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Вовед 

ФИНКИ доделува околу 1 милион денари секоја година за патувачките трошоци на 

академските вработени. Факултетот смета дека споделувањето на истражувачките пронајдоци 

на своите вработените со другите научни општества надвор од земјата е од голема важност. 

Затоа факултетот сака да се дизајнира систем за доделување грантови кој ќе им овозможи на 

вработените полесно аплицирање за ваквите грантови. 

Цел 

Целта на овој документ е да ги објасни барањата на системот за доделување грантови. 

Барањата кои се опфатени во овој документ ги означуваат критериумите кои треба да се 

исполнат за да се добие успешен софтвер. Документот е наменет за клиентот и развивачите. 

Се препорачува предзнаење за UML дијаграми со цел подобро разбирање на содржината. 

Опсег 

Системот за доделување грантови овозможува електронско аплицирање за грантови. 

Ваквите апликации се разгледуваат од одговорниот административен кадар кој може да 

одобри/одбие одредена апликација. Доколку некоја апликација е одбиена за истата може да 

се поднесе жалба, поднесувањето на жалба не оди преку системот. Доколку жалбата е 

одобрена системот нуди опција за повторно активирање на апликацијата. 

При одобрување на апликацијата од страна на шефот на институтот и по завршување на 

конференцијата, апликантот е одговорен во рок од 48 часа да пополни патен налог преку 

системот и ги прикачува сите соодветни документи за патување, сместување и конференциска 

котизација кои се потребни за истиот.  

Ваквите документи се проверуваат од продеканот за финансии и при нивно одобрување 

истите се проследуваат до одделот за сметководство. Доколку документите не се одобрени се 

праќа забелешка до апликантот. 

Дефиниции и акроними 

Израз Опис 

Одговорни лица Административен кадар на ФИНКИ 

Апликација Електронско барање за грант преку 
системот 

Заинтересирани страни Лица со интерест за проектот кои не се 
развивачи на системот  
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Апликанти Наставен кадар на ФИНКИ (професори и 
асистенти) 

1. Дефиниции и акроними 

Референци 

[1] IEEE. IEEE Std 830-1998 IEEE Recommended Practice for Software Requirements 
Specifications. 
[2] IEEE Computer Society, 1998. 
[3] http://www.slvesnik.com.mk/Issues/9FB39176427941B9851302222973DEA7.pdf (стр.3 
Издатоци за службени патувања) 
 

Преглед 

Во останатиот дел на овој документ се вклучени 3 поглавја. Второто поглавје содржи преглед 

на системски функционалности и интеракција на системот со други системи. Во овој дел 

исто така се наведени различните типови на заинтересирани страни и нивната интеракција со 

системот. Понатаму во поглавјето се спомeнати системските ограничувања и претпоставки во 

врска со системот. 

Третото поглавје ги содржи спецификациските барања во деталност и објаснување за 

различните системски интерфејси. Се користат различни спецификациски техники со цел 

јасно објаснување на барањата за различна публика.  

Во четвртото поглавје е вклучена приоритизација на барањата. Се наведуваат методите за 

приоритизација и се објаснува зошто не се користат алтернативи. 

Општ опис 

Во оваа секција ќе се даде преглед на целиот систем. Системот ќе биде објаснет на начин така 

што ќе прикаже како истиот ќе комуницира со останатите системи и кои се неговите основни 

функционалности. Ќе биде објаснето какви типови на засегнати страни има кои ќе го 

користат системот и кои функционалности ќе бидат достапни за секој тип. И на крај ќе бидат 

опфатени ограничувањата и претпоставките кои мора да се запазат при развивањето на 

системот. 

Перспектива на продуктот 

Системот ќе се користи преку веб портал. Веб порталот ќе се користи за аплицирање, 

менаџирање на корисничките профили и системот како целина.  

Системот ќе има потреба од зачувување на податоци. Затоа ќе биде потребна база на 

податоци. Така веб порталот ќе има потреба од пристапување до базата на податоци и целата 

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/9FB39176427941B9851302222973DEA7.pdf
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комуникација ќе се одвива преку интернет. Притоа базата на податоци е пристапена од 

повеќе системи па затоа може да има задоцнување со одговарање на побарувања.  

Софтверот треба да биде дизајниран за две групи на корисници и да обезбедува профили за 

сите корисници.  

