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1. Приступ апликацији
Апликација за наручивање производа Завода за израду новчаница Народне банке Србије је
веб апликација и приступа јој се кроз неки Интернет претраживач (browser), преко следећег
линка:
http://www.zinfo.nbs.rs .
Апликацији могу да приступе само регистровани корисници. Почетна страница (Слика 1)
апликације садржи форму за унос података за представљање корисника апликацији и линк за
слање захтева за генерисање привремене лозинке, уколико регистровани корисник заборави
своју лозинку. За представљање корисника апликацији неопходно је унети у поља форме
корисничко име и лозинку (коју корисник сам ажурира кроз апликацију и чија се вредност чува
у шифрованом облику, тако да је нико сем корисника не може знати).

Слика 1 - Страница за пријаву корисника апликацији

Уколико корисник заборави своју лозинку кликом на линк Zaboravili ste lozinku? иницира
процедуру замене заборављене лозинке аутоматски генерисаном лозинком. Да би ова
процедура могла да се спроведе неопходно је да у систему постоји имејл адреса корисника.
Корисник који нема имејл адресу у систему ће, по успешној пријави апликацији, бити о томе
обавештен поруком исписаном зеленим словима, која ће се појављивати све док имејл адресу
сам не унесе кроз апликацију. Процедура добијања нове лозинке ће бити детаљно описана у
наредним поглављима.

2. Преглед отворених поруџбина
Након успешне пријаве за приступ апликацији, приказује се страница на којој се могу
прегледати отворене поруџбине (Слика 2) у одабраном периоду, за одабрану организацију и
одабрани производ. Иницијално је одабрани период постављен на последњих 30 дана,
одабрана организација на организацију којој припада пријављени корисник, а производ се
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поставља на опцију Svi proizvodi (што значи сви производи дозвољени за наручивање
организацији пријављеног корисника).

Слика 2 - Преглед отворених поруџбина

У горњем десном углу странице се приказује корисничко име пријављеног корисника, а
испод њега су линкови за приказ упутства за коришћење апликације, промену лозинке и одјаву
из апликације. Препоручује се повремена промена лозинке корисника, ради смањења
могућности злоупотребе (уколико се догоди да неко недобронамеран сазна лозинку
корисника), као и одјава из апликације чим се заврши започети посао у њој. Корисничко
упутство за апликацију се може прочитати кликом на линк Pomoć у горњем десном углу
странице.
На свакој страници апликације се поред знака Народне банке Србије приказује главни мени
апликације (Слика 3), који садржи опције: Otvorene porudžbine, Nova porudžbina, Pregled izdate
robe, Generisanje izveštaja, Izmena lozinke и Ažuriranje imejl adrese. Избором неке опције
менија отвара се страница апликације преко које се извршава одабрана функционалност
апликације.

Слика 3 - Главни мени апликације

Страница за преглед отворених поруџбина (Слика 2)обухвата две секције:
 Pretraživač - за избор критеријума за претраживање отворених поруџбина,
 Otvorene porudžbine – за приказ табеле свих поруџбина које задовољавају одабране
критеријуме претраге.
У првој секцији странице се са леве стране налазе листе за избор организације и производа,
а са десне календари за избор почетка и завршетка изабраног периода. Листа организација
садржи организацију пријављеног корисника и све организације које су њој подређене и опцију
Sve organizacije (што значи да ће се тражити све поруџбине које припадају или организацији
пријављеног корисника или ма којој организацији од њој директно или индиректно
подређених) на дну листе.
Избор опције у листи се врши тако што се листа отвори кликом на стрелицу на десном
крају листе, па се кликне на назив жељене опције. Ако листа садржи велики број опција
приказује се десетак опција, а на десној страни листе се појављује клизач преко кога се може
померати горе доле по листи, док се не појави жељена опција. Такође је могуће, док је листа
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отворена, активирати на тастатури почетно слово жељене опције, па ће се на дну отворене
листе појавити прва опција са тим почетним словом (Слика 4).

Слика 4 - Избор из листе опција

Када се изврши избор жељене организације аутоматски се ажурира листа производа тако да
се у њој приказују само они производи који су одабраној организацији дозвољени за
поручивање. Ако је одабрана опција Sve organizacije, у листи производа ће се појавити сви
производи дозвољени организацији пријављеног корисника и њој подређеним организацијама.
У листи за избор производа је иницијално одабрана опција Svi proizvodi, што значи да ће се
тражити поруџбине свих производа из листе производа.
Почетни и завршни датум изабраног периода за претраживање се бирају кликом на поље
Poručeno od или Poručeno do, чиме се отвара календар за избор жељеног датума (Слика 5).

