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Стартување на апликација
За пристап до апликацијата за онлајн пополнување на Aкциониот план
може да го користите било кој стандарден веб пребарувач (Слика 1).

Слика 1 Најчесто користени веб пребарувачи

Апликацијата се стартува на два начина:
1. Со впишување на адресата ______________________ во
адресната линија на пребарувачот и се притиска копчето
ENTER.
2. На веб страницата на Државната комисија за спречување на
корупцијата http://www.dksk.org.mk со одбирање на мени
лево од екранот: Државнa програмa 2011-2015. Следно,
избирате ВЛЕЗ, во делот Влез во апликацијата (Слика 2).
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Слика 2 Државна програма 2011-2015

Со стартување на апликацијата се појавува форма за најава.
Доколку сте веќе регистрирани во системот тогаш внесете ги вашите
податоци за корисничко име и лозинка и кликнете на “Најави ме”.
(Слика 3)
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Слика 3 Почетен приказ на апликацијата

Регистрација
Доколку немате корисничко име потребно е да се изврши
регистрација за вашата институција. Притоа е дозволено од една
институција да се регистрира само еден корисник (Слика 4).

Слика 4 Форма за најава за влез во апликација
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Со кликање на копчето за регистрација се појавува нова форма на
која се прикажани полиња во кои се внесуваат податоците за
институцијата ( Слика 5).
1. Во полето Име и во полето Презиме се внесуваат името и
презимето на корисникот.
2. Во полето Корисничко име, се внесува првата буква од името
на корисникот и неговото презиме споено (пример,
zstojanovski)
3. Во полето Лозинка, се внесува лозинка по избор (6-10
карактери,која што само вие ќе ја знаете)
4. Во полето Е-пошта, се внесува вашиот е-маил
5. Во полето Институција се појавува листа од сите институции во
која треба да одберете за која институција се регистрирате.
Со кликање на копчето “Регистрирај ме” доколку се правилно
пополнети полињата се појавува порака за успешна регистрација.
За активирање на Вашиот профил ќе бидете известени на вашиот емаил по одобрувањето на корисничкото име од страна на
администраторот на ДКСК. Доколку поднесените податоци се
невалидни се појавува порака за грешка.
Задолжително мора да се пополнат сите полиња, во спротивно се
појавува известување и не сте во можност да се регистрирате.
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Слика 5 Форма за регистрација на нов корисник

Заборавена лозинка
Доколку номинираното лице (корисникот) ја заборави лозинката,
преку формата за најава за влез во апликација (Слика 4), со кликање
на копчето “заборавена лозинка“ се пристапува до форма заборавена
лозинка (слика 6) преку која се поднесува барање за нова лозинка. За
активација на новата лозинка добивате известување на вашиот емаил. Ја пополнувате долу наведената форма (Слика 6).
1. Во полето Корисничко име, го внесувате корисничкото име
што го користите за влез во апликацијата (пример,
zstojanovski)
2. Во полето Е-пошта, се внесува Вашиот е-маил
3. За полето Институција, треба да ја одберете институцијата за
која сте регистрирани
4. Во полето Лозинка, внесувате нова лозинка (6-10 карактери)
Откако ќе ја пополните формата за заборавена лозинка, ќе добиете
известување на вашиот е-маил за успешно менување на лозинката.
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Слика 6 Форма за заборавена лозинка

Известување за обврска за пополнување
Преку е-маилот кој го имате дадено при регистрацијата ќе добивате
по три известувања за роковите за исполнување на обврската за
доставување на податоци за тековниот период за вашата институција
(30, 15 и 5 дена пред истекот на рокот). Ваша обврска е во овој рок да
извршите пополнување на податоците. Доколку не извршите
пополнување и испраќање на податоците во поставениот рок, тогаш
ќе биде регистрирано дека вашата институција ја нема исполнето
обврската за тековниот период.
Со отпочнување на следниот период повторно ќе добивате
известувања за пополнување за новиот период, без разлика дали во
претходниот период сте ја исполниле обврската или не.
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Работа со апликацијата
На горниот десен дел од екранот се појавуваат податоците за
најавениот корисник, копче за одјава и можност за промена на
лозинка. На левата страна на екранот се појавува мени со следните
наслови: Стратегија, Акционен план и Сектори за пополнување за
вашата институција (Слика 7).