 Апликантите, професори и асистенти - ќе можат да аплицираат за грантови. Ваквите 
корисници ќе можат да ја прелистуваат својата историја на добиени грантови, да 
аплицираат за грантови, да прикачуваат потребни документи и да пополнуваат 
соодветни форми за аплицирање.  

 Вработените во администрација - ќе може да врши преглед на активните апликации 
според категории – временски, одобрување/ одбивање на апликации и прегледување 
на профилите на апликантите.  

 

Функции на продуктот 

Системот за доделување грантови ќе им овозможува на апликантите да аплицираат 

електронски на побрз и поедноставен начин. Ваквите апликации се разгледуваат од 

одговорниот административен кадар и истите може да се одобрат или одбијат. При 

одобрување на апликацијата од страна на шефот на институтот и по завршување на 

конференцијата, апликантот е одговорен во рок од 48 часа да пополни патен налог преку 

системот и ги прикачува сите соодветни документи за патување, сместување и конференциска 

котизација кои се потребни за истиот. Ваквите документи се проверуваат од продеканот за 

финансии и при нивно одобрување истите се проследуваат до одделот за сметководство. 

Карактеристики на корисниците 

Софтверот треба да биде дизајниран за две групи на корисници и да обезбедува профили за 

сите корисници.  

 Апликантите, професори и асистенти - ќе можат да аплицираат за грантови. 

 Вработените во администрација - ќе можат да вршат преглед на активните апликации  
 

Општи ограничувања 

 Според законските регулативи 

 Да се инсталира на ситемот на ФИНКИ 

 Најавата да се врши преку CAS 

 Достава на системот во најрбз можен рок 

 Постоечка база на податоци споделена од повеќе системи 

 Поврзување со постоечки систем за замена на професор 
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Претпоставки и зависности 

Системот за грантови е поврзан и зависи од неколку веќе постоечки сервиси на ФИНКИ. Се 

претпоставува дека ваквите сервиси нема да се менуваат за време на изработката на системот 

за грантови. 

Специфични барања 

Надворешни интерфејс барања 

Единствена потреба од префрлување на надворешен интерфејс ќе биде во моментот кога 

корисниците ќе треба да се најават преку постоечкиот CAS систем на ФИНКИ со цел за 

верификација на ниното членство на факултетот. Ќе биде потребно да го внесат својот 

универзитетски имејл и лозинка кои ги користат за останатите сервиси на факултетот.  

Дизајнот на интерфејсот ќе биде усогласен со дизајнот на веќе постоечките сервиси кои ги 

нуди ФИНКИ. 

Функциски барања 

 

Ниво на приоритет Опис 

Приоритет 1 Функционалност од суштинско значење 

Приоритет 2 Пожелна функционалност 

Приоритет 3 Дополнителни функции 
2. Табела на приоритетизација 

Систем 

б-1. Системот мора да овозможи најава преку CAS. Приоритет 1 

б-2. Системот мора да ги превземе потребните информации од базата на податоци 

на  ФИНКИ  при најава на корисникот. Приоритет 1 

б-3. Системот мора да има македонска верзија. Приоритет 1 

б-4. Системот мора да има англиска верзија. Приоритет 2 

б-5. Системот мора да нуди преглед на историја на апликации. Приоритет 1 

б-6. Системот мора да нуди преглед на активни апликации. Приоритет 1 

б-7. Системот мора да нуди преглед на апликации во чекање. Приоритет 1 

б-8. Системот мора да нуди преглед на кориснички профили. Приоритет 1 

б-9. Системот мора да нуди ажурирање на корисничкиот профил. Приоритет 1 

б-10. Системот мора да нуди симнување на прикачените документи. Приоритет 1 
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Апликанти 

Аплицирање 

б-11. Системот мора да овозможи пополнување на апликација со потребни 

информации (место на настан, датум на почеток/ завршување, име на конференција, 

барање за аванс, образложение за потреба од учество) Приоритет 1 

б-12. Системот мора да нуди прикачување на документ со податоци за 

конференцијата. Приоритет 1 

б-13. Системот мора да нуди прикачување на документ со спроведеното 

истражувањето на апликантот. Приоритет 1 

б-14. Системот мора да праќа имејл порака за успешно извршена апликација. 

