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 Увод у коришћење програма едиције „Мали пословни програми 2“  

1. Уводне напомене 
Сврха пвпг упутства је да пружи пснпвне инфпрмације o нашину рада са Малим ппслпвним 

прпграмима 2. У пвпм упутству се разматрају самп пснпве рада са прпгрампм. Детаљан ппис 

свих кпманди кап и свих преппрушених прпцедура за рад са прпгрампм се налазе у 

кприснишкпм упутству кпме се мпже приступити прекп ппције Ппмпћ или притискпм на тастер 

F1.  

2. Основни изглед апликације 
Када се прпграм ппкрене ппјављује се главна фпрма апликације. 

 

Оснпвни елементи на пвпј фпрми су: 

1. Верзија апликације. Овде се мпже прпшитати текућа верзија апликације. 

2. Стандардни менији. Овде се налазе менији кпји су заједнишки за све мпдуле апликације. 

3. Панел менији. Овде се налазе менији кпји су везани за ппједине делпве прпграма. Ппстпји 

мпгућнпст да се ппције пвпг менија прикажу у пквиру стандарднпг и пбратнп, за вище 

инфпрмација треба ппгледати у кприснишкпм упутству у Опције прпграма > Систем > 

Ппдещаваоа > Оснпвна ппдещаваоа. 

4. Мпј мени. Честп кприщћене ппције кприсник мпже из стандарднпг или панел менија да 

пребаци у пвај мени да би мпгап лакп да им приступи. 

a. Акп се премещта из стандарднпг менија пптребнп је да кприсник превуше ппцију у 

пвај панел. 

b. Акп се премещта из панел менија пптребнп је да кприсник кликне са десним 

дугметпм мища на ппцију кпју жели да премести и изабере Дпдај у мпј мени. 
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5. Ппље за претрагу. Укпликп кприсник зна какп се зпве ппција кпјпј жели да приступи мпже да 

куца назив или деп назива у пвпм ппљу. 

6. Текуће предузеће. Овде је исписана щифра и назив предузећа у кпме се ради. Клик на пвп 

ппље пмпгућава прпмену предузећа у кпме се ради. 

3. Табеле у апликацији 
Велики деп инфпрмација у Малим ппслпвним прпграмима се унпси или прегледа прекп табела.   

Нпви ппдаци се унпсе укуцаваоем у празан ред пзнашен * на ппшетку реда. Овај ред је 

најшещће ппследои ред у табели, мада се крпз ппдещаваоа мпже ппставити на ппшетак. 

Ппстпјећи ппдаци се меоају преписиваоем прекп ппстпјећих ппдатака у пдгпварајућем реду. 

Накпн унпса нпвих или измене ппстпјећих ппдатака пптребнп је кликнути на дугме Сачувај, 

какп би сви ппдаци били сашувани у бази. 

 

Оснпвни елементи табела су следећи: 

1. Назив табеле. 

2. Икпне за управљаое табелпм. Дпступне кпманде су следеће: 

2.1.   Врати ппшетни изглед табеле. Враћа ппшетни изглед табеле и ресетује 

кприснишки унете прпмене у изгледу табеле (не и у ппдацима). 

2.2.   Закљушај кплпну. Акп се кликне на пву кпманду, кплпна у кпјпј је курспр и све 

кплпне левп пд ое се увек виде без пбзира где је хпризпнтални клизаш. 

2.3.   Прикажи суму кплпне. Акп су ппдаци у кплпни брпјшани, пва ппција 

приказује/сакрива суму кплпне. Акп је изврщенп груписаое, суме се приказују и за 

ппјединашне групе.  

2.4.   Тип селекције ћелија. Мпже да буде једнпструки или двпструки: 

2.4.1. Једнпструки.  Један клик селектује садржај ћелије. 
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2.4.2. Двпструки. Један клик селектује ћелију, а други садржај ћелије. Акп је 

укљушен двпструки клик лакп је селектпвати вище ћелија пдједнпм и у дпоем 

делу табеле дпбити оихпв збир и прпсешну вреднпст (акп су у питаоу брпјне 

вреднпсти). 

2.5.   Ппзиција нпвпг реда у табели. Мпже да буде или на ппшетку или на дну табеле. 

2.6.   Прикажи/сакриј ред за филтрираое. 

2.7.   Прикажи/сакриј навигатпр. 

2.8.   Прикажи пбласт за груписаое. Када је пбласт видљива, мпгуће је превући једну 

или вище кплпна (превлаше се заправп називи кплпна) и ппдаци ће бити груписани 

пп тим кплпнама. 

2.9.   Штампај табелу. 

2.10.   Извези табелу у RTF фпрмату. 

2.11.  Извези табелу у Excel фпрмату. 

2.12.   Извези табелу у PDF фпрмату. 

3. Назив кплпне. Кликпм на назив кплпне мпже се врщити спртираое пп тпј кплпни у 

растућем/ппадајућем редпследу. Кплпне мпгу да замене места такп щтп се назив једне 

кплпне мищем превуше левп или деснп пд назива друге кплпне. 

4. Ред за филтрираое. У пвпм реду се унпси вреднпст пп кпјпј желимп да филтрирамп. 

Филтрираое је детаљнп пписанп у кприснишкпм упутству у ппглављу Ппшетак рада са 

прпгрампм > Рад са нпвим менијима и фпрмама > Фпрме > Филтрираое. 

5. Филтер на кплпни. Ова ппција се ппјављује самп акп је курспр изнад назива кплпне. 

Омпгућава напредни унпс услпва за филтрираое. За вище инфпрмација ппгледати 

кприснишкп упутствп, ппглавље Ппшетак рада са прпгрампм > Рад са нпвим менијима и 

фпрмама > Фпрме > Филтрираое > Фпрмираое филтера. 

6. Ћелија табеле. У ћелију се унпси/приказује вреднпст. Ппстпје разлишите врсте ћелија и неке 

имају дугмиће са десне стране кпје пмпгућавају неке дпдатне ппције кап щтп је избпр из 

листе, унпщеое датума и др. 

7. Уппзпреое. Акп прпграм устанпви да неки ппдаци у табели нису кпректни приказаће 

уппзпреое. Ппстављаое курспра изнад уппзпреоа ће дати детаљнији ппис. 

4. Почетак рада са програмом 
На ппшетку рада, пптребнп је унети неке пснпвне ппдатке неппхпдне за правилнп 

функципнисаое прпграма.   

Кпји су тп ппдаци кпје је пптребнп унети мпже битнп зависити пд тпга кпје функципналнпсти 

прпграма кприсник има намеру да кпристи (на пример акп не кпристи рпбнп материјалнп 

коигпвпдствп, пбишнп нема пптребе унпсити ппдатке п магацину). 

Такпђе треба имати на уму да прпграм шестп пмпгућава да се дп истих резултата дпђе на вище 

разлишитих нашина. Затп је кприснп ппгледати ппције ппдещаваоа и изабрати пдгпварајуће 

ппставке. 
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Ппдаци кпје је најшещће пптребнп унети на ппшетку рада су ппбрпјани у наставку. 

1. Ппдаци п предузећу (Систем – Предузећа). Унпсе се пснпвни ппдаци п предузећу за кпје се 

впде коиге у прпграму. ПС.ИТ преппрушује да се, ппред реалних предузећа, увек птвпри бар 

једнп тест предузеће у кпме се мпгу врщити прпбе дпк се у пптпунпсти не пвлада 

функцијама прпграма. 

Мпгуће је фпрмирати вище предузећа и тп пппуоаваоем ппдатака у првпм слпбпднпм реду 

у датпј табели, или прекп текста (щифра, назив) кпји је кап пример унет у табели.  

Алтернативнп, ппдаци се  мпгу унети прекп картице предузећа, кпја се дпбија такп щтп се у 

табели предузећа првп унесе щифра,  затим се кликне на билп кпје ппље у истпм реду и 

притисне дугме F10 на тастатури.  

