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Примена SPP у покрајинским органима 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Сектор за информационе технологије

Сања Андрић – начелник одељења
самостални стручни сарадник I за апликативни софтвер
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O MS SharePoint

Microsoft SharePoint je web оријентисана апликативна 
платформа, објављена 2001. године и првобитно 
замишљена као технологија за управљање документима 
(ДМС). 

Основне функционалности платформе су:

•Брза и једноставна израда пословних портала и сајтова
•Управљање документима (ДМС) и другим садржајима 
(ЦМС)
•безбедно место за складиштење, организовање, дељење 
и приступање информацијама са готово сваког уређаја.
•Пословно извештавање (БИ).
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Од тада, технологија је претрпела значајна унапређења и кроз 

неколико наредних верзија еволуирала до свеобухватне пословне 

платформе и обухвата:

•  SharePoint Online

Свако предузеће једноставно може да се претплати на Office 365 

план или самосталну услугу SharePoint Online

•  SharePoint Foundation

SharePoint Foundation је бесплатан за локалну примену. Креирање 

више типова локација са веб страницама, документима, листама, 

календарима и подацима.

•  SharePoint Server

Додатне функције и могућности, као што су управљање пословним 

садржајима, пословно обавештавање, пословна претрага, личне 

локације и feed за вести.

·  SharePoint Designer 2013

Бесплатан програм за грађење моћних решења са омогућеним 

током посла и уређивање типа спољног садржаја за решење за 

спољне податке засновано на услугама пословног повезивања.
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Карактеристике

Једноставан приступ апликацији (налози из АD)

Дефинисање права приступа путем група или 
индивидуално подешавање права

Обавештавање о променама

Истовремени рад на једном документу

разне врсте садржаја:

•Web стране

•Библиотеке

•Листе

•Календари

•Анкете

•Пословни токови
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• Управа за заједничке послове покрајинских органа 
исказала је потребу за једним таквим решењем и крајем 
2013.године инсталиран je SharePoint Foundation 2010. 
Подигнут је на Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM -
Express. 

• Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине као 
пилот апликација.
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• Децембра 2014.године инсталиран сервер 
Microsoft SQL Server 2012

• Инсталиран SharePoint Server 2013 и извршена 
миграција 

• Претраживачи:

– Internet Explorer, Google Chrome или Mozilla Firefox
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Хвала на пажњи

sanja.andric@vojvodina.gov.rs

381.21.487.4761


