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Упатството за користење на административниот панел е наменето примарно на 
оние лица кои ќе бидат вклучени во секојдневни активности за одржување на веб порталот 
на zpis.gov.mk.   

 

Ова упатство дава детален опис на начинот на кој се користи оваа апликација за 
уредување и одржување на содржините. 

 

Административниот панел нуди можност содржините, за секој од навигационите 
линкови на веб порталот, да бидат уредувани. A тоа подразбира: промена на текст, 
бришење и додавање на нови информации, промена, бришење или поставување на 
фотографии, промена, бришење или поставување на нови документи, како и многу 
останати функционалности. 

 

Во продолжение е описот на административниот панел, каде за секоја секција е 
даден графички приказ и е даден детален опис за начинот на користење на истата. 
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1. ПРИСТАП И ПРИЈАВУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИОТ ПАНЕЛ 

 
Административниот панел претставува интернет апликација поставена и хостирана заедно со 

веб страницата zpis.gov.mk. Тоа значи дека за пристап кон административниот панел потребна е 
интернет конекција. 

 
Адресата за пристап кон административниот панел е следнава: 
http://212.13.72.86/cms со корисничко име test и лозинка test, a  во иднина за пристап ќе се 

користи http://zpis.gov.mk/cms. 
 

Со пристап на горенаведена адреса на корисникот му е презентирана формата за логирање и 
пријавување во административниот дел. На сликата подолу е прикажана формата за логирање. 

 

 
Слика 1: Форма за логирање и пристап во административниот панел 

 
Формата за логирање вклучува поле за корисничко име како и поле за лозинка, во кои 

соодветно треба да бидат внесени точни информации за успешно пријавување во 
административниот панел. На секој од корисниците на административниот панел ќе им бидат 
доставени податоци за пристап (корисничко име и лозинка). 

 
Напомена: Откако корисникот успешно ќе се логира може да ги промени своите податоци 

за пристап. 
 

Напомена: Поради сигурносни причини доколку нема никаква активност во времетраење од 
20 минути од страна на корисникот во рамките на административниот панел, апликацијата 
автоматски се одјавува. 

Во тој случај потребно е повторно најавување на истата со цел да се продолжи со 
одржување на содржините. 

 

2. МЕНИ И ГЛАВНА НАВИГАЦИЈА ВО АДМИНИСТРАТИВНИОТ ПАНЕЛ 
 

По успешното најавување во административниот панел, на корисникот (администраторот на веб 
порталот) му е достапна почетната страна. 

На почетната страна во левата колона се прикажани навигационите линкови, односно сите 
секции кои му се достапни на администратор и во кои може да ги уредува содржините. 

 

 

http://212.13.72.86/cms
http://zpis.gov.mk/cms
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Сликата од левата страна го прикажува менито и навигационите 
линкови во рамките на административниот панел. 

 

Администраторот преку ова мени избира во која секција од веб 
порталот сака да пристапи и да ги уредува содржините. Секоја од 
секциите отвара нова страна каде во зависност од содржината се 
менуваат и функционалностите, како и можностите за уредување на 
содржината. 

 

Почетната страна на апликацијата, го прикажува менито во левата 
колона, но исто така во главниот дел на екранот е прикажан првиот линк 
(секција) – “Билтени-Извештаи”. 

 

Во наредните неколку поглавја детално ќе бидат разгледани и 
опишани различните линкови (секции), како и можностите кои ги нудат за 
уредување на содржините во рамките на веб порталот. 

 

3. БИЛТЕНИ-ИЗВЕШТАИ 

 
Делот “Билтени-Извештаи”, како и сите останати линкови (делови) во административниот 

панел, во горниот дел, содржат форма за пребарување и табеларен приказ на податоците и 
содржините за соодветната секција од веб порталот. 

 Формата за пребарување нуди можност брзо да дојдеме до бараната информација, доколку 
имаме многу информации за прегледување во избраната секција. Оваа форма нуди неколку 
помошни филтри кои може да се користат за да се дојде до бараната информација, која потоа може 
да се едитира или по потреба избрише од базата на податоци. 

Филтрите кои овозможуваат полесно пребарување во избраната секција се следниве: 
- Поле за пребарување: Во ова поле потребно е да се внесе текст или дел од текстот кој ќе 

служи како фраза во пребарувањето низ базата на податоци; 
- Exact phrase: Опција која доколку е избрана, целиот текст што е внесен во полето за 

пребарување ќе служи како фраза во пребарувањето; 
- All words: Опција која овозможува во полето за пребарување да напишеме повеќе од еден 

збор; 
- Any word: Опција која од неколкуте внесени зборови во полето за пребарување ќе даде 

резултати независно дали се пронајдени сите внесени зборови; 
- Search: Копче за иницијализација на пребарувањето, откако ќе ги внесеме сите потребни 

параметри и филтри; 
 

Напомена: Формата за пребарување е вклучена на истото место во секој линк од 
административниот панел. Функционалностите на формата за пребарување се генерално 
идентични. 