Прекп картице предузећа, ппред пснпвних ппдатака, унпсе се и текући рашуни предузећа, 

такп щтп се у табели прекп F9 тастера унесе назив банке, брпј текућег рашуна и пзнаши се 

кпји је пснпвни рашун за плаћаое.   

Минималнп је неппхпднп унети щифру и назив предузећа, а преппрушљивп је унети и пиб, 

да ли је предузеће пдв пбвезник и седищте. 

2. Ппстављаое активнпг предузећа (Систем – Ппстави предузеће). Ппщтп прпграм пмпгућава 

впђеое коига за вище фирми, пптребнп је пре ппшетка рада, ппставити активнп предузеће – 

тј предузеће за кпје ће се евидентирати прпмене.  

У падајућем менију изабере се жељенп предузеће и кликне на дугме У реду.  У дпоем 

левпм углу прпзпра прпграма, приказује се назив тренутнп активнпг предузећа, такп да се 

има увид у кпјем се предузећу тренутнп ради.   

Укпликп ппстпји пптреба да приликпм стартпваоа прпграма увек буде активнп пдређенп 

предузеће, мпже се изврщити ппдещаваое у ппцији Систем – Ппдешаваоа – Предузеће, 

где се у падајућем мeнију ппља Иницијалнп предузеће бира жељенп предузеће и накпн тпга 

кликне на дугме Сачувај. 

3. Евиденција банака (Систем – Банке). У сампм прпграму евидентирана је већина банака кпје 

ппслују кпд нас, али се мпгу накнаднп унети неке нпве или се кап банке мпгу птвприти 

пдређене ппслпвнице банака, пппуоаваоем ппдатака у датпј табели. 

4. Ппдаци п ппслпвим партерима (Чинипци ппслпваоа – Ппслпвни партнери). Ппд ппјмпм 

ппслпвни партнери ппдразумевају се сва правна и физишка лица, сви купци и дпбављаши 

изабранпг предузећа. Шифарник ппслпвних партнера се фпрмира за свакп предузеће за кпје 

се впди ппслпваое. Нашин унпса ппслпвних партнера идентишан је унпсу ппдатака п сампм 

предузећу.  

Ппсебну пажоу треба пбратити на дпдељиваое щифре ппслпвнпг партнера. Шифра мпже 

бити прпизвпљна кпмбинација брпјева и слпва (дужине дп 20 карактера) кпја на јединствен 

нашин пдређује ппслпвнпг партнера у прпграму. Она пмпгућава кприснику да на једнпставан 

и директан нашин приступи ппслпвнпм партнеру у тпку рада у прпграму. 

Минималнп је неппхпднп унети щифру и назив ппслпвнпг партнера, а преппрушљивп је 

унети и пиб, да ли је предузеће пдв пбвезник, да ли је правнп лице и седищте. 

За прегледнији унпс мпже се кпристити и картица партнера, прекп тастера F10. 
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Наппмена:  Иакп се лица кпја се унпсе за пптребе пбрашуна зарада такпђе третирају кап 

ппслпвни партнери, оих не треба унпсити крпз пвај щифарник, већ крпз щифарник лица 

(Зараде и накнаде – Лица). 

5. Унпс артикала (Чинипци ппслпваоа – Артикли – Артикли). Шифарник артикала се фпрмира 

за свакп предузеће за кпје се впди ппслпваое. 

Шифарник артикала није пбавезнп креирати акп се предузеће бави искљушивп услугама. 

Нашин унпса ппдатака п артиклу идентишан је нашину унпса ппдатака п сампм предузећу.  

Минималнп је неппхпднп унети щифру, назив артикла, врсту артикла и преппрушљивп је 

унети ппреску стппу пп кпјпј се артикал пппрезује (пднпси се на ппреску стппу у слушају 

прпдаје артикла). 

Пп врсти, артикли мпгу бити рпба, материјал, прпизвпди, услуге, резервни делпви, алати и 

инвентар или пснпвна средства.  

За прегледнији унпс мпже се кпристити и картица артикла, прекп тастера F10. 

6. Креираое магацина (Чинипци ппслпваоа – Артикли – Магацини). Шифарник магацина се 

фпрмира за свакп предузеће за кпје се впди ппслпваое, акп се планира впђеое рпбнп - 

материјалнпг коигпвпдства, магацинскпг ппслпваоа или акп је магацин пптребан прпстп 

кап аналитика на рашунима.  

Ппд магацинпм се у прпграму ппдразумева магацин, складищте или прпдавница, дакле 

местп за кпје се евидентирају прпмене крпз рпбнп - материјалнп коигпвпдствп. Магацин у 

рпбнп - материјалнпм коигпвпдству не мпра кпресппндирати 1 на 1 физишкпм пбјекту. 

Нашин унпса ппдатака п артиклу идентишан је нашину унпса ппдатака п сампм предузећу. 

Минималнп је неппхпднп унети щифру, назив магацина, врсту артикла кпја ће се 

складищтити у тпм магацину и нашин впђеоа магацина. 

Врста артикла и нашин впђеоа магацина су најважније каратеристике магацина и затп их је 

неппхпднп на сампм ппшетку пажљивп дефинисати, јер се накнаднп не мпгу меоати.  

Приликпм избпра врсте артикла и нашина впђеоа магацина треба имати у виду да су кпд нас 

у пракси упбишајене и правнпм регулативпм дефинисане следеће кпмбинације: 

 рпба -> пп набавнпј (прпсешнпј набавнпј) цени, пп прпдајнпј цени, пп прпдајнпј 

цени са пдв 

 материјал -> пп набавнпј (прпсешнпј набавнпј) цени 

 прпизвпд  -> пп цени кпщтаоа, пп планскпј цени 

 алати и инвентар -> пп прпсешнпј набавнпј цени 

 резервни делпви -> пп прпсешнпј набавнпј цени 

7. Ппстављаое ценпвника (Чинипци ппслпваоа – Артикли – Ппстави ценпвник). Крпз пву 

ппцију се ппстављају прпдајне цене (са и без ПДВ-а) за ппједине артикле. Преппрушује се да 

се прпдајне цене унесу у ценпвник за све артикле кпји ппдлежу прпдаји.  Ценпвник се мпже 

дефинисати на нивпу предузећа (акп је јединствен ценпвник за целп предузеће) или на 

нивпу магацина.  

Преппрушљивп је први ценпвниик дефинисати са датумпм 1.1. гпдине за кпју се ппшиое 

кприщћеое прпграма. Обратити пажоу на тп да се датум ппд кпјим се ценпвник ппставља 
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налази у гпроем левпм углу фпрме. Накнадан унпс ценпвника са датумпм пре ппследоег 

унетпг ценпвника није дпзвпљен.  

Истприју прпмене сваке ппједине цене је мпгуће видети избпрпм тастера F10 у ставци 

ценпвника. 

8. Дефинисаое курсне листе (Курсна листа – Нпва курсна листа). Курсну листу је пптребнп 

дефинисати акп је ппслпваоем предузећа пбухваћен извпз или увпз дпбара и услуга. 

Оснпвни параметар курсне листе је дан за кпји кпнкретна курсна листа важи. Вреднпсти у 

курснпј листи се мпгу унети мануелнп, унпспм ппдатака у пдгпварајућу ставку курсне листе 

или крпз ппцију за преузимаое курсне листе са сајта (ппд услпвпм да ппстпји веза са 

интернетпм). 

Прпграм кпнсултује курсну листу кад гпд је пптребнп евидентирати неку прпмену у валути. 

Принцип рада је такав да првп ппкуща да нађе курсну листу на дан настанка прпмене, а акп 

је не нађе, кпристи вреднпсти из прве претхпдне курсне листе.  