Приоритет 1 

Одобрени апликации 

б-15. Системот мора да нуди форма за пополнување на патен налог при одобрена 

апликација. Приоритет 1 

б-16. Системот мора да ги прикаже документите за доделен аванс и решение за 

доделување грант. Приоритет 1 

б-17. Системот мора да нуди прикачување на решението за пат со дигитален потпис 

од апликантот. Приоритет 1 

Завршување на конференција 

б-18. Системот мора да нуди затварање на патниот налог во рок од 48 часови по 

завршувањето на патувањето. Приоритет 1 

б-18.1. Системот мора да нуди прикачување на сметките од патните трошоци 

(патување, хотел, други трошоци и котизација). Приоритет 1 

б-18.2. Системот мора да го потсети апликантот преку имејл порака 5 часа пред 

истекување на рокот дека сеуште ги нема прикачено сметките за трошоци. 

Приоритет 3 

б-19. Системот мора да овозможи опција за контактирање на соодветниот извршен 

орган во случај на одбивање на сметките за трошоци заради неправилности. 

Приоритет 1 

Администрација 

Одобрување на апликации 

б-20. Системот мора да овозможи категоризација на апликациите во чекање според 

времетраење на конференцијата. Приоритет 1 

б-21. Системот мора да ги пренасочува апликациите во чекање кон одговорните 

лица кои мора да го извршат одобрувањето на апликацијата според времетраењето на 

конференцијата. Приоритет 1 
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б-22. Системот мора да овозможи преглед на корисничките профили на 

апликантите од страна на администрацијата. Приоритет 1 

б-23. Системот мора да испрати имејл порака до извршните органи дека одредена 

апликација е одобрена/ одбиена. Приоритет 1 

б-24. Системот мора да испрати имејл порака  до апликантот дека неговата 

апликација е одобрена/ одбиена. Приоритет 1 

б-25. Системот мора да го промени статусот на апликација во чекање во одобрена/ 

одбиена апликација. Приоритет 1 

б-26. Системот мора да овозможи повторно отварање на апликација која претходно 

била одбиена доколку жалбата е прифатена. Приоритет 1 

Одобрени апликации 

б-27. Системот мора да озвозможи прикачување на документ за евиденција на 

доделени авансни средства. Приоритет 1 

б-28. Системот мора да овозможи прикачување на решение за пат со дигитален 

потпис од извршниот орган. Приоритет 1 

б-29. Системот мора да испрати известување до системот за замена на професори. 

Приоритет 2 

Завршување на конференција 

б-30. Системот мора да ги извести извршните органи за навремено/ ненавремено 

доставување на извештај за патните трошоци 48 часа после патувањето на апликантот. 

Приоритет 1 

б-31. Системот мора да овозможи преглед на прикачените сметки за трошоци од 

страна на апликантатите. Приоритет 1 

б-31.1. Системот мора да нуди одобрување на прикачените сметки за трошоци. 

Приоритет 1 

б-31.2. Системот мора да нуди праќање на забелешки за сметките за трошоци 

доколку истите не се одобрени. Приоритет 1 

б-31.3. Системот мора да го извести апликантот за одобрување/ одбивање на 

сметките за трошоци. Приоритет 1 

б-32. Системот мора да го извести апликантот кога активната апликација преминува 

во завршена апликација односно во историја на апликации. Приоритет 2 
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Кориснички случаи 

Аплицирање за грант 

 

 

3. Кориснички случај: Аплицирање за грант 

Број на кориснички случај: 1 

Име на кориснички случај: Аплицирање за грант 

Актери: Апликант 

Шеф на Институт 

Систем за замена на професор 

Опис: Апликантот се најавува на системот и може да 
пополни апликација за грант. 

Поттикнувач: Апликантот сака да поднесе апликација. 

Предуслов: Апликантот треба да биде најавен на системот. 

Следни настани: Се пополнува формата за апликација и се 
прикачуваат соодветните документи. 