  
Веднаш под фоpмата за пребарување е табеларниот приказ на содржините во рамките на 

избраната секција, во случајов “Билтени-Извештаи”. На сликата подолу е даден графички приказ на 
оваа табела. 

 

Слика 2. Навигација 
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Слика 3. Табеларен приказ на билтени-извештаи 

 
Во табелата можат да се прегледаат внесените содржини со: Наслов, Документ, Датум на 

објава, Објава и Датум. Во продложение за секоја од статиите има линкови за детален преглед на 
статијата (View), за ажурирање на статијата (Edit), за копирање на статијата (Copy) и за бришење на 
статијата (Delete). 

 
Билтени-Извештаи – Додавање 
 
Преку линкот “Add” кој се наоѓа веднаш под табеларниот приказ во рамките на делот за 

“Билтени-Извештаи”, администраторот се пренасочува кон нова страна каде може да внесе нови 
содржини.  

 
Полињата за ажурирање се следниве: 
 
- Наслов – задолжително поле каде се внесува насловот на соодветниот билтен/извештај; 
- Документ – Се  внесува документ за билтен/извештај;  

  - Овде е овозможено да се внесе насловот и документот и на англиски јазик; 
- Датум Објава – Се  внесува датум на објава; 
- Датум –Се внесува датум; 
- Објава – За да биде објавен записот на страницата потребно е ова поле да биде означено; 

 

 
Слика 4: Додавање на нов билтен/извештај 

 

Билтени-Извештаи – Ажурирање  
 

Доколку е потребно одреден билтен/извештај може да се ажурира. Со клик на линкот Edit 
што се наоѓа во табеларниот приказ до секоја статија, се отвара форма во која се вчитуваат 
внесените податоци за секој профил.  
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Доколку се врши промена на потребните податоци, со клик на копчето Edit на крајот од 
страната, се зачувуваат промените. 

4. АНКЕТА 
 
Со клик на линкот Анкета од десната страна се појавува табеларниот приказ на содржините 

во рамките на избраната секција. На сликата подолу е даден графички приказ на оваа табела. 
 

 
Слика 5. Табеларен приказ на анкета 

 
Во табелата можат да се прегледаат внесените содржини со: Наслов, Датум, Прашање, 
Одговор 1, Одговор 2, Одговор 3, А1Count, A2Count, A3Count. Во продложение за секоја од 
статиите има линкови за детален преглед на статијата (View), за ажурирање на статијата 
(Edit), за копирање на статијата (Copy) и за бришење на статијата (Delete). 

 
Анкета – Додавање 
 
Преку линкот “Add” кој се наоѓа веднаш под табеларниот приказ во рамките на делот за 
“Анкета”, администраторот се пренасочува кон нова страна каде може да внесе нови 
содржини.  
 
Полињата за ажурирање се следниве: 
 
- Наслов – задолжително поле каде се внесува насловот на анкетата; 
- Датум –Се внесува датум; 
- Прашање – се внесува прашање  
- Одговор 1,2,3 – се внесуваат три одговори ( да, не, можда или др. ) 
- А1Count, A2Count, A3Count – Се внесуваат вредности за одговори од кои да почнува 

анкетата. 
- Објава – За да биде објавена анкетата на страницата потребно е ова поле да биде означено; 

 
 

 
               Слика 6: Додавање на нова анкета 
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Анкета – Ажурирање  
 

Доколку е потребно одредена анкета може да се ажурира. Со клик на линкот Edit што се 
наоѓа во табеларниот приказ до секоја статија, се отвара форма во која се вчитуваат внесените 
податоци за секој профил.  

Доколку се врши промена на потребните податоци, со клик на копчето Edit на крајот од 
страната, се зачувуваат промените. 

 
 

5.  ВЕСТИ 
 

Со клик на линкот Вести од десната страна се појавува табеларниот приказ на содржините во 
рамките на избраната секција. На сликата подолу е даден графички приказ на оваа табела. 

 

 
Слика 7: Додавање на нова вест 

 
Во табелата можат да се прегледаат внесените содржини со: Наслов, Датум, Слика, Текст, 
Галерија. Во продложение за секоја од статиите има линкови за детален преглед на статијата 
(View), за ажурирање на статијата (Edit), за копирање на статијата (Copy) и за бришење на 
статијата (Delete). 
 