Без пбзира на тп п каквпј се евиденцији или дпкументу ради, кприсник мпже при сампм 

унпсу кпригпвати курс кпји је аутпматски ппвушен. 

5. Књиговодство 
Финансијскп коигпвпдствп је деп пакета МПП2 кпји пмпгућава коижеое ппслпвних прпмена 

на кпнтима и генерисаое извещтаја кап щтп су:  дневник, главна коига, закљушни лист, биланс 

стаоа, биланс успеха и слишнп. 

Оснпв за коижеое прпмена у финансијскпм коигпвпдству даје кпнтни план.  Уз мпдул за 

финансијскп коигпвпдствп, ПС.ИТ дистрибуира аналитишки кпнтни план за предузећа и задруге 

дефинисан пд стране Привреднпг саветника. Кприсник мпже упптребити тај кпнтни план или 

дефинисати свпј, али у пвпм другпм слушају треба впдити рашуна да щеме за аутпматскп 

коижеое верпватнп неће бити ппдржане и да ће бити пптребнп да се измене. 

Ппред  кпнтнпг плана за предузећа и задруге, у зависнпсти пд нивпа лиценце, ппдржани су и 

дистрибуирају се и други специфишни кпнтни планпви: за бучетске кприснике,  за друщтва за 

управљаое дпбрпвпљним пензипним фпндпм и за друщтва за управљаое инвестиципним 

фпндпвима. 

Сваки кпнтни план се пднпси на пдређени перипд коижеоа, најшещће (али не пбавезнп) пд 

ппшетка дп краја гпдине. Затп је пптребнп пре ппшетка рада у мпдулу за финансијскп 

коигпвпдствп прпверити кпји је тренутнп активан кпнтни план (пднпснп кпји је тренутнп 

активан перипд коижеоа). Ова се инфпрмација мпже прпшитати у дпоем левпм углу главнпг 

прпзпра, ппред инфпрмације п тренутнп активнпм предузећу. 

Ппстављаое активнпг кпнтнпг плана (кпнтнпг плана у кпјем ће се радити) се врщи крпз ппцију 

Систем - Ппстави перипд коижеоа или Коигпвпдствп - Изабери кпнтни план. 

Акп се кпнтни план не налази у прпграму, мпгуће је ушитати га ппмпћу ппције Коигпвпдствп - 

Нпви кпнтни план, па затим накпн клика на дугме Увези кпнтни план изабрати кпнтни план са 

путаое C:\Program Files\PSIT\MPP 2\shema. 

Евидентираое прпмена у финансијскпм коигпвпдству се мпже врщити аутпматски, на пснпву 

дпкумента из некпг другпг мпдула или рушнп. У пба слушаја евиденција се врщи крпз дпкумент 
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кпји се зпве Налпг за коижеое. Сви налпзи за коижеое, без пбзира да ли су креирани рушнп 

или аутпмастки, су дпступни кприснику за дпраду. 

Рушнп, нпви налпг за коижеое се креира ппмпћу ппције Коигпвпдствп - Нпви налпг за 

коижеое.  Накпн креираоа, налпг за коижеое је у статусу у припреми, щтп се мпже видети у 

гпроем левпм углу фпрме.  Дпкле гпд је у пвпм статусу, налпг се мпже меоати и брисати. Кад 

једнпм ппстане важећи, мпже се самп стпрнирати. Стпрнираоем важећег налпга, аутпматски се 

креира стпрнп налпг. Преппрушљивп је да кприсник у ппшетку задржи налпге у статусу у 

припреми дпк не савлада пснпве рада са прпгрампм. 

Аутпматски налпг за коижеое се креира из пперативних дпкумената кликпм на дугме 

Прпкоижи. На пснпву пдгпварајуће щеме за коижеое, креира се Налпг за коижеое са 

статуспм у припреми и даље ппступак рада је исти кап и у слушају рушнп креиранпг налпга. 

Сви извещтаји (дневник, главна коига, закљушни лист, биланс стаоа, биланс успеха...) се мпгу 

излистати за самп важеће налпге или и за важеће и за налпге у припреми. 

6. Робно - материјално књиговодство  
Рпбнп - материјалнп коигпвпдствп је мпдул кпји пмпгућава евидентираое рпбнп -

материјалних прпмена насталих у магацину (у щирем смислу) и генерисаое извещтаја кап щтп 

су картица артикла, стаое залиха, лагер листа и слишнп. 

Претппставка за рад у рпбнп - материјалнпм коигпвпдству је фпрмираое артикала (пплавље 4 

ставка 5),  магацина (пплавље 4 ставка 6) и преппрушује се фпрмираое ценпвника (пплавље 4 

ставка 7). 

Евидентираое прпмена у рпбнп - материјалнпм коигпвпдству је дефинисанп перипдпм 

коижеоа. Перипд коижеоа дефинище сам кприсник (ппција Рпбнп-материјалнп - Перипди 

коижеоа) и мпже бити билп кпји перипд, али је упбишајенп да се пднпси на једну гпдину и да 

буде усклађен са перипдпм коижеоа у финансијскпм коигпвпдству. Прпмене кпје се 

евидентирају у пквиру једнпг перипда пбишнп ппшиоу  ппшетним стаоем, а заврщавају се 

ппписпм и евиденцијпм ппписних маокпва и вищкпва. 

Кап и кпд финансијскпг коигпвпдства, пптребнп је пре ппшетка рада прпверити кпји је активан 

перипд коижеоа. Акп перипд коижеоа није пдгпварајући, активан перипд се ппставља крпз 

ппцију Систем - Ппстави перипд коижеоа или Рпбнп материјалнп - Изабери перипд. 

Иницијални перипд коижеоа (кпји ће се птварати приликпм ппкретаоа прпграма), мпже се 

ппдесити у Систем – Ппдешаваоа - Оснпвна ппдешаваоа - Перипд коижеоа. 

Оснпв пвпг мпдула шини Евиденција рпбнп - материјалних прпмена. Тп је табела у кпјпј се 

евидентирају све прпмене кпје тангирају рпбнп - материјалнп коигпвпдствп без пбзира да ли 

пне настају аутпматски, кап ппследица генерисаоа неких дпкумената у систему,  или се 

евидентирају рушнп. Евиденцији рпбнп - материјалних прпмена се мпже приступити директнп, 

крпз ппцију Рпбнп-материјалнп - Прпмет... Све прпмене и самп пне прпмене кпје се 

евидентирају крпз пву табелу ће се приказати крпз извещтаје кап щтп су картица артикла, стаое 

залиха и слишнп. 

Ппред евиденције прпмена у рпбнп - материјалнпм коигпвпдству, пвај мпдул пмпгућава 

израду шитавпг низа дпкумената кпји пбишнп служе кап пснпв за коижеое у рпбнп-

материјалнпм (па и финансијскпм) коигпвпдству кап щтп су Калкулација, Нивелација, 

Пријемница, Отпремница и слишнп.  Сви дпкументи су  у мпменту кад се креирају у статусу у 
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припреми. Дпкле гпд је дпкумент у припреми пн не утише на Лагер листу, Картицу артикла и 

друге извещтаје. Кад се прпгласи важећим, дпкумент се не мпже меоати већ се мпже самп 

стпрнирати. Крпз ппцију Систем - Ппдешаваоа мпже се дефинисати да ли дпкумент треба 

аутпматски да се евидентира у рпбнп - материјалнпм коигпвпдству или не. 

1. На ппшетку перипда кприсник ппмпћу дпкумента Ппшетнп стаое, крпз ппцију Рпбнп 

материјалнп – Ппчетнп стаое - Нпвп, за сваки магацин, за кпји планира да впди 

рпбнп - материјалнп коигпвпдствп, ппставља ппшетнп стаое.  У принципу кприсник 

самп за прву гпдину кприщћеоа прпграма мпра рушнп да унесе ппшетнп стаое, ппсле 

тпга се пнп аутпматски мпже генерисати на пснпву претхпднпг перипда. Ппшетнп стаое 

се пбишнп креира ппд  датумпм 1.1. текуће гпдине. 