Стратегија
Во овој дел од апликацијата е даден наративниот дел од Државната
програма за превенција и репресија на корупцијата и Државната
програма за превенција и намалување на појавата на судир на
интереси 2011-2015. Овој дел треба да послужи за добивање на
комплетна слика на Државните програми и не е за пополнување.
Покрај прикажувањето на текстот на екранот постои и можност истиот
да биде превземен во .pdf формат.
За таа цел кликнете на сликичката.

Акционен план
Во Акциониот план е прикажан преглед на сите сектори со сите
надлежни институции со проблеми, активности и индикатори. (Слика
7).
Овој дел треба да послужи за добивање на комплетна слика на
Државните програми и не е за пополнување.
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Податоци за
корисникот
Копче за одјава

Слика 7 Приказ на дел од акциониот план

Сектори за пополнување за вашата институција
Во овој дел ви ќе ви се прикажат само секторите за кои вашата
институција е надлежна да изврши пополнување. Со бирање на
сектор ви се отвора табела со проблеми, активности и индикатори за
тој сектор.
Периодот за кој се пополнува е прикажан на горниот дел од формата
за пополнување. Во табелата за пополнување ви се прикажуваат само
оние индикатори за кои вашата институција е надлежна (Слика 7).
За индикаторите на активност треба да се пополни статусот на
реализација кој има три можности од кои може да се одбере (Да, Не и
Во тек) и треба да се даде образложение за реализацијата.
Најпрво се избира еден од понудените можности и потоа полето за
образложение на реализацијата станува активно. Во полето за
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образложение се пишува текст во кој се образложува реализацијата
на индикаторот на активност. Доколку полето “Статус на реализација”
е со сива позадина не може да се пополнува и значи дека
индикаторот на активноста или пак самата активност е прогласена за
РЕАЛИЗИРАНА од страна на ДКСК и вашата институција повеќе нема
обврска за понатамошно пополнување на овој индикатор.
За индикаторите на ефективност се внесува во полињата за
квантитативен приказ и се дава образложение.
Доколку немате податок за квантитативниот приказ тогаш во ова поле
внесувате 0. Со пополнување на квантитативниот приказ, полето за
образложение на индикаторот на ефективност станува активно за
внесување на текст.
Во ова поле се внесува текст кој ја образложува ефективноста.
Индикаторот на ефективност се пополнува за секој период без
разлика дали во некој од претходните периоди активноста е
прогласена за реализирана. (Слика 8).
Период за кој се пополнува

Полиња за пополнување за индикатор на активност
Слика 8 Приказ на делот за пополнување по сектори
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При пополнувањето на податоците во еден сектор, корисникот може
се до финалното испраќање, да ги зачувува податоците на копчето
“Зачувај” и повторно да ги менува се до кликање на копчето “Зачувај и
испрати”.
По прелистувањето на сите проблеми од секторот за кој се пополнува,
ако ги имате пополнето сите индикатори и не е потребно да се прават
измени, тогаш можете да кликнете на копчето “Зачувај и испрати”.
Со ова податоците за тој сектор се испратени и не може да се прават
промени на тие податоци за тековниот период. Ако не се пополнети
сите барани податоци за секторот за кој се пополнува, тогаш
апликацијата не дозволува податоците да се испратат односно да се
активира копчето “Зачувај и испрати”.
Копчињата “Зачувај и испрати” и “Зачувај” се појавуваат по
прелистувањето на сите проблеми за одреден сектор (Слика 9).

Зачувување и испраќање на
податоците за одреден
Слика 9 Зачувување на пополнетите податоци за одреден сектор
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Дополнителни информации
Откако ќе ги испратите податоците за одреден сектор, при повторен
обид за внесување на податоци во истиот, добивате порака дека веќе
сте извршиле испраќање.
Дополнително, со пораката ви се појавува и копче за печатење на
пополнетите податоци за тој сектор (Слика 10). Со кликање на ова
копче ви се прикажува изгледот на печатената верзија. Со повторно
кликање на “Печати” се печатат податоците.

Слика 10 Порака за испратени податоци и копче за печатење

Откако ќе завршите со работа со апликацијата потребно е да се
одјавите од истата преку кликање на копчето
.
При работа со апликацијата доколку имате потреба од поголем
простор на екранот за приказ на податоците тогаш кликнете на
стрелката која го одвојува делот со мени од делот за пополнување
(Слика 11). Со повторно кликање на стрелката се прикажува
првобитната состојба.
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Слика 11 Копче за криење/прикажување на менијата
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