Вести – Додавање 
 
Преку линкот “Add” кој се наоѓа веднаш под табеларниот приказ во рамките на делот за 

“Вести”, администраторот се пренасочува кон нова страна каде може да внесе нови содржини.  
 
Полињата за ажурирање се следниве: 
 
- Наслов – задолжително поле каде се внесува насловот на соодветната вест; 
- Текст – Содржината на самата вест која може да вклучува текст, слика, видео, линкови итн. 

 - Во наслов и текст е овозможено да се внесе насловот и текстот и на англиски јазик; 
- Датум –Се внесува датум; 
- Слика – Се  внесува насловна слика за веста; 
- Галерија – Се избира галерија од претходно креираните галерии (опционално) ; 
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Слика 8: Додавање на нова вест 

 

Вести – Ажурирање  
 
Доколку е потребно одредена вест може да се ажурира. Со клик на линкот Edit што се наоѓа во 

табеларниот приказ до секоја статија, се отвара форма во која се вчитуваат внесените податоци за 
секој профил.  

Доколку се врши промена на потребните податоци, со клик на копчето Edit на крајот од 
страната, се зачувуваат промените. 

 

 

6. БАНЕРИ 

 
Со клик на линкот Банери од десната страна се појавува табеларниот приказ на содржините 

во рамките на избраната секција. На сликата подолу е даден графички приказ на оваа табела. 

 

 
Слика 9: Табеларен приказ на банери 
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Во табелата можат да се прегледаат поставените банери заедно со слика, линк, позиција итн. 
За да се објави банерот на веб страницата потребно е да се штиклира полето „Објавa“. 
На сликата подолу е даден графички приказ на опцијата за додавање нов банер во делот 

“Банери”. 
 

 

 
Слика 10: Форма за додавање нов банер 

 
Преку линкот “Add” кој се наоѓа веднаш под табеларниот приказ во рамките на делот за 

“Банери”, администраторот се пренасочува кон нова страна каде може да внесе нови содржини.  
 
Полињата за ажурирање се следниве: 
 
- Редослед – Дополнително бројче за редоследот според кој ќе се прикажуваат банерите на 

страната; 
- Позиција – Се одбира позиција од листата според тоа каде треба да се прикаже банерот; 
- Банер – Слика за банерот; 
- Урл – Линк до каде треба да пренасочува банерот; 

- Објави –Дали банерот да се објави на страницата или не; 
 

 
Банер – Ажурирање  
 
Доколку е потребно одредена содржина може да се ажурира. Со клик на линкот Edit што се 

наоѓа во табеларниот приказ до секоја статија, се отвара форма во која се вчитуваат внесените 
податоци за секој профил. 

Доколку се врши промена на потребните податоци, со клик на копчето Edit на крајот од 
страната, се зачувуваат промените. 

 

7.  ДОКУМЕНТИ 
 
Делот “Документи”, како и сите останати линкови (делови) во административниот панел, во 

горниот дел, содржат форма за пребарување и табеларен приказ на податоците и содржините за 
соодветната секција од веб порталот. 

Веднаш под формата за пребарување е табеларниот приказ на содржините во рамките на 
избраната секција, во случајов “Документи”. На сликата подолу е даден графички приказ на оваа 
табела. 



      

Документ:        Упатство за користење на административен панел 10/13 
Датум:        Септември, 2017 
Припремено од:  Унет 

 

 

 
Слика 11. Табеларен приказ на документи 

 
Во табелата можат да се прегледаат внесените содржини со: Наслов, Категорија, Име на 

документ, Датум, итн. Во продложение за секоја од статиите има линкови за детален преглед на 
статијата (View), за ажурирање на статијата (Edit), за копирање (Copy) и за бришење на статијата 

(Delete). 
 
Преку линкот “Add” кој се наоѓа веднаш под 

табеларниот приказ во рамките на делот за 
“Документи”, администраторот се пренасочува кон 
нова страна каде може да внесе нови содржини.  

 
Полињата за ажурирање се следниве: 
 
- Наслов – задолжително поле каде се внесува 

насловот на соодветната страница; 
- Документ – Се избира документот што треба 

да се прикачи; 
- Во наслов и документ е овозможено да се 

внесе насловот и документот и на англиски јазик; 
- Категорија - Се избира во која категорија да се прикаже документот; 
- Подкатегорија - Се избира во која подкатегорија да се прикаже документот (доколку има за 

одредена категорија); 
- Датум – Се внесува датумот на објава; 
- Текст – Се внесува опис за документот 

 

7.1 Категории на документи 
 

 Во табелата можат да се прегледаат внесените содржини со: Категорија и URL. Во 
продложение за секоја од статиите има линкови за детален преглед на статијата (View), за 
ажурирање на статијата (Edit), за копирање (Copy) и за бришење на статијата (Delete). 