2. За евиденцију улаза кприсник се најшещће ппредели или за пријемницу (акп нема 

зависних трпщкпва и није пбавезан да ради калкулацију) или за калкулацију.  Кприсник 

бира ппцију Рпбнп-материјалнп – Нпва калкулација накпн шега дпбија фпрму за унпс 

ппдатака за калкулацију. Битнп је унети дпбављаша, брпј птпремнице дпбављаша, датум 

пријема и евидентирати артикле кпји су предмет пријема, кап и оихпву фактурну 

набавну вреднпст. Накпн тпга се мпгу  унети трпщкпви прекп картице Трпщкпви, кпја се 

налази у дпоем делу калкулације. Кад се трпщкпви унесу, расппдела трпщкпва се врщи 

кликпм на дугме Расппдели трпщкпве. На пвај нашин се дпбија набавна цена и набавна 

вреднпст свакпг артикла. Накпн тпга је мпгуће урадити калкулацију прпдајне цене. Кад 

се калкулација припреми, мпже се прпгласити важећпм.  

3. За евиденцију излаза се најшещће кпристи птпремница, или акп је реш п прпизвпдои 

кпристи се требпваое или утрпщак. Кприсник бира ппцију Рпбнп-материјалнп – Нпви 

дпкумент – Отпремница. Битнп је унети купца, датум прпмета и евидентирати артикле 

кпји су предмет прпдаје. Акп ппстпји дефинисан ценпвник, приликпм избпра артикла 

прпдајна цена ће се аутпматски уписати у птпремницу. Кприсник пву цену мпже унети и 

директнп у птпремницу. Кап и калкулација и птпремница се (кад ппстане важећа) 

евидентира у рпбнп - материјалнпм коигпвпдству. 

Акп кприсник, ппред мпдула за рпбнп - материјалнп коигпвпдствп, кпристи и мпдул за 

фактурисаое и пбрашун ПДВ и акп му тп ппслпвни прпцес дпзвпљава, преппрушљивп је 

да крпз Систем - Ппдешаваоа ппстави да се залихе скидају са магацина и на пснпву 

рашуна тј. да се рашун ппнаща кап рашун-птпремница. 

4. На крају перипда се пбишнп врщи пппис у рпбнп - материјалнпм коигпвпдству. Пппис се 

генерище крпз ппцију Рпбнп материјалнп – Пппис – Нпви. Када се Пппис унесе и 

прпгласи важећим, прпграм аутпматски фпрмира ппписне вищкпве и ппписне маокпве 

и коижи их у рпбнп – материјалнпм коигпвпдству. 

7. Магацинско пословање 
Магацинскп ппслпваое је мпдул кпји пмпгућава евидентираое кплишинских прпмена у 

физишкпм магацину и генерисаое извещтаја кап щтп су картица артикла, лагер листа и слишнп. 

Предвиђенп је да се пвај мпдул налази на рашунару у сампм магацину и да ппмпћу оега 

магаципнер прати кплишинске прпмене у мпменту кад се стварнп дещавају.   

Прпмене кпје се евидентирају крпз магацинскп ппслпваое се мпгу искпристити кап пснпва за 

генерисаое прпмена у КПР и рпбнп - материјалнпм коигпвпдству. 
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Претппставка за рад у магацинскпм ппслпваоу је фпрмираое артикала (ппглавље 4 ставка 5) и 

(лпгишких) магацина (ппглавље 4 ставка 6). 

Накпн тпга је пптребнп крпз ппцију Магацинскп ппслпваое - Магацини, дефинисати физишке 

магацине кпји ће ушествпвати у прпцесу прпизвпдое и ппвезати их са пдгпварајућим лпгишким 

магацинима . Вище физишких магацина се мпже ппвезати са једним лпгишким магацинпм 

(упбишајен пример је да вище физишких магацина материјала се впди кап један магацин са 

ташке гледищта рпбнп - материјалнпг ппслпваоа). 

Крпз ппције магацинскпг ппслпваоа, мпгуће је креирати шитав низ магацинских дпкумената: 

пријемница, птпремница, интерна пријемница, интерна птпремница, птпис, реверс, требпваое, 

утрпщак, ппвраћај рпбе дпбављашу, предаја гптпвих прпизвпда и слишнп. Магацинскп 

ппслпваое се не базира на перипду коижеоа кап щтп је слушај са рпбнп -  материјалним 

коигпвпдствпм, већ се стаое магацина прати између парпва дпкумената Ппшетнп стаое и 

Пппис, где Ппшетнп стаое пзнашава ппшетак перипда, а Пппис - крај перипда. Сви дпкументи су, 

у мпменту кад се креирају, у статусу у припреми. Дпкле гпд је дпкумент у припреми, не утише на 

Лагер листу, Картицу артикла и друге извещтаје. Кад се прпгласи важећим, дпкумент се не 

мпже меоати, већ самп стпрнирати. 

1. На ппшетку перипда кприсник ппмпћу дпкумента Ппшетнп стаое, крпз ппцију 

Магацинскп ппслпваое – Ппчетнп стаое - Нпвп, за сваки магацин ппставља ппшетнп 

стаое. Кприсник самп за прву гпдину кприщћеоа прпграма мпра рушнп да унесе 

ппшетнп стаое, ппсле тпга се пнп аутпматски мпже генерисати на пснпву прпмена 

евидентираних у претхпднпм перипду. Ппшетнп стаое се пбишнп креира ппд  датумпм 

1.1. текуће гпдине. 

2. За евиденцију улаза кприсник бира ппцију Магацинскп ппслпваое – Нпви дпкумент – 

Пријемница, накпн шега дпбија фпрму за унпс ппдатака. Битнп је унети дпбављаша, брпј 

птпремнице дпбављаша, датум пријема и евидентирати артикле кпји су предмет 

пријема и кплишину.  

3. За евиденцију излаза се кпристи птпремница, требпваое или неки други дпкумент кпји 

раздужује магацин. Кприсник бира ппцију Магацинскп ппслпваое – Нпви дпкумент – 

Отпремница. Битнп је унети купца, датум прпмета и евидентирати артикле кпји су 

предмет прпдаје.  

4. На крају перипда се пбишнп врщи пппис у магацину. Пппис се генерище крпз ппцију 

Магацинскп ппслпваое – Пппис – Нпви. Када се Пппис унесе и прпгласи важећим, 

прпграм аутпматски фпрмира ппписне вищкпве и ппписне маокпве. 

8. Производња 
Прпизвпдоа је мпдул, пднпснп прецизније два мпдула (прпизвпдоа и магацинскп ппслпваое) 

кпји пмпгућава праћеое прпизвпдое. Прпизвпдоа се пслаоа на мпдул за рпбнп - материјалнп 

коигпвпдствп и мада технишки мпже да функципнище без оега, тп нема никакве практишне 

кпристи.  

Прпизвпдоа пмпгућава: израду спецификације (саставница, нпрматива, рецептуре), креираое 

радних налпга, везиваое раднпг налпга за требпваое, креираое пбрашуна прпизвпдое и 

предају гптпвпг прпизвпда у магацин гптпвих прпизвпда. 
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1. Спецификација се креира крпз ппцију Прпизвпдоа – Нпва спецификација. У 

Спецификацију се ппред назива спецификације унпси прпизвпд или прпизвпди кпји су 

предмет спецификације (прпизвпди претхпднп мпрају бити креирани кап артикли – 

ппглавље 4 ташка 5) и материјал кпји ће ушествпвати у прпизвпдои.  

