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ПРИСТУП И УПОТРЕБА АПЛИКАЦИЈЕ 

Апликацији се може приступити путем следећег линка: 

http://sportzasve.org/sistem/regioni_new/login.php 

Користи се ново корисничко име и лозинка за сваког представника региона. После успешног 

логовања приступамо оперативном делу саме апликације као на слици испод: 

 

У менију имамо 3 табеле и то: 

• РЕГИСТАР КОЛЕКТИВНИХ ЧЛАНОВА (табела са екипама тј. фирмама са територије региона) 

• РЕГИСТАР ПОЈЕДИНАЧНИХ ЧЛАНОВА (табела са такмичарима са територије региона) 

• КОРИСНИЧКИ НАЛОГ (табела са корисничким подацима) 

У самој апликацији се већ налазе одређени подаци које су представници региона раније унели у 

базу података у оквиру информационог система Савеза спорт за све Војводине. 

Са сваким записом у табелама се могу извршавати следеће операције (на крају сваког записа бирамо 

Options): 

• Прегледање (View) 

• Измена (Edit) 

• Копирање (Copy) 

 

• Брисање и за то користимо иконице на слици испод: 

 

http://sportzasve.org/sistem/regioni_new/login.php


Измена података 

Ако кликнемо на иконицу у облику оловке за одређени запис онда се отвара образац за измену 

записа: 

 

Када унесемо односно променимо све податке онда морамо да кликнемо на дугме Сачувај! (Save) и 

апликација ће нам вратити поруку да је успешна озмена: 

 

 

 



Унос података 

Ако кликнемо на иконицу са знаком плус онда ће нам се отворити образац за унос података (Аdd) 

 

Када завршимо са уносом свих поља онда морамо кликнути на дугме Додај (Add) и апликација ће 

нам вратити поруку: 

 

 

Брисање података 

Новина у новој аплиакцији је брисање више записа истовремено. 

Пре самог брисања треба да изаберемо један или више записа за брисање. Након тога кликнемо на 

иконицу за брисање (Delete Selected Records) и приступамо брисању записа из одређене табеле: 



 

Записи се неће одмах обрисати све док не потврдимо брисање тј. кликнемо на дугме Обриши 

(Delete) 

 

Уколико смо се заиста одлучили за брисање, после потврде брисања апликација ће нам вратити 

поруку: 

 

Претрага података 

За све табеле у апликацији омогућена је претрага података обзиром да ћемо у једном тренутку 

располагати са великим бројем записа. Претрага се користи избором иконицу за претрагу (Search): 



 

Након избора одређених поља из падајућих и чек листа путем филтера морамо кликнути на дугме 

Пронађи (Search). Испод дугмета за претрагу ће се генерисати тражена табела: 

 

Претрага се поништава кликом на дугме Прикажи све (Show all) 

 

Извоз података 

За све табеле у апликацији омогућен је извоз података у одређене формате датотека (Print, Word, 

Excel, HTML, … ) 



 

Уколико кликнемо на дугме Excel апликација ће нам аутоматски снимити податке у Excel табелу 

Нама остаје да само форматирамо већ готову табелу и оно што је најважније је то да податке тј. 

записе не морамо поново да уносимо тј. прекуцавамо. 

 

  



ОБАВЕЗЕ ПРЕДСТАВНИКА РЕГИОНА 

Сваки представник региона мора да ажурира податке у оба постојећа регистра односно табеле и то 

прво: 

• РЕГИСТАР КОЛЕКТИВНИХ ЧЛАНОВА 

• па онда РЕГИСТАР ПОЈЕДИНАЧНИХ ЧЛАНОВА. 

Код РЕГИСТРА ПОЈЕДИНАЧНИХ ЧЛАНОВА се мора изабрати такмичење из падајуће листе и то оно под 

називом Првенство Војводине 2021. 

На тај начин ће се аутоматски и добити списак свих такмичара који ће бити учесници Првенства 

Војводине 2021. 

Препорука је да се прво унесу сви колективни чланови-фирме у базу података. Након тога треба 

изменити само оне такмичаре који ће учествовати на Првенству Војводине 2021. Када овај унос и 

измену ураде сви региони аутоматски ћемо добити базу података свих учесника Првенства 

Војводине 2021. (колективни-екипе и појединачни-такмичари). 

База података екипа и такмичара ће се искључиво употребити за апликацију за потпуно електронско 

вођење свих такмичења (13.СОРВ). 

Такође је планирано да се након уноса података одштампају нове чланске карте са готовим 

подацима док би такмичари требало само да залепе своју фотографију. 
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