Слика 5 - Избор жељеног датума

У календару се на врху налазе листа година и листа месеци а у доњем делу се приказују
дани за одабрани месец и годину у горњим листама. Датум се бира кликом на жељени дан у
календару. Одабрани период укључује и датум одабран у пољу Poručeno od и датум одабран у
пољу Poručeno do.
Претрага поруџбина се иницира активирањем тастера Pretraga у секцији Pretraživač на овој
страници. Резултат претраживања по задатим критеријумима се приказује у табели у доњем,
делу странице (Слика 2). Пронађене поруџбине се сортирају по датуму отварања и то тако да
су на почетку табеле најмлађе поруџбине. Уколико резултат претраге садржи више од 15
поруџбина, табела ће се приказивати на више страница (Слика 6). Осталим страницама табеле
се приступа или кликом на број странице или кликом на десну стрелицу за следећу, односно на
леву стрелицу за претходну страницу у заглављу на врху и дну табеле. За прелазак на прву и
последњу страницу резултата се користи стрелица са граничником на лево или десно.

Слика 6 - Страничење у табели резултата претраге

За сваку поруџбину у табели резултата се приказује: организација поручилац, датум
поручивања, поручени производ, врста паковања производа, број поручених паковања, укупан
број поручених комада, датум прихватања поруџбине, прихваћена количина производа, број
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отпремнице, датум реализације и напомена о поруџбини. Последња колона у табели је Akcija.
За сваку поруџбину у табели у овој колони се налазе два линка izmena и brisanje. Први линк
активира страницу за измену поруџбине, а други линк брише ту поруџбину. Измена и брисање
поруџбине су могући само док задужени за продају у Заводу за израду новчаница не прихвате
понуду. Тада се у табели за ту поруџбину појављује податак о датуму прихватања и
прихваћеној количини производа, а линкови izmena и brisanje за ту поруџбину постају
неактивни (кад се курсором пређе преко њих они више неће постајати подвучени).
Када се заврши производња поручене робе, у табели резултата за ту поруџбину се
појављује и датум реализације (у колони Realizovano), а при испоруци поручене робе и број
отпремнице.
Уколико је редни број поруџбине у табели означен зеленом * (или вредност у колони
Prihvaćena količina), значи да није прихваћена тражена количина производа, већ да ће бити
испоручена само прихваћена количина производа (која је мања од тражене). За преосталу,
неприхваћену количину производа, корисник ће морати касније да отвори нову поруџбину.

3. Креирање нове поруџбине
Креирање нове поруџбине се иницира избором опције Nova porudžbina у главном менију
(Слика 3). Тада се отвара страница са насловом Nova porudžbina (Слика 7).Она се састоји из
две секције. Прва садржи податке о поручиоцу (пријављени корисник и организација којој
припада). Пријављени корисник може да поручи производ за организацију којој сам припада
или неку од њој подређених организација. Друга секција странице садржи форму за унос
података о поруџбини (за коју организацију се поручује, који производ, у ком паковању,
колико паковања и евентуално нека напомена) и евентуално табелу поручених производа, за
случај да корисник жели да поручи више производа одједном.

Слика 7 - Креирање нове поруџбине

Да би се наручио један производ обавезно је:из листе Organizacija одабрати организацију за
коју се поручује (уколико то није организација којој сам припада), из листе Proizvod одабрати
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производ, па из листе Pakovanje одабрати једно од паковања предвиђених за одабрани
производ и унети број одабраних паковања тог производа. Ако се, рецимо, одабере производ
RECEPTI из листе производа, у листи паковања ће се појавити ставке Комад или Блок. Ако се
одабере паковање Блок, треба унети тражени број блокова рецепата, тада се у колони Ukupno
приказује укупан број комада рецепата које садржи тражени број блокова рецепата.
По жељи може се унети и неки коментар у поље Napomena. Активирањем тастера Dodavanje
подаци о поруџбини се приказују у табели испод форме за унос поруџбине. Уколико је
прескочен ма који од три наведена обавезна коракa (они су на страници за креирање поруџбине
означени звездицом), поруџбина се неће појавити у табели и биће приказана порука о грешци
(Слика 8).
У табли поручених производа постоји колона Akcija која садржи линк за брисање, за случај
је корисник унео погрешан производ, паковање или количину. Активирање овог линка ће
избрисати ту поруџбину из табеле порученог. Свака поруџбина у табели садржи организацију
за коју се поручује, корисничко име пријављеног корисника, датум и време поручивања, назив
производа, назив паковања, број паковања, укупан број комада и напомену.
Стварно снимање поруџбина, које су унете и приказане у табели поруџбина активирањем
тастера Dodavanje, настаје тек активирањем тастера Snimanje. Уколико се пријављени
корисник предомисли и одустане од поручивања, може да активира тастер Odustajanje, тада
ниједна од поруџбина из табеле неће бити сачувана.