2. Радни налпг се креира крпз ппцију Прпизвпдоа – Нпви радни налпг. Кприсник мпже 

унети пснпвне ппдатке у заглавље:  сппљни брпј, нарушилац, пдгпвпрнп лице, датум 

птвараоа и слишнп. Обавезнп је унети датум птвараоа раднпг налпга.  Кликпм на дугме 

Спецификације па Дпдај, птвара се прпзпр за избпр једне или вище спецификација кпје 

ушествују у реализацији Раднпг налпга. Избпрпм спецификације и притискпм на дугме 

Сашувај, спецификације се везују за радни налпг. У раднпм налпгу, на картици 

Прпизвпди се ппјављују прпизвпди кпји ће бити реализпвани пп раднпм налпгу, дпк се 

у картици Материјал мпгу видети материјали са предвиђеним кплишинама.  

3. Накпн дпделе спецификације ппшиое прпцес прпизвпдое. Прпизвпдоа се мпже 

пратити крпз издаваое једнпг или вище требпваоа и ппвраћаја материјала (дугме на 

раднпм налпгу).  

4. Накпн заврщетка прпизвпдое или једнпг оенпг дела, мпже се урадити Обрашун. За 

један налпг се мпже везати један или вище пбрашуна. Крпз пбрашун се дплази дп цене 

кпщтаоа гптпвпг прпизвпда. У пбрашун мпгу бити укљушени директни и индиректни 

трпщкпви. Директни трпщкпви, кпји се мпгу ппвући у пбрашун директнп из система, су 

трпщкпви материјала, трпщкпви ангажпваоа радне снаге и рашуни дпбављаша кпји се 

мпгу директнп везати за радни налпг. 

5. На пснпву заврщенпг и важећег пбрашуна мпгуће је направити Предатницу прпизвпда 

кпјпм се магацин гптпвих прпизвпда задужује за наведене кплишине пп израшунатпј 

цени кпщтаоа. 

9. Фактурисање и вођење ПДВ евиденције 
Мпдул фактурисаое и впђеое ПДВ евиденције је намеоен издаваоу рашуна и других 

финансијских дпкумената, впђеоу коиге примљених и коиге издатих рашуна и пбрашуну ПДВ.  

Иакп мпже да функципнище, у неким једнпставнијим слушајевима (нпр. кад се фактурищу самп 

услуге), без других претхпднп унетих ппдатака, у већини слушајева кприснп је претхпднп 

фпрмираое артикала (пплавље 4 ставка 5),  магацина (пплавље 4 ставка 6) и ценпвника 

(пплавље 4 ставка 7), а акп је пптребнп девизнп ппслпваое - пнда и фпрмираое курсне листе. 

1. Сви излазни дпкументи (предрашуни, рашуни, девизни рашуни, рашуни трпщка, авансни 

рашуни и слишнп) се издају на исти нашин. На пример, нпви рашун се креира крпз ппцију 

Финансијски дпкументи – Нпви дпкумент – Рачун.  Сви дпкументи су,  у мпменту кад се 

креирају, у статусу у припреми. Дпкле гпд је дпкумент у припреми, неће бити узет у 

пбзир приликпм фпрмираоа пбрашуна ПДВ-а. Кад се прпгласи важећим, дпкумент се не 

мпже меоати већ самп стпрнирати.  Ппдаци кпји се унпсе у рашун су: ппслпвни партнер 

(купац), датум издаваоа, датум важеоа, рпк плаћаоа, магацин (акп се рашун кпристи уз 

рпбнп - материјалнп кап рашун птпремница) и ставке рашуна кпје садрже ппдатке п 

артиклима, кплишину и цену. Акп се ради п услузи кпја није заведена у щифарнику 

артикала, оен ппис се мпже навести у ппљу назив. 
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2. Коига издатих рашуна је ппдељена на некпликп коига у зависнпсти пд прирпде 

дпкумената кпји се у опј евидентирају (Прпмет дпбара и услуга у републици, Авансне 

уплате и кпнашни рашуни, Исправке ПДВ пснпвице и слишнп). Сваки дпкумент, кпји се 

генерище из прпграма, се аутпматски евидентира у пдгпварајућпј КИР. Ппред тпга, 

кприсник мпже директнп у КИР евидентирати дпкументе кпји нису настали у систему.  

Коизи издатих рашуна се мпже приступити ппцијпм: Финансијски дпкументи – Коига 

издатих рачуна. Фпрма кпја се птвпри пмпгућава кприснику да изабере кпју коигу 

жели да птвпри и за кпји перипд. Кад се коига птвпри, кприсник мпже унпсити ппдатке 

директнп у оена ппља нпр. гпдина, датум издаваоа, датум прпмета, купац – щифра 

купца, ПДВ пбвезник, рпк плаћаоа, пснпвица-18% , ПДВ-18% ,  пснпвица-8% , ПДВ-8%  и 

слишнп. Ппља мпгу варирати у зависнпсти пд изабране коиге. Накпн пппуоаваоа 

пдгпварајућих ппља, пптребнп је статус ппставити на важећи и сашувати прпмене. 

3. Коига примљених рашуна функципнище на слишан нашин кап и коига издатих рашуна. За 

разлику пд излазних рашуна, примљени рашуни се унпсе директнп у КПР. Укпликп 

ппстпји пптреба за детаљним унпспм рашуна (са свим ставкама), пстављена је мпгућнпст 

унпса крпз регуларну фпрму примљенпг рашуна ппмпћу тастера F10. 

4. Обрашун ПДВ је дпкумент кпји се мпже генерисати у свакпм тренутку и за прпизвпљан 

перипд. Претппставка за фпрмираое пбрашуна је да су претхпднп ажурирани ппдаци у 

коизи примљених и издатих рашуна, јер се пбрашун базира на ппдацима из те две 

евиденције. У пбзир се узимају самп евидентирани дпкументи са статуспм важећи.  Кад 

се фпрмира, Обрашун ПДВ-а је у статусу у припреми. Дпк је у припреми, мпже се меоати 

или пбрисати. Крпз ппцију Штампај мпже се пдщтампати ПДВ пријава у фпрми 

прпписанпг пбрасца. 

Мпдул пбухвата и све прпписане евиденције кпје прпизилазе из коиге примљених и коиге 

издатих рашуна и пне се мпгу щтампати крпз ппцију Финансијски дпкументи – Евиденције ПДВ. 

Ппред пвих, закпнски прпписаних евиденција, у мпдулу се налази и сет пперативних извещтаја, 

кпји се базирају на ппдацима из Коига примљених и излазних рашуна, али и прпграма за 

платни прпмет (укпликп кприсник има инсталиран и пвај мпдул).  

10. Основна средства 
Мпдул пмпгућава аналитишкп праћеое прпмена насталих на пснпвним средствима.  

Оснпву евиденције представљају картице пснпвних средстава на кпје се слажу све прпмене 

кпје тангирају пдређенп пснпвнп средствп (набавка, ппвећаое вреднпсти, смаоеое вреднпсти, 

ампртизација и слишнп). 

1. Ппшетнп стаое се ппставља у првпј гпдини кприщћеоа мпдула. Крпз ппцију Оснпвна 

средства – Нпвп ппчетнп стаое пмпгућенп је да се на једнпставан нашин генерищу 

картице за сва пснпвна средства кпја су већ затешена у предузећу.  У ппшетнп стаое се 

унпсе пснпвни ппдаци везани за свакп пснпвнп средствп: инвентарски брпј (щифра), 

назив, век трајаоа, стппа птписа (коигпвпдствени пбрашун ампртизације), 

ампртизаципна група (за ппрески пбрашун ампртизације), набавна вреднпст, садащоа 

вреднпст и слишнп. Када се унесу сва ппстпјећа пснпвна средства и кад се Ппшетнп 

стаое прпгласи важећим, прпграм ће аутпматски изгенерисати картице за та пснпвна 
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средства, щтп се мпже прпверити крпз Оснпвна средства – Отвпри картицу пснпвнпг 

средства. 

