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1. ВОВЕД 

 

1.1  ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ  

 

Целта на овој проект е креирање веб апликација наречена “Банкрот менаџер” која 

ќе овозможи на корисниците побрзо, поедноставно и ефикасно да ги менаџираат 

личните финансии со што ќе се добие подобар преглед на финансиите со кои 

располагаат. 

 

1.2  ОПИС 

 

Менаџирањето на сопствените финансии е проблем кој ги засега сите во денешно 

време. За да помогнеме во решавање на овој проблем, решивме да направиме 

апликација која ќе ги менаџира финансиите со кои располагаме и со тоа ќе добиеме 

преглед на своите трошоци, заштеда и слично. 

Апликацијата “Банкрот менаџер” е веб апликација која помага на корисникот да ги 

менаџира своите финансии. Вклучува лесно следење на трошоците и примањата и со 

тоа се овозможува подобар план за заштеда на дел од средствата и преглед на 

потрошените средства.  

Најпрво корисникот ќе треба да се најави или да се регистрира ако нема креирано 

профил. За регистрација корисникот креира свое корисничко име и лозинка (вклучува 

и други податоци како што се име, презиме, електронска пошта и слично) со кои потоа 

може да се најави на апликацијата. Откако корисникот ќе се најави, на почетната 

страница му се прикажуваат тековната состојба на сметата, можност да внесе нови 

приходи, потрошените средства кои веќе ги има внесено, можност да внесе расходи и 

истите да ги организира по датум. 

За искористување на заштедените финансии, корисникот може да креира листа на 

посакувани производи во “wish list” страната и истите да ги рангира (по важност) од 1 

до 5. Производите кои се внесени тука, се прикажуваат по случаен редослед на 

почетната страна со цел корисникот да види дали има доволно средства и истите да ги 

искористи или уште колку средства треба да заштеди за да го купи производот.  

 

Уште една функционалност што ќе ја овозможува апликацијата е преглед на 

историјата на вашите трошоци и приходи, по ден, месец или година. Ова е прикажано 

на страницата “history” каде ќе има и хистограм за производите или услугите за кои 

сме потрошиле највеќе или најчесто од своите средтсва. 
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Ова ќе придонесе за постигнување на крајната цел за заштеда на дел од средствата 

кои корисниците ќе можат да ги искористат за исполнување на желбите и потребите 

кои бараат повеќе финансии од обично.  

 

1.3 ЦЕЛНА ГРУПА  

 

Целната група се сите категории на луѓе кои имаат потреба од менаџирање на 

финансиите кое ќе биде овозможено преку едноставниот интерфејс и неопходните 

функционалности. 

 

 

2. ЦЕЛОСЕН ОПИС 

 

2.1 ПЕРСПЕКТИВА НА ПРОДУКТОТ  

 

Апликацијата “Банкрот менаџер” е веб апликација од менаџерски тип. 

Бенифициите од овој тип на апликација се што се има широк дофат и стандардно 

базиран кориснички интерфејс наменет за повеќе платформи. Исто така, 

распоредувањето и управувањето на промените е едноставно и тоа придноесува до 

лесен менаџмент на компонентите. Од друга страна, недостатоците на ваков тип на 

апликации е постојаната зависност од од интернет конекција и потешкотиите во 

овозможување на богат кориснички интерфејс. 

 

2.2 ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА ПРОДУКТОТ 

 

 Регистрација на корисник – Форма за регистрација која содржи влезни полиња 

при што се креира корисничко име и лозинка. 

 Најава на корисник – Содржи поле за корисничко име и лозинка при што се 

врши валидација и доколку тој корисник е предходно регистриран и податоците 

се точни најавата е успешна, од друга страна се појавува порака за празни или 

невалидни податоци. 

 Приказ на сосотјба – Прикажува тековна состојба на сметка. 

 Менаџирање на средства –Поле за внесување на податоци за нови приходи, 

можност да се внесе расход и тие да се организираат по датум. Исто така има 

приказ на потрошените средства. 
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 Пресметка на заштедени средства – Средствата кои остануваат неискористени 

и можат подоцна да се употребат за корисникот да си ги овозможи од својата 

листа на посакувани производи. 

 Листа на посакувани производи (Wish list)– Менаџирање на посакуваните 

средства, односно поле во кое може да се внесат продукти кои корисникот ги 

посакува и може да си ги овозможи со користење на заштедените средства. 

 Рангирање по важност за посакуваните производи – Можност за рангирање на 

производите внесени во листата на посакувани производи со оцена од 1 до 5. 

 Приказ на посакуваните производи – На почетната страна се прикажуваат 

продуктите од листата на посакувани производи со цел корисникот да види 

дали има доволно средства за да си ги овозможи истите. 

 Преглед на историја на трошоци и приходи – Оваа функционалност е 

прикажана на страната “History” каде е овозможено преглед на историјата на 

трошоците и приходите на корисникот распределени по ден, месец или година.  

 Хистограм на производи – Функционалност исто така прикажана на страницата 

“History” која прикажува графички приказ – Хистограм за производи или услуги 

за кои сме потрошиле највеќе или најчесто о своите средства.Уште една 

функционалност што ќе ја овозможува апликацијата е преглед на историјата на 

вашите трошоци и приходи, по ден, месец или година.  

 

2.3 E-R ДИЈАГРАМ 
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2.4 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 
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2.5 USE CASE ДИЈАГРАМ 

 