Слика 8 - Није унет обавезан податак за нову поруџбину

По активирању тастера за снимање или одустајање поново се отвара страница за преглед
отворених поруџбина. Нове поруџбине се тада појављују на врху табеле отворених поруџбина
(уколико припадају организацији којој припада пријављени корисник).

4. Преглед издате робе
Преглед издате робе се иницира избором опције Pregled izdate robe у главном менију
(Слика 3). Тада се отвара страница са насловом Pregled izdate robe (Слика 9). Она се састоји из
две секције. Прва, под насловом Pretraživač, садржи поља за избор критеријума за
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претраживања издате робе, а друга,под насловом Pregled izdate robe, табелу издате робе која
задовољава одабране критеријуме.

Слика 9 – Преглед издате робе

Избор критеријума за претраживање издате робе се врши на исти начин како је то описано
у поглављу о прегледу отворених поруџбина. Иницијално су критеријуми претраге постављени
на:све организације (организација којој припада пријављени корисник и све њој подређене
организације), све производе (дозвољене за поручивање свим организацијама) и период од
последњих 30 дана.
Претраживање издате робе по одабраним критеријумима се иницира активирањем тастера
Pretraga, а резултати претраге се приказују у табели у оквиру секције Pregled izdate robe. За
сваку издату робу, која задовољава критеријуме претраге, у табели постоји: датум реализације,
назив организације која је поручила робу, број отпремнице по којој је роба издата, назив
производа, количина издатих производа и назив јединичне мере у којој је та количина
изражена и евентуално опсег нумерације испоручених производа (ако то одабрани производ
захтева).

5. Генерисање извештаја
Генерисање извештаја у PDF формату о порученој или издатој роби у одабраном периоду
се иницира избором опције Generisanje izveštaja у главном менију апликације (Слика 3).Тада
се отвара страница за избор врсте извештаја и жељеног периода извештавања (Слика 10).

Слика 10 - Генерисање извештаја о порученој и издатој роби

У листи Poručilac се приказују организација пријављеног корисника и све њој подређене
организације, за генерисање извештаја обавезно је одабрати једну од организација у листи.
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Генерисани извештај ће садржати податке за одабрану организацију и све друге њој подређене
(ако постоје). Иницијална вредност овог критеријума је организација пријављеног корисника.
За генерисање извештаја је такође обавезно одабрати врсту извештаја, односно да ли је то
извештај о порученој роби или о издатој роби. Избор се врши кликом на дугме поред наслова
Poručeno или наслова Izdato.
Иницијално период извештавања је постављен на последњих 30 дана, ако га треба
изменити почетни и завршни датум периода се бирају из календара, као што је описано у
поглављу о прегледу отворених поруџбина (страна 2).
Генерисање извештаја по одабраним критеријумима се иницира кликом на линк Prikaz
izveštaja. Тада се отвара нова страница за приказ извештаја у PDF формату, где је могуће
извештај сачувати као фајл или га одштампати. Извештај садржи појединачни део у коме се
види списак када је све одабрана организација (и свака од њој подређених) поручила (или јој је
издат) неки производ и у којој количини (Слика 11).

Слика 11 - Извештај о појединачно порученим производима

Постоји и део извештаја у коме је сумарно приказано по производима колико је укупно
поручено/издато за одабрану организацију у одабраном периоду (Слика 12).
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Слика 12 - Сумарни извештај о порученим производима

6. Измена лозинке
Лозинку корисника зна само корисник. У систему се она чува у шифрованом облику.
Препоручује се повремена измена лозинке ради смањења могућности злоупотребе. Корисник
сам мења своју лозинку и не може је променити ако не зна постојећу лозинку.
Измена лозинке се иницира избором опције Izmena lozinke главног менија апликацијеили
кликом на линк Izmena lozinke испод корисничког имена пријављеног корисника у горњем
десном углу свих страница апликације (Слика 3).
Тада се отвара нова страница са насловом Izmena lozinke за унос и потврду нове вредности
лозинке (Слика 13). Страница садржи: поље за унос постојеће лозинке корисника, поље за
унос нове лозинке и поље за потврду унете нове лозинке.