2. За сва пснпвна средства кпја се набаве накпн активираоа прпграма, пптребнп је 

креирати картицу крпз ппцију Оснпвна средства – Нпвп пснпвнп средствп, при шему је 

пптребнп кап прву ставку у табели прпмена, изабрати ппцију набавка. 

3. Прпмене на пснпвним средствима се мпгу евидентирати директнп на картици свакпг 

пснпвнпг средства, такп щтп се унесе датум прпмене, врста прпмене, а затим се унесу и 

прпмене у кплишини и/или вреднпсти. 

4. Коигпвпдствена ампртизација се мпже радити групнп за вище пснпвних средстава крпз 

ппцију: Оснпвна средства – Нпви пбрачун ампртизације. Обрашун ампртизације је 

дпкумент у кпји је мпгуће ппвући вище пснпвних средстава и за оих израшунати 

ампртизацију дп задатпг датума. Када се Обрашун ампртизације прпгласи важећим, 

пренпси све прпмене пп пснпву ампртизације на картице пдгпварајућих пснпвних 

средстава. Важећи Обрашун ампртизације се мпже прпкоижити у финансијскпм 

коигпвпдству. 

5. Пппис пснпвних средстава се пбишнп врщи на крају пбрашунскпг перипда крпз ппцију 

Оснпвна средства – Нпви пппис.  Кликпм на дугме Освежи, ппдаци у пппису се 

усклађују са ппдацима на картици пснпвнпг средства. Накпн физишки изврщенпг ппписа, 

ппдаци се унпсе у табелу у ппље Кплишина пп пппису. Када се пппис прпгласи важећим, 

фпрмирају се ппписни вищкпви и ппписни маокпви на картицама пдгпварајућих 

артикала, кпји се мпгу коижити у финансијскпм коигпвпдству. 

Мпдул пбухвата и израду и щтампу ОА и ПК пбрасца, кап и щтампу прегледа пснпвних 

средстава пп разлишитим критеријумима. 

11. Евиденција платног промета и вођење благајни 
Мпдул је намеоен впђеоу динарске евиденције платнпг прпмета на текућим рашунима једнпг 

или вище предузећа, кап и впђеоу динарских благајни предузећа. 

У делу евиденције платнпг прпмета мпдул пмпгућава: увпз извпда из свих прпграма за е-

банкинг или рушни унпс ставки извпда, разрещаваое ставки извпда (ппвезиваое уплата и 

исплата са дпкументима у систему), припрему вирмана за плаћаое на пснпву дпкумената из 

КПР, извпз вирмана у прпграме за е-банкинг. 

Претппставка за рад са извпдим је да су фпрмирани текући рашуни за предузеће (пплавље 4 

ставка 1). 

1. Нпви извпд се мпже креирати рушнп, крпз ппцију Платни прпмет – Нпви извпд или се 

мпже увести из пдгпварајућег фпрмата е-банкинга крпз ппцију Платни прпмет – Увези 

извпд. Извпд се везује за текући рашун предузећа. Када се креира, има статус у 

припреми. Дпк је у припреми, извпд се мпже меоати или брисати. Сваки нпви извпд 

вуше претхпдни салдп из раније унетих извпда за исти текући рашун предузећа. Акп се 

ради п унпсу првпг извпда за тај текући рашун, пптребнп је салдп ажурирати рушнп. 

2. Дпк је у припреми, извпд се разрещава крпз разрещеоа кпја се налазе у дпоем делу 

фпрме. Једна ставка извпда (уплата или исплата) мпже имати једнп или вище 

разрещеоа. Крпз свакп разрещеое кприсник ппвезује ставку извпда са пдређенпм 
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сврхпм уплате/исплате и ппципнп, са ппслпвним партнерпм и дпкументпм. Кад се све 

ставке извпда разреще, извпд се прпглащава важећим и мпже се коижити у 

финансијскпм коигпвпдству. 

3. Креираое вирмана за исплату се реализује крпз ппцију Платни прпмет – Вирмани. 

Ппдаци за вирмане се мпгу унети директнп у табелу или се мпгу ппвући из улазних 

рашуна евидентираних у КПР акп кприсник кпристи мпдул за фактурисаое и пбрашун 

ПДВ. Припремљени вирмани се мпгу извести у прпграм за електрпнскп плаћаое. 

У делу впђеоа благајни мпдул пмпгућава: креираое налпга за уплату и исплату, разрещаваое 

налпга и фпрмираое дневника благајне. 

1. Кприсник крпз ппцију Платни прпмет – Благајне мпже фпрмирати прпизвпљан брпј 

динарских благајни за кпје је битнп унети щифру и назив благајне. Акп се кпристи мпдул 

за финансијскп коигпвпдствп, треба унети и пснпвни кпнтп на кпји се коижи благајна. 

2. За сваки дан кприсник креира нпви дневник благајне крпз ппцију Платни прпмет – 

Нпви дневник. Дневник благајне се везује за кпнкретну благајну. Налпзи за уплату и 

исплату се унпсе директнп у ставку дневника. Битнп је изабрати тип разрещеоа, унети 

изнпс уплате или исплате, а затим унети ппслпвнпг партнера и дпкумент кпји је пснпв за 

уплату/исплату. Брпј налпга се дпдељује аутпматски, а крпз ппдещаваоа се мпже 

ппставити да ли се налпзи за уплату и исплату брпје пдвпјенп или заједнп. Кад се 

заврщи унпс за наведени дан, дневник се затвара и вище се не мпже меоати.  Ппшетни 

салдп свакпг нареднпг дневника се преузима са претхпднпг, псим за први дневник 

благајне где кприсник мпра унети ппшетни салдп. 

И пвај мпдул је пбпгаћен сетпм пперативних извещтаја, кап щтп су: Прпмет прекп извпда, 

Прпмет благајне, Салдп ппслпвних партнера, Салдп пп дпкументима и др. 

12. Обрачун камате 
1. На ппшетку рада треба активирати лиценцу (Обрачун камате – Активирај пбрачун 

камате). За пвај кпрак неппхпднп је имати везу са Интернетпм. 

2. Треба преузети најнпвије ппдатке за пбрашун затезне камате. И за пвај кпрак је пптребна 

веза са Интернетпм. Пптребнп је птвприти щифарнике (Обрачун камате – Ппдаци п 

каматама, кпефицијентима и празницима) и притиснути дугме Преузми све ппдатке са 

Интернета. 

3. Накпн пвпга се мпже птвприти нпви пбрашун затезне камате. 

3.1. У деп за ппверипца се унпсе ппдаци п пнпме кпме се дугује. Притисак на тастер F8 

унпси у пва ппља ппдатке п текућем предузећу, а F9 даје мпгућнпст да се унесу ппдаци 

п већ унетпм ппслпвнпм партнеру. 

3.2. У деп за дужника се унпсе ппдаци п пнпме кп дугује. Притисак на тастер F8 унпси у пва 

ппља ппдатке п текућем предузећу, а F9 даје мпгућнпст да се унесу ппдаци п већ 

унетпм ппслпвнпм партнеру. 

3.3. Датум пбрашуна пдређује на кпји дан се рашуна камата. 
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3.4. Тип пбрашуна пдређује кпја метпда и кпје стппе се кпристе кпд пбрашуна: 

3.4.1.  Дужнишкп ппверилашки пднпси је класишна затезна камата за дугпваоа између 

предузећа. 

3.4.2.  Јавни прихпди пбрашунавају камату на неплаћене јавне прихпде. 

3.4.3.  Задата каматна стппа пмпгућава да се унесе прпизвпљна јединствена каматна 

стппа за цеп перипд. 

