасцу4. 

 

Слика 45 Потврда копирања обрасца 

 

Након што је потврдио да жели да настави са радом на копираном обрасцу, кориснику се отвара 

форма новог обрасца у коме има могућност измене података и поновног подношења измењеног 

обрасца.  

                                                           

4 Подношењем копираног обрасца креира се нови ПДФ образац са новим јединственим бар-кодом. 



 

 

Отпремање електронски потписаног извештаја о имовини и приходима 

 

Субјекту који је у обавези достављања Извештаја о имовини и приходима доступна је могућност 

отпреме електронски потписаног (сертификатом) обрасца. 

У случају отпреме електронски потписаног обрасца, субјект није у обавези да образац са 

бар-кодом одштампа, потпише и достави поштом Агенцији тако потписан образац. 

 

Отпремање електронски потписаног обрасца омогућено је на следећи начин: 

Након што је корисник поднео исправно попуњени образац и преузео на хард-диск свог рачунара 

извештај са бар-кодом, на извештај додаје свој електронски потпис и тако потписан чува на свом 

рачунару. 

Кликом на иконицу Детаљи , за образац који је у статусу Поднет, отвара се форма обрасца. У 

дну форме приказана је иконица за отпремање електронски потписаног обрасца. 

 

Слика 46 Иконица за одабир електронски потписаног извештаја 

 

 

 

 

 

 

 

Када је корисник одабрао електронски потписан извештај, иконица за одабир се мења и сигнализира 

кориснику да је извештај успешно одабран. 



 

 

 

Слика 47 Успешно одабран електронски потписан извештај са хард-диска корисника 

 

Након што је извештај успешно одабран, кориснику се  кликом на дугме 

 отвара искачући прозор за потврду слања извештаја. 

 

Слика 48 Потврда слања електронски потписаног извештаја 

 

Кликом на ДА електронски потписани извештај шаље се Агенцији, а образац у апликацији прелази 

у статус Послат електронски потписан. 

 

Слика 49 Успешно послат електронски потписан извештај 

 

 



 

 

Напомена: Приликом одабира електронски потписаног документа, систем проверава постојање 

електронског потписа на документу. Уколико електронски потпис не постоји, кориснику ће одабир 

таквог документа бити онемогућен. 

 

Слика 50 Онемогућено додавање документа без електронског потписа 

 

2.1.2 Унос Обрасца обавештења о поступку јавне набавке, приватизације или другом 

поступку 
 

Када је корисник пријављен у апликацију, из главног менија са леве стране бира Образац 

обавештења о поступку јавне набавке, приватизације или другом поступку. На радној 

површини приказана су поља за претрагу образаца захтева по бар-коду, по статусу и датуму 

подношења, као и табела у којој су приказани већ креирани обрасци. 

 

Слика 51 Форма за претрагу, унос и измену обрасца  

 

 



 

 

Уносом вредности у поље Бар-код и/или избором статуса у пољу Статус, а затим кликом на дугме 

Претрага покреће се претрага креираних образаца. Резултати су приказани у табели испод. У 

сваком тренутку могуће је поништити претрагу и вратити приказ на почетно стање кликом на дугме 

Поништавање претраге. 

Кликом на дугме Унос новог обрасца отвара се форма за унос новог Обрасца обавештења о 

поступку јавне набавке, приватизације или другом поступку. 

 

Слика 52 Форма за унос обрасца обавештења о поступку јавне набавке, приватизације или другом 

поступку 

 

Као и на свакој форми, обавезна поља су обележена црвеном маркацијом, а опциона зеленом.  

Форма обрасца је подељена на сегменте и то: 

- Подаци о подносиоцу обавештења 

- Подаци о јавном функционеру 

- Подаци о члану породице* 

- Назив органа јавне власти који је наручилац посла 

- Врста и предмет поступка 

- Одлука у поступку јавне набавке, приватизације или другом поступку 

*Сегмент са називом „Подаци о члану породице“ није обавезан за попуњавање обрасца докле год 

није чекирана „кућица“ поред наслова сегмента. Уколико се „кућица“ обележи, приказују се поља 

која је неопходно попунити. 

