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Локација Интернет обрасца: https://gizpar.limequery.com/819871?lang=sr
НАПОМЕНА:

Молимо Вас да, пре него што пређете на попуњавање Интернет обрасца (за који ће се још
користити истозначни термини ”анкета”, ”матрица” и ”упитник”), прочитате и попуните документ
матрице (у ”DOCX” формату софтвера за обраду текста) који Вам је достављен у прилогу имејл
поруке која Вам је послата у вези са оценом усклађености посебних закона са ЗУП-ом.

Кретање кроз Интернет образац:
Елемент интерфејса обрасца

1

Налази се ...

Објашњење

На свакој страни обрасца (осим
последње) у доњем десном углу
На свакој страни обрасца (осим
прве) у доњем левом углу
На последњој страни обрасца у
доњем десном углу

Кликом на дугме ”Даље” идете на следећу страну
обрасца
Кликом на дугме ”Претходно” враћате се на
претходну страну обрасца
Кликом на дугме ”Проследи” шаљете своје
одговоре и долазите на завршну страну анкете
Кликом на линк ”Учитати незавршену анкету”
учитавате анкету коју сте прекинули (са
сачуваним одговорима)
Кликом на линк ”Наставити касније” прекидате
анкету са чувањем дотада датих одговора
Кликом на линк ”Изаћи из анкете и избрисати
одговоре” излазите из анкете и бришете све
дотада дате одговоре
Информација (помоћ) – прочитати пре одговора
на то питање
Информација (упозорење) – питање је обавезно и
нећете моћи даље без пруженог одговора
Информација – прочитајте текст иза овог знака и
понашајте се у складу са поруком – боја знака се
мења (нпр. код провере формата имејл адресе)
Информација о степену реализације анкете (у
процентима)
Текстуално поље за унос одговора, може бити
краће или дуже, у једној или више колона –
кликните унутар поља и унесите текст

На првој страни обрасца у горњем
левом углу
На свакој страни обрасца у горњем
десном углу
На свакој страни обрасца у горњем
десном углу
Код питања за која су потребна
додатна појашњења (помоћ)
Пре текста обавезног питања
Пре текста питања за која постоје
додатна упутства и/или упозорења
На свакој страни обрасца у горњем
делу, испод назива анкете и графике
Код питања за која је потребан
текстуални одговор

Код питања која су обавезна и за
која је потребан одговор

Дијалог (прозор) који Вас, након што сте
кликнули на дугме ”Даље”, упозорава да на једно
или више обавезних питања на страни нисте
одговорили и да не можете даље да наставите док
не одговорите

Код питања за која се одговор бира
из тзв. ”падајуће листе”

Кликните на поље да добијете ”падајућу листу”
из које изаберите један од понуђених одговора –
ако у Вашем случају ниједан одговор није тачан
изаберите опцију ”Други:” и унесите Ваш
одговор у текстуално поље
Овде је дат пример обавезног питања ”Орган из
кога долазите” које Вам даје
информацију/упутство ”Изаберите један од
следећих одговора”

1 – Величина и размера датих елемената интерфејса обрасца не одговарају оним у Интернет обрасцу
Пројекат ”Подршка реформи јавне управе у Србији”

Страна 2 од 4

Типови поља питања обрасца и њихово попуњавање:
Графички приказ поља обрасца
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Објашњење

Ово је поље које приказује текст и за које није
потребно попуњавање (то су информације за Вас,
није потребан одговор) – обавезно прочитати!

Унесите краћи текст у текстуално поље (молимо
Вас користите ћириличну тастатуру)

Кликните на поље ”Молимо изаберите” да добијете
”падајућу листу” из које изаберите један од
понуђених одговора – ако у Вашем случају ниједан
одговор није тачан изаберите опцију ”Други:” и
унесите Ваш одговор у текстуално поље
Овде је дат пример обавезног питања ”Назив надлежног
органа, односно предлагача” које Вам даје
информацију/упутство ”Изаберите један од следећих
одговора”

Унесите дужи текст у текстуално поље (молимо
Вас користите ћириличну тастатуру)
Овде је дат пример питања где можете унети дужи текст,
које није обавезно и на које можете али не морате
одговорити

Унесите имејл адресу (молимо Вас користите
латиничну тастатуру)
Овде је дат пример обавезног питања о имејл адреси и
упозорења код провере неисправног формата имејл
адресе

Унесите имејл адресу(молимо Вас користите
латиничну тастатуру)
Овде је дат пример обавезног питања о имејл адреси и
информације код провере исправног формата имејл
адресе
2 – Величина и размера датих графичких приказа поља обрасца не одговара оним у Интернет обрасцу
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Горњи графички приказ показује прву колону I-вог дела матрице (табела која почиње на страни 9 DOCX
документа матрице која Вам је послата у прилогу имејл поруке). Ово објашњење важи за целокупни I-ви део
матрице али такође важи и за II-ги део матрице (табела која почиње на страни 16 DOCX документа матрице).
Форма интерфејса је табеларна и свако од текстуалних поља у свакој ћелији табеле дозвољава неограничени
унос текста (без обзира што Вам тако не делује због величине текстуалног поља). У ћелијама прве две колоне
унесити број члана и целокупне текстове одредби (ако има одредби) или само унесите ”Н.О.” што указује да
нема одредби у односу на члан дат у заглављу реда са крајње леве стране. У ћелији треће колоне унесите ”а”,
”б” или ”ц” при чему за ”б” или ”ц” наведите разлог неусаглашености. Ову радњу поновите за сваки ред обе
табеле матрице у складу са правилним одговором за чланове (ЗУП-а) дате у сваком од заглавља редова.
Препорука је да прво попуните табеле I-вог и II-гог дела у DOCX документу матрице (која Вам је послата у
прилогу имејл поруке), а да затим методом ”копирај и залепи” (енг. ”copy and paste”) пренесете текст у
одговарајућа поља ћелија табела матрице у Интернет обрасцу. Оба питања I-ог и II-ог дела матрице нису
подешена да буду ”обавезна” како Вас систем не би стално враћао док сваку од ћелија не попуните што може
изазвати Вашу фрустрацију и лош квалитет Ваших одговора. И поред тога, молимо Вас да, користећи горњу
препоруку, методом ”копирај и залепи” (енг. ”copy and paste”) попуните сва поља табела матрице.

Објашњење

Завршна страна обрасца

Објашњење

Пример табеле – Матрица I део

Графички приказ поља обрасца

Након што сте попунили поља обрасца, кликом на дугме ”Проследи” шаљете своје одговоре и долазите до
завршне стране обрасца. Кликом на линк ”Одштампајте своје одговоре” можете одштампати своје одговоре
и/или извести их у PDF формату. Кликом на линк ”Погледајте статистику ове анкете” можете прегледати
и/или одштампати статистику ове анкете. Кликом на последњи линк на завршној страни можете отићи на део
сајта Министарства за државну управу и локалну самоуправу за усклађивање посебних закона са ЗУП-ом.

2 – Величина и размера датих графичких приказа поља обрасца не одговара оним у Интернет обрасцу

За било која питања у вези усклађивања посебних закона са одредбама ЗУП-а, молимо Вас посетите
Интернет
страницу
Министарства
за
државну
управу
и
локалну
самоуправу
на
http://mduls.gov.rs/uskladjivanje-sa-zupom.php . За било која техничка питања у вези Интернет обрасца
можете се јавити Бојану Цветковићу, експерту ГИЗ ПАР пројекта, на имејл адресу
cbojan@consandpros.com или на телефон 063/656159.
Пројекат ”Подршка реформи јавне управе у Србији”

Страна 4 од 4