Тек на настани: 1. Апликантот се најавува преку CAS 

2. Оди во табот на апликации 

3. Кликнува креирај нова апликација 

4. Ја пополнува апликацијата 

5. Ги прикачува потребните документи 

6. Кликнува испрати апликација 

7. Валидација на полињата 

7.1. Податоците не се валидни 

7.1.1. Извести го корисникот каде има 
грешка 

7.2. Податоците се валидни 
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7.2.1. Известување за успешно пратена 
апликација 

Вклучува: Најава на апликантот преку CAS 

Приоритет: Висок 

Честота на користење: Секојдневно 

Претпоставки: Корисникот е најавен 

4. Табела за кориснички случај: Аплицирање за грант 

Одобрување апликација за грант 

 

 

5. Кориснички случај: Одобрување на апликација 

Број на кориснички случај: 2 

Име на кориснички случај: Одобрување на апликација 

Актери: Апликант 

Шеф на Институт 

Систем за замена на професор 

Опис: Шефот на институтот ја прегледува листата со 
активни апликации кои чекаат на одобрување, 
избира апликација, ја разгледува истата и ги 
разгледува документите кои се доставени. 
Потоа одлучува дали апликацијата ќе биде 
прифатена или одбиена. Доколку апликацијата 
е одобрена се известува системот за замена на 
професор и му се проследувват податоците 
како име на професор/асистент и времетраење 
на конференцијата. 

Поттикнувач: Има нови поднесени апликации во листата на 
активни апликации. 
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Предуслов: Шефот на Институтот треба да биде најавен на 
системот. 

Следни настани: Одобрува или одбива апликации. 

Тек на настани: 1. Шефот на Институтот се најавува преку 
CAS 

2. Оди во табот на активни апликации 

3. Избира апликација со статус на чекање 

4. Ја разгледува апликацијата и документите 
прикачени со неа 

5. Апликацијата е одобрена 

6. Се известува апликантот 

7. Се испраќаат податоци до системот за 
замена на професор 

Вклучува: Креирана апликација 

Приоритет: Висок 

Честота на користење: Секојдневно 

Претпоставки: Шефот на Институтот е најавен на системот 

6. Табела за кориснички случај: Одобрување на апликација 

Одбиј апликација за грант 

 

 

7. Кориснички случај: Одбивање на апликација 

Број на кориснички случај: 3 

Име на кориснички случај: Одбивање на апликација 

Актери: Апликант 

Шеф на Институт 

Опис: Шефот на институтот ја прегледува листата со 
активни апликации кои чекаат на одобрување, 
избира апликација, ја разгледува истата и ги 
разгледува документите кои се доставени. 
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Потоа одлучува дали апликацијата ќе биде 
прифатена или одбиена.  

Поттикнувач: Има нови поднесени апликации во листата на 
активни апликации. 

Предуслов: Шефот на Институтот треба да биде најавен на 
системот. 

Следни настани: Одобрува или одбива апликации. 

Тек на настани: 1. Шефот на Институтот се најавува преку 
CAS 

2. Оди во табот на активни апликации 

3. Избира апликација со статус на чекање 

4. Ја разгледува апликацијата и документите 
прикачени со неа 

5. Апликацијата е одбиена 

6. Се известува апликантот 

Вклучува: Креирана апликација. 

Приоритет: Висок 

Честота на користење: Секојдневно 

Претпоставки: Шефот на Институтот е најавен на системот 

8. Табела за кориснички случај: Одбивање на апликација 

Пополнување патен налог 

 

 

9. Кориснички случај: Патен налог, трошоци, доказ за присуство 
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Број на кориснички случај: 4 

Име на кориснички случај: Пополнување на патен налог, прикачување на 
сметки за трошоци и доказ за присуство. 

Актери: Апликант 

Опис: Апликантот ја пополнува формата за патен 
налог со соодветните податоци и доставува 
сметки за трошоци и доказ за присуство на 
конференцијата. 

Поттикнувач: При самото одобрување на апликацијата се 
отвара можност за пополнување на патен налог 
и прикачување потребни документи 

Предуслов: Апликантот треба да биде најавен на системот 
и да има одобрена апликација за присутво на 
конференција. 

Следни настани: Патниот налог заедно со останатите документи 
се проследуваат до продеканот за финансии. 