 



 

 

Слика 53 Подаци о члану породице 

 

Поље Назив органа јавне власти који је наручилац посла се попуњава тако што се изабере једна од 

постојећих вредности, односно Организације која постоји у евиденцији Агенције за спречавање 

корупције. Корисник има могућност да претражује евиденцију Организација уносом директно у 

поље (неопходно је да корисник приликом претраге користи ћириличну тастатуру). Након уноса 5. 

карактера кориснику ће се приказати падајућа листа предложених организација које се подударају 

са унетом вредношћу у поље. 

 

Слика 54 Брза претрага – падајућа листа 

 

Поред брзе претраге кориснику је омогућена претрага на форми у виду искачућег прозора и то 

кликом на лупицу на пољу . Корисник у овом прегледу има могућност листања свих доступних 

вредности у оквиру евиденције Организација. Свој избор потврђује кликом на акцију Изабери . 

На овој форми кориснику је омогућена претрага уносом у поље Назив, као и сортирање вредности 

по Називу, Адреси и Месту и то кликом на . 



 

 

 

Слика 55 Форма за претрагу Организација 

 

Унос података у сегменту Јавне функције и Места функционише такође по принципу описаном горе. 

Брза претрага и претрага на форми за претрагу Јавна функција из система омогућена је уколико 

корисник користи искључиво ћириличну тастатуру.  

Кад је завршио са попуњавањем обавезних поља, корисник снима унете податке кликом на дугме 

Сними . Кликом на снимање измене на обрасцу су снимљене, а корисник има могућност 

да даље настави са радом или да затвори форму и да некада касније настави са уносом података или 

подношењем обрасца. 

 

Слика 56 Потврда снимања обрасца 

 

Након што је образац снимљен, извршена је провера да ли су сва обавезна поља исправно попуњена 

и на форми се појављује дугме за подношење обрасца – Поднеси. 



 

 

 

Слика 57 Исправно попуњен образац – дугме за подношење 

 

Кликом на дугме поднеси корисник добија поруку у попап форми да је образац успешно поднет, са 

исписаним јединственим бар-кодом за идентификацију обрасца и датумом подношења, а на хард-

диску корисничког рачунара сачувана је ПДФ форма попуњеног обрасца. 

Корисник ПДФ образац са бар-кодом штампа, потписује и шаље поштом Агенцији за спречавање 

корупције. 

 

Слика 58 Успешно поднет образац 

 

 

Слика 59 ПДФ верзија обрасца  

 

Када је образац Поднет, корисник више нема могућност измене података који су унети у образац. 

Преглед података поднетог обрасца кориснику је омогућен кликом на акцију Детаљи  . 



 

 

 

Слика 60 Преглед детаља поднетог обрасца 

 

Корисник у сваком тренутку може поново да преузме ПДФ верзију поднетог обрасца на хард-диск 

рачунара кликом на акцију Преузимање обрасца .  

Уколико постоји потреба, кориснику је омогућено копирање података из поднетог обрасца и 

креирање новог обрасца са истим подацима кликом на акцију Копирање обрасца . Кликом на 

акцију Копирање обрасца јавља се попап дијалог у коме се корисник обавештава да је креиран нови 

образац копирањем и корисник је упитан да ли жели да настави са радом на обрасцу5. 

 

Слика 61 Потврда копирања обрасца 

 

Након што је потврдио да жели да настави са радом на копираном обрасцу, кориснику се отвара 

форма новог обрасца у коме има могућност измене података и поновног подношења измењеног 

обрасца. 

                                                           

5 Подношењем копираног обрасца креира се нови ПДФ образац са новим јединственим бар-кодом. 