3.4.4.  Кприснишки кпефицијенти пмпгућавају да се унпсе прпизвпљне каматне стппе и  

перипди у кпјима важе. Кпефицијенти се унпсе у картици Кпефицијенти. 

3.4.5.  Кретаое цена на малп пбрашунава камату на пснпву кретаоа цена. Камата мпже 

да буде негативна акп су цене ппадале. 

3.4.6.  Раст цена на малп пбрашунава камату на пснпву раста цена. Камата је 0 акп су 

цене ппадале и тп је једина разлика у пднпсу на кретаое цена на малп. 

3.4.7.  Референтна каматна стппа за ЕУР (Main refinancing rate 

http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html) пмпгућава пбрашун 

камате на пснпву референтне стппе кпју прпписује еврппска централна банка (пвп 

није ЕУРИБОР). Ова стппа се кпд нащих судпва кпристи за пбрашун камате на 

пптраживаоа у еврима. 

3.5. Сппљни брпј и ппис су вреднпсти ппмпћу кпјих се касније мпже лакще прпнаћи 

пбрашун и кпји дају дпдатни ппис пбрашуна. 

3.6. У картицу задужеоа се унпсе ппдаци п задужеоима. Треба направити разлику између 

датума издаваоа и датума валуте, камата се рашуна пд датума валуте. 

3.7. У картицу уплате се унпсе ппдаци п уплатама. 

3.8. Прпграм аутпматски рашуна камату у пднпсу на задужеоа и уплате. 

13. Зараде и накнаде 
Важнп: Прпграм има два пснпвна мпда рада кпје зависе пд ппдещаваоа „Преузимај ппдатке п 

сатима из евиденције“. Овпм ппдещаваоу се приступа ппмпћу Систем – Ппдешаваоа – Тптал 

С мпдул за зараде и накнаде – евиденције пдсуства. 

 Акп је пвп ппдещаваое ппстављенп на да (ппдразумевана вреднпст), прпграм ће 

аутпматски приликпм дпдаваоа лица у пбрашун зарада из евиденције пдсуства и 

ппдатака п раднпм времену лица и предузећа уписивати сате рада, пдсуства и сл. 

Такпђе, прпграм ће аутпматски рашунати фпнд сати у месецу и пбрашуну у складу са 

датумпм пбрашуна. 

 Акп је пвп ппдещаваое ппстављенп на не, сви изнпси сати рада, пдсуства, фпнд сати 

месеца и пбрашуна се мпрају рушнп унети. Са пваквим ппдещаваоем прпграм ради на 

слишан нашин кап щтп је радип стари Тптал/Тптал плус. 

http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html
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1. На ппшетку рада треба дефинисати щифарник лица. 

У щифарнику лица (Зараде и накнаде – Лица) се дефинищу физишка лица кпја се мпгу ппјавити у 

пбрашунима. Ппсебну пажоу треба пбратити на щифру лица јер ће се пна унпсити у 

дпкументима за кпје се везује лице. Када се лице дефинище, преппрушљивп је ппдатке унпсити 

из картице лица. Картица лица се птвара такп щтп се, дпк је курспр у билп кпјпј ћелији реда 

предузећа, притисне тастер F10. 

Неки пд пснпвних ппдатака кпјe треба унети за једнп лице су: 

 ЈМБГ. 

 Опщтина станпваоа. 

 На картици „ппдаци п заппслеоу“ треба унети ппдатке п раднпм стажу (пвп је пбавезнп 

за лица кпја су у раднпм пднпсу јер се на пбрашун зарада не мпгу ставити лица кпјима 

није дефинисан радни стаж у предузећу). 

 На картици „ппдаци п псигураоу“ треба унети категприју псигураника (заппслени, 

сампсталне делатнпсти, ппљппривредник). 

 На картици „нашин исплате“ треба унети текуће рашуне лица (акп се исплата врщи на 

текући рашун). 

 На картици „кпефицијенти и угпвпрене зараде“ треба унети ппдатке п кпефицијенту или 

угпвпренпј заради лица (акп ппстпји). Треба приметити да се ппдаци п угпвпренпј 

заради мпгу унети и прекп щифарника Угпвпрена зарада (Зараде и накнаде – Шаблпни 

– Угпвпрена зарада). 

Наппмена: Лица се у апликацији третирају и кап ппслпвни партнери, али се ппдатке п оима 

треба унпсити и меоати самп крпз щифарник лица. 

2. У щаблпне треба унети и пстале ппдатке везане за зараду лица. Тп су: 

a. Обуставе (Зараде и накнаде – Шаблпни – Обуставе изнпс/Обуставе 

прпценат/Кредити). Разлика између кредита и пбустава изнпс је у тпме щтп 

кредити брпје птплаћене рате. 

b. Ппдаци п дппринпсима кпмпрама (Зараде и накнаде - Шаблпни – Дппринпси 

кпмпрама). 

c. Ппдаци п дпбрпвпљнпм ПИО (Зараде и накнаде – Шаблпни – Дпбрпвпљнп ПИО). 

d. У пстале щаблпне (Ненпвшана примаоа, бпнуси, ушинак) треба унети ппдатке 

самп акп се ппнављају у вище пбрашуна тпкпм некпг перипда. У слушају да се 

ради п једнпкратним ставкама, лакще је директнп их унети у пбрашун. 
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3. Треба унети ппдатке п пдсуствима заппслених (Зараде и накнаде – План пдсуства 

заппслених) кап и п евентуалним државним празницима (Зараде и накнаде – ппдаци п 

празницима)  акп прпграм ради у мпду да преузима евиденције. 

4. Бира се врста пбрашуна (Зараде и накнаде – Нпви пбрачун). Акп је у питаоу пбрашун 

зарада, ппстпји некпликп разлишитих алгпритама кпји се мпгу кпристити. Сви алгпритми 

су пписани у упутству у ппглављу Тптал С - мпдул за зараде и накнаде > Зараде и 

накнаде > Обрашуни, а пни кпји се најшещће кпристе су: 

a. Брутп радна листа. На пснпву ппшетнпг параметара (угпвпрена зарада) се рашуна 

брутп цена сата рада. Укупна зарада се рашуна кап збир изнпса за разлишите 

типпве сати рада и накнада, минулпг рада, брутп тпплпг пбрпка, брутп регреса, 

бпнуса и увећава (умаоује) се за ушинак. 

b. Брутп за ппдразумевани ушинак. Ппшетни параметар (угпвпрена зарада) је брутп 

зарада кпју би заппслени зарадип да ради цеп месец заједнп са брутп тпплим 

пбрпкпм, брутп регреспм и минулим радпм. 

c. Нетп радна листа. Нашин рашунаоа је идентишан брутп раднпј листи с тиме щтп 

су сви изнпси нетп. 

d. Нетп за ппдразумевани ушинак. Ппшетни параметар (угпвпрена зарада) је нетп 

зарада кпју би заппслени зарадип да ради цеп месец заједнп са нетп тпплим 

пбрпкпм, нетп регреспм и нетп минулим радпм. 

5. У нпвпптвпренпм пбрашуну ппжељнп је на ппшетку ппставити следеће вреднпсти: 

a. Датум пбрашуна је најважнији кпд пбрашуна зарада. Он дефинище за кпји 

перипд се врщи пбрашун. Примера ради, 31.3 знаши да се пбрашун врщи за цеп 

март, акп би се пбрашун радип за ппла марта требалп би унети 15.3. 

b. Датум исплате пдређује на кпји се дан врщи исплата. Ппстпји ппција да се у 

извещтајима пвај датум пстави празан акп се не зна када ће бити исплата. 

c. Рашунај трпмесешни прпсек пзнашава да ли се цена сата накнада (бплпваое, 

гпдищои пдмпр…) рашуна на пснпву прпсека из претхпдна три месеца или на 

пснпву цене сата рада. 

d. Сппљни брпј и ппис су вреднпсти ппмпћу кпјих се касније мпже лакще прпнаћи 

пбрашун и кпји дају дпдатни ппис пбрашуна. 

e. Редни брпј исплате и кпнашни пбрашун пдређују кпја је исплата у месецу и да ли 

је ппследоа. 

f. У параметрима пбрашуна се унпсе брпјне вреднпсти кпје су заједнишке за цеп 

пбрашун (минимална, максимална пснпвица, минимална цена шаса рада). 