Слика 13 - Измена лозинке

У сва 3 поља уместо унетог карактера (слово, цифра, знак) приказују се тачкице, да би се
смањила могућност да неко злонамеран дође до ваше лозинке. То је разлог што постоји поље
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за потврду нове вредности лозинке. Уколико се вредности унете у поља Unesite novu lozinku и
Ponovite novu lozinku не подударају, приказује се порука о грешци и да би се лозинка успешно
променила унос се мора поновити. Нова вредност за лозинку мора садржати минимално 8
карактера, од којих барем једно велико слово и један број. Лозинка се поставља на нову
вредност активирањем тастера Snimanje izmene и том приликом се врши провера исправности
постојеће лозинке, провера сложености нове лозинке и подударања њене нове вредности са
поново унетом вредношћу. Ако су провере успешно извршене нова вредност лозинке се снима
и приказује се порука да је измена успешно извршена. Уколико неки од ових услова није
испуњен, приказује се одговарајућа порука о грешци ("Pogrešno popunjeno polje. Unesite vašu
staru lozinku.", "Lozinka mora sadržati minimalno osam karaktera, od kojih barem jedno veliko slovo
i jedan broj.", "Obavezno je popuniti polje!") и унос вредности у поља форме се мора поновити.

7. Одјава из апликације
Одјава из апликације се врши кликом на линк Odjava у горњем десном углу апликације
(Слика 3). Након тога се поново приказује страница за пријаву апликацији (Слика 1).

8. Заборавили сте лозинку?
У случају заборављања лозинке, на страници за пријаву апликацији се налази линк
Zaboravili ste lozinku? (Слика 1), чијим активирањем се отвара страница за слање захтева за
измену лозинке (Слика 14). Она садржи поља за унос корисничког имена или имејл адресе.
Потребно је да бар једно поље ове форме буде попуњено, да би могла да се утврди имејл
адреса корисника (која постоји у систему) на коју се упућује имејл порука за потврду захтева.

Слика 14 - Захтев за измену заборављене лозинке

Захтев се генерише активирањем тастера Prosleđivanje. Тек кад корисник који је примио
имејл поруку, кликне на линк у њој, захтев је потврђен. Тада се у систему генерише случајна
вредност нове лозинке (која се такође чува у шифрираном облику) и шаље у другој имејл
поруци на исту имејл адресу. Уколико корисник добије имејл за потврду захтева, а није лично
креирао захтев, не би требало да га потврди кликом на линк у примљеној поруци. Линк из прве
имејл поруке отвара страницу за пријављивање апликацији, где треба као вредност лозинке
унети ону вредност која је послата другом имејл поруком.
Препоручује се кориснику да после прве пријаве апликацији, коришћењем ове аутоматски
генерисане вредности за лозинку, ту лозинку промени (преко опције за измену лозинке у
главном менију апликације).
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9. Ажурирање имејл адресе?
Да би процес аутоматизоване измене заборављене лозинке могао да се имплементира
неопходно је да за сваког корисника ове апликације постоји у систему податак о валидној
имејл адреси, преко које му се може проследити имејл порука. Будући да то за већину
корисника до сада није био случај, имплементирана је у апликацији опција да корисник може
сам да унесе (или измени) своју имејл адресу. На врху сваке странице апликације се,
пријављеном кориснику за кога у систему не постоји имејл адреса, приказује порука исписана
зеленим словима, да би требало да у систем унесе своју имејл адресу преко опције Ažuriranje
imejl adrese.

Слика 15 - Порука о потреби уноса имејл адресе корисника у систем

Унос имејл адресе се врши избором опције Ažuriranje imejl adrese при чему се отвара
страница са насловом Izmena imejl adrese (Слика 16). Страница садржи само једно поље за
унос вредности имејл адресе и тастер Snimanje izmene чијим се активирањем дефинитивно
снима унета вредност.

Слика 16 - Ажурирање имејл адресе корисника

При снимању унете вредности врши се контрола формата имејл адресе. Уколико унета
вредност не садржи знак @ или тачку у доменском делу адресе, приказује се порука о грешци,
а унета вредност неће бити сачувана у систему.
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