Тек на настани: 1. Апликантот пополнува податоци за патен 
налог 

2. Апликантот прикачува сметки за трошоци 

3. Апликантот прикачува доказ за присуство 

4. Апликантот кликнува на копчето 
„Заврши“ 

5. Документите се проследуваат до 
продеканот за финансии 

Вклучува: Одобрена апликација 

Приоритет: Висок 

Честота на користење: Секојдневно 

Претпоставки: Корисникот е најавен и има одобрена 
апликација 

10. Табела за кориснички случај: Патен налог, трошоци, доказ за присуство 
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Одобри патен налог 

 

 

11. Кориснички случај: Одобрување патен налог 

Број на кориснички случај: 5 

Име на кориснички случај: Одобрување патен налог 

Актери: Апликант 

Продекан за финансии 

Сметководство 

Опис: Продеканот за финансии го прегледува 
патниот налог и другите доставени документи. 
Доколку истите се одобрат се проследуваат до 
одделот за сметководство.  

Поттикнувач: Испратен патен налог од страна на апликант. 

Предуслов: Продеканот за финансии треба да биде најавен 
на системот. 

Следни настани: При одобрување патниот налог заедно со 
останатите документи се проследуваат на 
одделот за сметководство. 

Тек на настани: 1. Продекан за финсии ги прегледува 
патниот налог и останатите документи 

2. Одобрување на патниот налог 

3. Податоците се проследуваат до одделот за 
сметководство 

4. Се извесутва апликантот 

 

Вклучува: Испратен патен налог 

Приоритет: Висок 
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Честота на користење: Секојдневно 

Претпоставки: Продеканот за финансии е најавен и има нов 
патен налог 

12. Табела за кориснички случај: Одобрување патен налог 

Одбиј патен налог 

 

 

13. Кориснички случај: Одбивање патен налог 

Број на кориснички случај: 6 

Име на кориснички случај: Одбивање патен налог 

Актери: Апликант 

Продекан за финансии 

Сметководство 

Опис: Продеканот за финансии го прегледува 
патниот налог и другите доставени документи. 
Ако патниот налог е одбиен се известува 
апликантот за нерегуларностите на истиот. 

Поттикнувач: Испратен патен налог од страна на апликант. 

Предуслов: Продеканот за финансии треба да биде најавен 
на системот. 

Следни настани: Се известува апликантот за нерегуларностите 
на патниот налог. 

Тек на настани: 1. Продекан за финсии ги прегледува 
патниот налог и останатите документи 

2. Одбивање на патниот налог 

3. Се известува апликантот 

Вклучува: Испратен патен налог 

Приоритет: Висок 

Честота на користење: Секојдневно 
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Претпоставки: Продеканот за финансии е најавен и има нов 
патен налог 

14. Табела за кориснички случај: Одбивање патен налог 

Класи / Објекти 

 

 

15. UML дијаграм 

Корисник 

Атрубиути: 

 Име 

 Презиме 

 Е-мејл 

 Адреса 

 Работна позиција 

Функции: 

- Најава на корисник 

16. Табела од UML дијаграм: Корисник 

Корисник/Апликант 

Атрубиути: 

 Апликации[] 

Функции: 

- Креирај апликација 
- Креирај патен налог 

17. Табела од UML дијаграм: Корисник/Апликант 
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Корисник/Шеф на институт 

Атрубиути: 

 Телефонски број од канцеларија 

Функции: 

- Промени статус апликација 

18. Табела од UML дијаграм: Корисник/Шеф на институт 

Корисник/Продекан за финансии 

Атрубиути: 

 Телефонски број од канцеларија 

Функции: 

- Одобри средства 

19. Табела од UML дијаграм: Корисник/Продекан за финансии 

Корисник/Сметководител 

Атрубиути: 

 Телефонски број од канцеларија 

Функции: 

- Исплата 

20. Табела од UML дијаграм: Корисник/Сметководител 

Апликација 

Атрубиути: 

 Дата 

 Статус 

 Почеток на патување 

 Крај на патување 

Функции: 

- Извести шеф на институт 
- Извести продекан за настава 

21. Табела од UML дијаграм: Апликација 

Патен налог 

Атрубиути: 

 Број на патен налог 

 Трошоци[] 

Функции: 

- Пресметај сума 

22. Табела од UML дијаграм: Патен налог 

Барања за перформанси 

- Време за одговор да биде до 5 сек. 

- Да ги опслужи сите корисници 

Ограничувања за дизајнот 

- Да се инсталира на системот на ФИНКИ 

- Да се интегрира со постоечката база на податоци на ФИНКИ 

- Да се интегрира со системот за замена на професор на ФИНКИ 