 
Преку линкот “Add” кој се наоѓа веднаш под 

табеларниот приказ во рамките на делот за 
“Категории на документи”, администраторот се 
пренасочува кон нова страна каде може да внесе 
нови содржини.  

 
Полињата за ажурирање се следниве: 
- Категорија – се внесува нова категорија за документи; 
- URL – се внесува url за новата категорија; 
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 7.2 Подкатегории на документи од категорија Законодавство  
 

 
Преку линкот “Add” кој се наоѓа веднаш под 

табеларниот приказ во рамките на делот за 
“Подкатегории на документи”, администраторот се 
пренасочува кон нова страна каде може да внесе нови 
содржини.  

 
Полињата за ажурирање се следниве: 
- Подкатегорија – се внесува нова подкатегорија за документи од категоријата 

Законодавство; 
- URL – се внесува url за новата подкатегорија; 
 
Документи – Ажурирање  
 
Доколку е потребно одредена содржина може да се ажурира. Со клик на линкот Edit што се 

наоѓа во табеларниот приказ до секоја статија, се отвара форма во која се вчитуваат внесените 
податоци за секој профил. 

Доколку се врши промена на потребните податоци, со клик на копчето Edit на крајот од 
страната, се зачувуваат промените. 

 
 

8.  ГАЛЕРИИ 
 
Делот “Галерии”, како и сите останати линкови (делови) во административниот панел, во 

горниот дел, содржат форма за пребарување и табеларен приказ на податоците и содржините за 
соодветната секција од веб порталот. 

Веднаш под фоpмата за пребарување е табеларниот приказ на содржините во рамките на 
избраната секција, во случајов “Галерии”. На сликата подолу е даден графички приказ на оваа 
табела. 

 

 
 

Слика 15: Табеларен приказ на внесени галерии 
 
 

Преку линкот “Add” кој се наоѓа веднаш под табеларниот приказ во рамките на делот за 
“Галерии”, администраторот се пренасочува кон нова страна каде може да внесе новa галерија.  

 
Полињата за внес на галерии се следите: 
 
- Наслов – Наслов на галеријата; 
- Слика – Форма за прикачување на насловна слика за галеријата; 
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- Датум – Датум на објава на галеријата; 
 

Откако ќе се креира галеријата, со избор на опцијата „Слики Галерии“, која се наоѓа покрај 
секоја галерија во листата се отвора форма за додавање на сликите во галеријата. 

 
После изборот на „Слики Галерии“ се отвора нов прозорец (како на слика 16) со податоци за 

галеријата и листа на внесените фотографии за истата.  
 

Под листата на фотографии има копче „Add“ преку кое 
се додаваат фотографиите. 

Со клик на копчето „Add“ се отвора форма за додавање 
на фотографија. 

 

 
Слика 17: Форма за додавање на нова фотографија во галеријата  

Слика 16: Листа на фотографии од галерија 

 

 

9.  ПРАШАЊА 
 
Делот “Прашања”, како и сите останати линкови (делови) во административниот панел, во 

горниот дел, содржат форма за пребарување и табеларен приказ на податоците и содржините за 
соодветната секција од веб порталот. 

Веднаш под фоpмата за пребарување е табеларниот приказ на содржините во рамките на 
избраната секција, во случајов “Прашања”. На сликата подолу е даден графички приказ на оваа 
табела. 

 
Слика 18. Табеларен приказ на „Прашања“ 

 

Преку линкот “Add” кој се наоѓа веднаш под табеларниот приказ во рамките на делот за 
“Прашања”, администраторот се пренасочува кон нова страна каде може да внесе новa галерија.  

 
Полињата за внес на галерии се следите: 
 
- Име – име на порака; 
- Е-маил – е-маил на испраќачот; 



      

Документ:        Упатство за користење на административен панел 13/13 
Датум:        Септември, 2017 
Припремено од:  Унет 

 

 

- Прашање – Прашање; 
- Одговор – Одговор; 

- Објава - Дали прашањето да се објави на страницата или не; 

 

 

 
Слика 19: Форма за додавање на прашање 

 
 
 

 

10.  За промена на лозинка се избира Change Password и во десната колона прво се пишува 
старата лозинка па подолу два пати се повторува новоизбраната лозинка.  

 
11.  За одјавување од административниот панел кликнете Logout. 

 