6. Следећи кпрак је дпдаваое лица у пбрашун. Укпликп су пппуоени пдгпварајући 

щаблпни, прпграм би, у ставци пбрашуна, требалп да сам ппстави вреднпсти за 
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угпвпрену зараду и брпј сати рада и накнада лица. Укпликп је пптребнп, неке пд пвих 

вреднпсти се мпгу рушнп кпригпвати. 

7. Укпликп ппстпје, треба унети вреднпсти за кпје не ппстпје щифарници или щаблпни 

(сати прекпвременпг рада, нпћнпг рада и сл.). 

8. Треба прегледати пстале картице у пквиру пбрашуна (угпвпрена зарада, пбуставе, 

бпнуси…). Укпликп је пптребнп, вреднпсти у пквиру картица се мпгу рушнп кпригпвати, 

ставке брисати или дпдавати нпве ставке кпје важе самп за текући пбрашун. 

9. Укпликп ппстпји, треба придружити акпнтаципни пбрашун. 

10. Када се пбрашун заврщи, мпгу се щтампати извещтаји и пбрашун прпкоижити. Пптпунп 

заврщен пбрашун треба прпгласити важећим, накпн шега се пн вище не мпже меоати. 

11. Када се ураде сви пбрашуни зарада и бплпваоа у месецу, ппмпћу извещтаја п лицима са 

вище или маое радних сати тпкпм месеца (Зараде и накнаде – Извештаји/пбрасци – 

Заппслени са разликпм у радним сатима) се мпже утврдити да ли је некп лице псталп 

ван пбрашуна. 

14. ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ И ТОК ПОДАТАКА 
Један пд најважнијих предуслпва за успещнп кприщћеое ппслпвнпг спфтвера је квалитетна 

имплементација. Едиција Мали ппслпвни прпграми 2 пставља знашајан степен слпбпде у 

нашину на кпји ће се  спфтвер примеоивати у ппслпвнпм пкружеоу кпнкретнпг предузећа. Акп 

су ппслпвни прпцеси кпји се срећу у ппслпваоу предузећа једнпставнији, кприсник мпже сам 

уз кприщћеое упутства, дпћи дп рещеоа кпје ће најбпље пдгпварати оегпвим пптребама. Акп 

се ради п предузећу са кпмплекснијим ппслпвним прпцесима, кпнсултација са експертима 

ПС.ИТ-а мпже бити преппрушљива или шак неппхпдна. 

На кпји нашин ће се спфтвер уклппити у ппслпваое предузећа зависи пд већег брпја 

параметара: врсте ппслпвних прпцеса, прганизације, ппслпвне филпзпфије, степена 

птвпренпсти кприсника за прпмене у ппстпјећим ппслпвним прпцедурама, кадрпвске пплитике 

и слишнп. Узимајући у пбзир да је намена пвпг упутства да пружи кратке инфпрмације п 

мпгућнпстима кприщћеоа спфтвера, у наставку ће бити скицирани самп неки карактеристишни 

ппслпвни прпцеси и биће пписани неки мпдели евидентираоа и прптпка инфпрмација кпје  

едиција Мали ппслпвни прпграми 2 мпже да ппдржи. 

1. Набавка рпбе или материјала.  

Уз претппставку да кприсник распплаже свим мпдулима, прпцес набавке би се мпгап 

испратити на нашин приказан на слици (щема је упрпщћена). 
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Или пписнп: Магаципнер прима рпбу (материјал) пп птпремници дпбављаша и генерище 

Пријемницу (кплишинску) у Мпдулу магацинскп ппслпваое (1). Пп пснпву пве пријемнице, 

евидентира се кплишинска прпмена у магацину и магаципнер дпбија ажурне кплишинске 

евиденције (картица артикла, лагер листа).  

Кад стигне рашун дпбављаша, на пснпву ппдатака унетих у пријемницу и ппдатака из рашуна 

дпбављаша, фпрмира се примљени рашун у КПР у Мпдулу фактурисаое и ПДВ евиденцију 

(2).  

Накпн тпга се на пснпву ппдатака евидентираних у КПР, са једне стране фпрмира 

Калкулација или Пријемница у Мпдулу за рпбнп-материјалнп коигпвпдствп (4) а са друге 

стране фпрмира вирман за плаћаое пбавезе.  

Калкулациј/Пријемница у мпдулу (4) се затим коижи у рпбнп материјалнпм коигпвпдству 

на пснпву шега се дпбија ажурна картица артикла, лагер листа и стаое залиха. Са друге 

стране, Калкулација/Пријемница се коижи у  финансијскпм коигпвпдству прекп Налпга за 

коижеое, кприщћеоем пдгпварајућих щема за аутпматскп коижеое. 

Када се инфпрмација п плаћенпј пбавези, крпз Извпд врати у систем, ставка извпда се 

ппвезује са пдгпварајућим примљеним рашунпм из КПР-а и Извпд се коижи у  финансијскпм 

коигпвпдству прекп Налпга за коижеое. 

НАПОМЕНА: Овп је самп један мпгући сценарип. Кприсник мпже, акп нема све мпдуле или 

акп пвакав тпк ппдатака не пдгпвара прганизаципнпј щеми, неке кпраке прескпшити или у 

неким делпвима и прпменити тпк. Сваки пписан кпрак у пвпј щеми је у крајопј инстанци ппд 

кпнтрплпм кприсника, тј. неће се нищта дпгпдити без акције кприсника. Међутим, крпз 

ппдещаваое параметара система мпгуће је неке пд пвих акција аутпматизпвати. 

2. Прпдаја рпбе. 

Прпдаја рпбе се мпже реализпвати на слишан нашин. 

Пријем

ница 

Примље

ни 

рачун 

Калкул

ација, 

Пријем

ница 

Налог 

за 

књижењ

е 

Извод 

Вирмани 

Налог 

за 

књижењ

е 

Робно-

материјално 

књиговодство 

финансијско 

књиговодство 

1 2 3 

Е-банка 

(халком, 

пексим...

) 

КПР 

4 5 



Увод у коришћење програма едиције „Мали пословни програми 2“ март, 2011. 

Страна 21 пд 22 

 

 

 

Да би се бпље разумеле мпгућнпсти спфтвера, акп је на пример кпд кприсника магацин из 

некпг разлпга издвпјен из спфтверскпг рещеоа, мпдел је мпгуће упрпстити на следећи нашин: 

 

Или акп кприсник има пптребу самп да издаје рашун и прати стаое у магацину и пптраживаоа и 

пбавезе, а коигпвпдствена агенција му впди коиге, мпгућ је следећи мпдел: 

Рачун- 

отпрем

ница 

Налог 

за 

књижењ

е 

Извод 

Налог 

за 

књижењ

е 

Робно-

материјално 

књиговодство 

финансијско 

књиговодство 

2 3 

Е-банка 

(халком, 

пексим...) 

КИР 

Отпрем

ница 

Рачун 

Отпрем

ница 

Налог 

за 

књижењ

е 

Извод 

Налог 

за 

књижењ

е 

Робно-

материјално 

књиговодство 

финансијско 

књиговодство 

1 2 3 

Е-банка 

(халком, 

пексим...) 

КИР 

4 5 

4 5 
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Рачун- 

отпрем

ница 

Извод 

Робно-

материјално 

књиговодство 

2 3 

Е-банка 

(халком, 

пексим...) 

КИР 


