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УВОД 

Спортски савез општине Оџаци у току 2017. године уложио је озбиљан напор како би 

успоставио електронски систем за повезивање свих чланица и путем веб апликације 

омогућио електронско достављање свих неопходних података и докумената. 

Информационо-комуникационе технологије се управо и користе за унапређење 

пословања, уштеду времена, смањивање обима штампе и модернизацију и иновацију. 

Приликом конкурисања за одређена средства сам процес подношења захтева се 

увелико преводи са класичног тзв. папирног подношења захтева на модеран, 

електронски начин конкурисања где подносилац попуњава електронске формуларе и 

обрасце путем интернета. 

 

 

  



ПРИСТУП АПЛИКАЦИЈИ 

Апликацији се приступа путем следеће интернет адресе: 

http://sportodzaci.rs/sistem/klubovi/login.php 

 

Свака чланица Савеза има отворен налог у апликацији и користиће корисничко име и 

лозинку која им је достављена од стране администратора. 

Свака чланица је такође одговорна за податке и документе које електронски доставља 

путем апликације и мора одредити одговорну особу која ће податке и документе 

уносити у саму апликацију. 

Представник Спортског савеза има увид у све податке које су чланице унеле путем 

апликације, може да их претражује, прегледа, извози у одређене формате датотека, 

штампа али нема могућност да мења унете податке и документе. 
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УПОТРЕБА АПЛИКАЦИЈЕ 

После успешног логовања приступа се табелама за попуну које се налазе у горњем 

менију. 

 

Табеле за попуњавање су настале на основу образаца и формулара које су чланице 

Савеза користиле за подношење програма и пројеката у претходном периоду. 

Списак табела за попуњавање је следећи: 

• СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (табела са комплетним подацима о чланици савеза); 

• СПОРТСКА СТРУКТУРА (табела са додатним подацима о чланици савеза) 

• МАНИФЕСТАЦИЈЕ (табела са подацима о манифестацијама) 

• СПОРТСКИ ИЗВЕШТАЈ (табела за спортски извештај) 

• СПОРТСКИ ИЗВЕШТАЈ 2 (табела за извештај о реализованој манифестацији) 

• ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА (табела за достављање пратеће документације) 

• Кориснички подаци (подаци о корисничком имену и лозинци за приступ) 

Табела са подацима о чланици савеза је почетна табела и веома је важно да се сви 

подаци исправно унесу јер и остале табеле зависе и повлаче одређене податке од ње. 

 

Ако кликнемо на иконицу у облику оловке коју видимо на слици изнад приступићемо 

обрасцу за измену података о чланици савеза. Након што исправно унесемо све 

податке морамо да кликнемо на још 2 дугмета (Сачувај! и Потврди!) и систем ће нам 

аутоматски вратити поруку о успешној измени. 

 



Преглед одређених поља за измену у табели СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

... 

 

 



Остале табеле се попуњавају на потпуно исти начин као и табела СПОРТСКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ и добар део података се управо и преузима из наведене табеле. 

Обзиром да су остале табеле празне на почетку онда морамо да кликнемо на знак плус 

како би успешно унели нови запис. 

Унос података ћемо приказати на примеру табеле СПОРТСКА СТРУКТУРА. Што се тиче 

осталих табела у менију унос се реализује на потпуно исти начин. 

Као што смо и напоменули, најпре кликнемо на дугме за плус тј. додавање записа. 

 

Кликом на дугме за унос записа отвара се формулар са расположивим пољима за 

одређену табелу. 

Након што исправно унесемо све податке морамо да кликнемо на још 2 дугмета 

(Додај! и Потврди!) и систем ће нам такође аутоматски вратити поруку о успешном 

уносу. 

 

Уколико се испостави да смо погрешно унели некакав запис онда га можемо и 

обрисати кликом на иконицу за брисање с тим што онда морамо да одрадимо и 

потврду. 

 

Такође можемо да користимо и дугме за копирање података ако се ради о уносу 

сличних података. 



РЕЗИМЕ 

У овом кратком упутству је објашњена и приказана суштина функционисања веб 

апликације за чланице Спортског савеза општине Оџаци. 

На самој обуци ће бити детаљно објашњена употреба апликације и представници 

клубова ће практично радити и попуњавати своје податке и увлачити документе. 

Ово је битна промена система подношења пројеката и програма од стране чланица 

Савеза и управо смо ову годину наменили за увођење апликације у оквиру 

унапређења рада Савеза. 

У канцеларији Савеза ће бити обезбеђен рачунар са интернетом тако да ће у сваком 

тренутку чланицама бити обезбеђени сви технички услови за неометано коришћење 

апликације. Представник Савеза ће у сваком тренутку бити доступан за све 

консултације и стручну помоћ приликом попуњавања табела. 

 

 

ОСОБЕ  ЗА КОНТАКТ И ПОДРШКУ: 

 

Драган Величковић, дипл.мат.MSc 

Саветник за информационе системе у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину 

(063/1-691-609, programming.www@gmail.com) 

 

Михајло Сујер 

Председник Спортског савеза општине Оџаци 

(063/111-7431, decorlines@yahoo.com) 

 


